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Kumpulan Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia

Undang – undang terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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Undang-undang Stoomordonnanntie tahun 1930

UNDANG-UNDANG (STOOM ORDONNANTIE)
VERORDENING STOOM ORDONNANTIE 1930 ATAU
DENGAN KATA DALAM BAHASA INDONESIA
UNDANG-UNDANG UAP TAHUN 1930.

Pasal 1
1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan pesawat uap ialah ketel uap dan
alat-alat lainnya yang dengan peraturan Pemerintah ditetapkan demikian, langsung
atau tidak langsung berhubungan (atau tersambung) dengan suatu ketel uap dan
diperuntukan bekerja dengan tekanan yang lebih besar (tinggi) daripada tekanan
udara.
2. Ketel uap ialah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap atau stoom yang
dipergunakan di luar pesawatnya.

Pasal 2
Yang disebut peralatan dari sesuatu pesawat uap dalam Undang-undang ini dimaksudkan
semua alat-alat yang ditujukan untuk pemakaian dengan aman dari pesawat uapnya.

Pasal 3
Yang disebut pemakai dari sesüatu pesawat uap dalam Undang-undang ini dimaksud:
a. jika melulu untuk dipakai dalam rumah tangga ialah kepala keluanga ataupun
pemimpin dari sesuatu bangunan dalam mana pesawatnya dipergunakan;
b. dalam hal lain-lainnya ialah kepala atau pemimpin perusahaan, orderneming (estate)
atau bangunan dimana pesawatnya dipakai.

Pasal 4
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan pesawat uap tetap ialah: semua pesawat yang ditembok atau dalam tembokan dan dengan pesawat berpindah ialah: semua
pesawat-pesawat yang tidak ditembok.
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Pasal 5
1. Seseorang yang telah merencanakan suatu pesawat uap untuk dipergunakan di
Indonesia dapat mengajukan gambar ontwerpnya jika di Indonesia pada Kepala
Jawatan Pengawasan Perburuhan dan Pengawasan Keselamatan Kerja, alamat
Westerdeksdijk No. 2, Amsterdam, yaitu Kantor Cabang Pusat Pembelian, dari
perwakilan Indonesia di Den Haag.
2. Dengan Peraturan Pemerintah telah ditetapkan:
a. Surat-surat keterangan yang harus dilampirkan pada permintaan pengesahan
(good-keuring) tersebut di atas.
b. Jumlah pembayaran ongkos-ongkos bea yang diwajibkan pada Negara dan
c. Oleh Pejabat Instansi Pemerintah mana perusahaan tersebut dapat ditarik kembali.

Pasal 6
1. “Adalah dilarang untuk menjalankan atau mempergunakan sesuatu pesawat uap
dengan tidak mempunyai Ijin untuknya, yang diberikan oleh Kepala Jawatan
Pengawasan keselamatan Kerja.”
2. “Dengan Peraturan Pemerintah dapatlah di-tunjuk pesawat-pesawat uap atau atas
nama tidak berlaku ayat sebelum ini”.

Pasal 7
1. “Akte Ijin itu diberikan bila pemeriksaan dan pengujian atas pesawat uapnya dan
pemeriksaan atas alat-alat perlengkapannya memberikan hasil yang memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah”.
2. “Untuk pesawat-pesawat uap yang dipasang dalam kabel berasal dari luar Indonesia,
yang di Negeri Belanda telah diperiksa dan diuji, adalah pengujian dimaksud dalam
ayat sebelum ini, tidak menjadi keharusan, asalkan pesawat-pesawatnya itu tetap
berada dalam tempat semula, ketika diadakan pemeriksaan di negeri Belanda itu, dan
pada surat permohonannya dilampirkan surat keterangan yang diberikan oleh Menteri
Perburuhan, Perniagaan dan Perindustrian di Negeri Belanda, yang menyatakan
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bahwa pemeriksaan dan pengujian disana itu telah diadakan dengan hasil
memuaskan.”

Pasal 8
”Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan:
a. Keterangan-keterangan apa sajalah yang harus dimuat dalam permohonan (surat
permintaan) untuk mendapatkan akte ijin dan keterangan-keterangan apa sajalah atau
surat-surat apa sajalah yang harus dilampirkan pada permohonan itu pula, Peraturan
Pemerintah itu menetapkan keterangan-keterangan apa dan syarat-syarat apa sajalah
yang harus dimuat dalam sesuatu akte ijin”.
b. ”Syarat-syarat apa sajalah yang harus dipenuhi oleh pesawat.-pesawat uap dimaksud
dalam pasal 6 dan oleh alat-alat perlengkapan.”
c. “Cara pemeriksaan dan pengujian dan peraturan-peraturan yang harus diperhatikan
bila melakukan pemeriksaan dan pengujian itu.”
d. “Dalam hal-hal apa sajalah kepala jawatan Pengawasan Perburuhan dan Pengawasan
Keselamatan Kerja dapat memberikan Kebebasan atas syarat-syarat yang di muat
dalam Peraturan di Pemerintahnya secara penuh, secara untuk sebagian atau dengan
bersyarat (voorwaardelijk.)

Pasal 9
“Untuk pemeriksaan pertama dan pengujian atas sesuatu pesawat uap yang dilakukan
oleh pemerintah atau oleh negara, pula untuk mendapatkan Akte Ijin sesuatu pesawat uap
yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh negara, pula untuk mendapatkan sesuatu akte
baru, bilamana akte semulanya hilang, adalah diwajibkan membayar jumlah biaya yang
akan ditetapkan dalam peraturan Pemerintah”

Pasal 10
“Permohonan ijin untuk mempergunakan sesuatu pesawat uap harus menyediakan baik
para pekerja maupun alat-alat yang diperlukan untuk pemadatannya, kepada pegawai
pemerintah atau ahli yang mengerjakan pemadatan ini”.
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Pasal 11
a. “Akibat-akibat buruk dari sesuatu pengujian, ialah dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada yang meminta pemadatan ini, kecuali bila pemadatan itu dilakukan
dengan tidak penuh kebijaksanaan sebagaimana mestinya”.
b. “Dalam hal yang terakhir, yakni bila pemadatan itu tidak dilakukan dengan sempurna,
dan karenanya pesawat uap itu menjadi rusak, maka penggantian kerugian akan
dibayar oleh Pemerintah atau Negara”.

Pasal 12
1. “Bila Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dan Pengawasan Keselamatan Kerja
berpendapat, bahwa pemakaian dari pesawat uapnya itu tidak dapat diluluskan,
mengingat syarat-syarat akan keselamatan, maka ia tidak akan memberikan ijinnya
untuk pemakaian pesawat uap itu, lantas diberitahukannya hal ini kepada si pemohon
dengan mengemukakan alasan-alasanya.”
2. “Si pemohon dapat mengajukan keberatan-keberatannya dalam tempo 14 hari sesudah
menerima pemberitahuan itu kepada sesuatu komisi yang terdiri atas (cacat ini):
Pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan sebagai ketua, dan orang ahli buat
tiap-tiap tahun sebagai anggota”.
3. “Kecuali keberatan-keberatan itu ternyata benar-benar tidak dapat diberikan maka
komisi tersebut akan memerintahkan untuk memeriksa pesawat uapnya dan bila perlu
mengujinya kembali oleh pegawai pemeriksa lainnya atau oleh seorang ahli”.
4. “Bila pemeriksaan ulangan itu memberikan kesan untuk menyatakan bahwa
keberatan-keberatan yang berkepentingan itu tidak beralasan, maka komisi tersebut
diatas memberitahukan kepada yang berkepentingan, ijinnya tetap tidak akan
diberikan.”.

Pasal 13
1. “Kesemua pesawat-pesawat uap dengan alat-alat perlengkapannya yang dipakai
dikenakan pengawasan yang terus-menerus yang diadakan oleh Pemerintah atau
Negara. Pengawasan itu dilakukan oleh pegawai-pegawai dari Jawatan Pengawasan
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Perburuhan dan Pengawasan Keselamatan Kerja secara yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah”.
2. Bila menurut peraturannya untuk pemeriksaan dan pengujian pesawat-pesawat uap
ditunjuk ahli-ahli selain dari pegawai dari Jawatan Pengawasan Perburuhan dan
Pengawasan Keselamatan Kerja yang bersangkutan, maka ahli-ahli itu mempunyailah
kekuatan yang sama seperti pegawai pemeriksaan itu dan terhadapnya berlaku pulalah
segala sesuatu yang ditetapkan dalam ordonnantie mengenai tindakan-tindakan yang
diutarakan atau diperuntukan bagi pegawai-pegawai tersebut”.

Pasal 14
1. “Pegawai pemeriksa dan ahli-ahli yang dimaksud dalam pasal 13 mempunyai hak
memasuki secara bebas tempat-tempat, dimana pesawat-pesawat uap itu dan alat-alat
perlengkapannya berada”.
2. “Bila mereka dilarang untuk masuk maka toch mereka harus masuk, kendatipun
dengan pertolongan dari tangan kuat (polisi)”.
3. “Bila pesawat uap dan alat-alat perlengkapan hanya dapat didatangi melalui rumah
tempat tinggal, maka para pegawai ini tidak akan masuk dengan tidak seijin
penghuninya, selain dengan memperlihatkan perintah tertulis secara luar biasa, dari
kepala pemerintahan setempat”.
4. Tentang masuk ini dibuatkan proses verbal olehnya, salinan dari padanya
dikirimkannya kepada penghuni rumah tersebut dalam tempoh 2 x 24 jam.

Pasal 15
“Pemakai dari sesuatu pesawat uap dan mereka yang meladeninya, diwajibkan pada para
pegawai dan ahli termaksud dalam pasal 13, memberikan semua keterangan yang
dikehendaki mengenai hal ikhwal yang bertalian dengan Undang-undang ini”.

Pasal 16
1. “Tiap-tiap uap seseringnya perlu oleh Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja
ataupun per-mintaan pemakainya, maka oleh jawatan tersebut diperiksa dan bila perlu
diuji kembali”.
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2. ”Untuk pemeriksaan-pemeriksaan dan pengujian-pengujian dimaksud dalam ayat
sebelum ini pemakainya diharuskan membayar kepada Negara sejumlah biaya yang
akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.
3. ”Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari pasal 3 Undang-undang ini, maka khusus
untuk berlakunya ayat sebelum ini, sebagai pemakai dari sesuatu pesawat uap
dianggap, ia yang atas nama dicatat Akte Ijinnya, selama ia tidak mengajukan secara
tertulis suatu permohonan, pencabutan Akte tersebut kepada Kepala Jawatan
Pengawasan Keselamatan Kerja”.

Pasal 17
”Pemakai pesawat-pesawat uap atau pemakai sesuatu pesawat uap harus menyediakan
untuk yang diserahi pemeriksaan dan pengujian, baik pekerja-pekerja maupun alat-alat
kerja yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujiannya”.

Pasal 18
“Bila pemakai sesuatu pesawat uap berlawanan dengan pendapat sebagaimana diberitahukan padanya oleh pegawai yang bersangkutan, merasa tidak beralasan cukup, baik
untuk pengujian dan pemeriksaan yang akan diadakan pada tempo-tempo biasa yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, untuk mana pesawat uapnya harus diberhentikan,
maupun atas perintah dari pegawai tersebut untuk menyiapkannya guna pemeriksaan atau
pengujian, maka ia dapat mengemukakan keberatannya secara tertulis kepada pegawai itu
dalam tempo 3 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas. Pegawai tersebut
menetapkan, apakah dapat diberikan penundaan. Bila halnya dapat diselaraskan dengan
syarat-syarat keselamatan, maka sedapat mungkin ia mengabulkan keinginan dari
pemakai tersebut”.

Pasal 19
“Dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan:
a. kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi
I. Oleh Pemakai:
1. dalam hal pemindahan dari pesawat uapnya.
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2. “Bila keadaan dari pesawat uap dan alat-alat perlengkapannya tidak sesuai lagi
dengan uraian dan syarat-syarat yang dimuat dalam Akte Ijinnya”.
3. “Bilamana atau sebutan dari pemegang Ijinnya tidak benar lagi”.
4. “Dalam hal terdapat cacat dalam pesawat uap dan alat-alat perlengkapannya”.
5. “Dalam hal pembetulan pesawat uap dan alat-alat perlengkapannya”.
6. “Mengenai pemeliharaan dan pengladenan pada pesawat uap dan alat-alat
perlengkapannya”.
7. ”Mengenai bangunan dan ruangan dalam mana dipasangkan ketel-ketel uap
dari kapal-kapal api”.
II Oleh pemakai dan oleh seorang yang meladeni-nya sewaktu dipakai pesawat
uapnya, baik bila pesawat uap dan alat-alat perlengkapannya sedang dipakai,
maupun bila tidak dipakai terhadap keselamatan keaja bagi pesawat-pesawat uap
dan alat perlengkapannya itu”.
b. “Apa yang harus diperbuat oleh pemakai sesuatu pesawat uap untuk memungkinkan
tidak berbahaya, serta mempermudah pengawasannya, dan apa yang dapat diperintah
oleh pegawai-pegawai dan ahli-ahli termaksud dalam pasal 13, bertalian dengan
pengawasan itu”.
c. “Dalam hal-hal mana Akte Ijinnya dapat dicabut”, ”Pula dalam Peraturan Pemerintah
dimaksud dalam ayat (1), ditujukan dalam hal-hal mana Kepala Jawatan Pengawasan
Keselamatan Kerja dapat memberikan kebebasan dan aturan-aturan Peraturan
Pemerintah tersebut secara untuk sebagian atau dengan bersyarat”.

Pasal 20
1. “Para pegawai yang diserahi pengawasan atas pesawat uap adalah berhak memberikan
syarat-syarat yang dianggapnya perlu untuk menjamin keselamatan pesawat tersebut
dan pentaatan peraturan dari Undang-undang ini”.
2. “Bila oleh mereka ternyata, bahwa orang-orang yang diserahi pengladenan tidak
mempunyai kecakapan yang diperlukan, maka mereka dapat memerintahkan agar
orang-orang tersebut dibebaskan dari pekerjaan mengladeni itu”.
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3. “Dalam hal-hal termaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, pada pemakaiannya di
berikan tempo dalam mana ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam ayat-ayat itu
harus diturutinya”.
4. ”Bi1a pemakai merasa keberatan terhadap ketentuan-ketentuan semacam itu, maka
dapatlah ia dalam tempo 14 hari sesudah ia menerima pemberitahuannya,
mengemukakan keberatan-keberatannya kepada Kepala Jawatan Pengawasan
Keselamatan Kerja, yang akan memberikan keputusan atas soalnya. Bila pemakai
juga tidak setujui dengan keputusan itu, maka dalam tempo 10 hari sesudah menerima
pemberitahuan keputusan itu, harus ia mengemukakan keberatan-keberatannya
dengan surat permohonan bermaterai pada komisi dimaksud dalam pasal 12 yang
akan mengambil putusan akhir, dan selanjutnya menetapkan suatu tempo dalam mana
keputusan tersebut harus dipenuhi”.
5. Segera setelah syarat-syarat yang diberikan itu dipenuhi, maka pemakai memberitahukannya secara tertulis kepada Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja, dengan
perantaraan pegawai yang bersangkutan dari Jawatan tersebut’.

Pasal 21
1. ”Bila pada pemeriksaan atau pengujian ternyata pesawatnya tidak lagi memberikan
jaminan diperlukan untuk keselamatan dalam pemakaiannya, maka pegawai yang
bersangkutan melarang lebih lanjut pemakaian dari pesawat tersebut”.
2. ”Dari larang semacam itu diberitahukannya kepada Polisi setempat dan Pamong Praja
yang akan mengurus Pelaksanaannya, dan pada Kepala Jawatan Pengawasan
Keselamatan Kerja.”
3. “Pemakainya dapat mengemukakan keberatannya terhadap larangan yang diberikan
itu pada komisi, dimaksud dalam pasal 12 dalam tempo yang ditetapkan didalamnya
itu. Kecuali bila keberatan-keberatan itu dengan nyata tidak beralasan, maka komisi
tersebut tidak akan mengambil keputusan akhir untuk soalnya itu, hanya sesudah
pesawatnya diperiksa kembali, dan bila perlu diuji oleh pegawai atau ahli lainnya”.
4. “Bila larangan itu dapat dibantah lagi, karena dibenarkan oleh fihak atasan, atau
karena berakhimya tempo yang ditetapkan, maka Kepala Jawatan Pengawasan
Keselamatan Kerja lalu mencabut ijin yang telah diberikan untuk pesawat tersebut.
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Pasal 22
1. ”Bila pegawai yang diserahi pengawasan mendapat sesuatu pesawat uap bekerja tidak
mempunyai Akte Ijin untuknya, maka ia melarang pemakaiannya lebih lanjut”.
2. Pesawat uap tidak boleh dipakai lagi hanya sesudah berhubung dengan sesuatu
permohonan tertulis dan ternyata dari pemeriksaan dan pengujian menurut pasal 7 dan
pasal 8, bahwa tidak ada keberatan lagi terhadap pemakai itu”.

Pasal 23
1. “Tentang peledakan sesuatu pesawat uap si pemakai harus memberitahukannya
dengan segera pada Polisi setempat atau Pamong Praja. Ia harus menjaga agar pada
tempat kecelakaan itu segala sesuatunya tidak berubah keadaannya sampai
kedatangan Pamong Praja tersebut, kecuali keadaannya dapat menimbulkan bahaya.”
2. “Tentang peledakan dari sesuatu pesawat uap yang berada dalam sesuatu kapal atau
kendaraan darat, pemberitahuannya ditujukan kepada Polisi setempat dan Pamong
Praja, dimana kapal itu berlabuh atau bermula masuk, atau dimana kendaraan
termaksud berada.
3. “Segera setelah kabar tentang peledakan itu, maka Polisi setempat atau Pamong Praja
tersebut mengambil tindakan seperlunya untuk menjamin agar segala sesuatunya
ditempat peledakan itu tetap tidak akan dapat timbul bahaya, sampai dimulai
pemeriksaan yang nanti lebih lanjut akan disebutkan.

Pasal 24
1. “Pemeriksaan ditempat itu terutama dimaksud untuk menetapkan, apakah ledakan itu
akibat:
a. dari keteledoran atau kelalaian, ataupun dari tidak diindahkannya syarat-syarat
mengenai pemakaian pesawat uap itu dari pihak pemakai, atau dari pihak orang
yang diserahi meladeni pesawat uapnya, bila pemakai tersebut telah dapat
membuktikan, telah menjalankan kewajibannya menjamin pelaksanaan dari
syarat-syaratnya itu”.
b. “Pemeriksaan ditempat itu, terutama dimaksud untuk menetapkan apakah
peledakan itu adalah akibat dari tindakan-tindakan sengaja dari pihak ketiga”.
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2. “Tentang pemeriksaan ini oleh pegawai yang diserahi pemeriksaan tersebut atas dasar
sumpah jabatannya suatu proses verbal rangkap dua yang sedapat mungkin memuat
keterangan yang jelas dan tertentu tentang sebab dari kecelakaannya itu. Bila ada
sangkaan telah dilakukan hal yang dapat dihukum maka sehelai dari proses verbal itu
segera disampaikannya pada pegawai yang diserahi penuntutannya dan sehelai
salinannya kepada Kepada Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja, yang
segera seterimanya surat itu mencabut Akte Ijin yang diberikan untuk pesawat uap
yang meledak itu”.
3. “Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja mengirimkan salinan dari proses
Verbal itu pada pemakai (dus pemakai diberitahukannya dengan jalan mengirimkan
salinan dari proses verbal itu)

Pasal 25
“Selain dari pesawat-pesawat yang diserahi pengusutan kejahatan-kejahatan dan
pelanggaran-pelanggaran pada umumnya, adalah pegawai-pegawai tersebut dalam pasal
13, yakni pegawai pemeriksa dari jawatan kita dan ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala
Jawatan, berhak dan berkewajiban untuk mengusut dari Undang-undang ini dan dari
syarat-syarat yang diberikan guna pelaksanaan dari undang-undang ini.

Pasal 26
“Pemakai dari sesuatu uap dihukum kurungan 3 bulan atau denda paling tinggi Rp 500,-”
a. Bila pesawat uapnya dijalankan sebelum Akte Ijinnya yang diperlukan untuk
diberikan atau setelah Akte Ijinnya itu dicabut, ataupun pemakaian selanjutnya
dilarang menurut ayat-ayat (1) dari pasal 21 atau ayat (1) dan pasal 22”
b. Bila ia tidak cukup menjaga alat-alat pengamanannya, seperti yang diterangkan dalam
Akte Ijin yang diberikan”.
c. Bila ia membiarkan alat-alat pengamanannya dirubah dengan tidak terlebih dahulu
diketahui oleh pegawai yang diserahi pengawasan atau membiarkan alat-alat itu
dihalang-halangi untuk bekerja dengan baik dan tepat.
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d. Bila ia tidak cukup penjaga diindahkannya syarat-syarat istimewa yang diberikan
untuk

pemakainya,

atau

syarat-syarat

istimewa

yang

mengikat

untuk

menjalankannya”.
e. Bila telah terjadi peledakannya tidak segera memberitahukannya kepada Kepala
Pemerintahan setempat.”

Pasal 27
“Orang yang diserahi peladenan sesuatu pesawat uap yang tidak pada tempatnya waktu
sesuatu pesawat uap bekerja, dihukum penjara paling lama satu bulan atau denda paling
banyak Rp. 300,-

Pasal 28
“Hal-hal yang dalam undang-undang ini ditetapkan dapat dihukum, dianggap
pelanggaran”.

Pasal 29
“Kekecualian dan overgangsbepalingen (aturan-aturan peralihan). “Undang-undang ini
tidak berlaku atas pesawat-pesawat uap yang dipasang dalam kapal-kapal dari Angkatan
Laut Kerajaan, Angkatan Laut RI dan dinas pembasmian penyelundupan candu dilaut”.
Selain kekecualian-kekecualian yang akan ditunjuk dalam peraturan Pemerintah, tidak
pula atas pesawat-pesawat uap yang dipasang dalam kapal komunikasi dan Polisi daerah

Pasal 30
a. “Kecuali yang ditetapkan dalam pasal 23 dan 24 adalah Undang-undang uap ini pula
tidak berlaku untuk pesawat-pesawat uap yang dipasang dalam kapal atau alat
penyebrangan yang tidak mempunyai bukti nationaliteit dari Indonesia yang berlaku
atau Ijin yang mengantikan bukti nationaliteit itu bila para pemakai dapat menyatakan
bahwa telah dipenuhi peraturan Stoomwezen (peraturan uap) yang berlaku di negara
asal bendera yang dibawa oleh kapal itu atau alat penyebrang itu, atau kapal-kapal ini
dapat mengajukan certificate penumpang atau certificate kebaikannya, dengan catatan
mengenai pengangkutan penumpang dari negaranya sendiri yang masih berlaku,
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kecuali pemiliknya menyatakan untuk meminta pesawat-pesawat uapnya dimasukan
pengawasan dari Jawatan kita”. “Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja
dapat menentukan, apakah dan dalam hal-hal mana bagi kapal-kapal yang telah
diklasifiseer

dapat

diterima

pengawasan

oleh

biro-biro

klasifikasi

yang

bersangkutan”.
b. “Kecuali yang ditetapkan dalam pasal 23 dan 24 maka Undang-undang ini tidak
berlaku atas pesawat-pesawat uap yang dapat diangkut-angkut dan dimiliki oleh
pemilik-pemilik yang bertempat tinggal diluar negeri, bila pada pemakaiannya dapat
membuktikan bahwa telah dipenuhi peraturan-pcraturan uap yang berlaku dinegeri
dimana berada pemilik-pemilik tersebut dan bahwa pesawat-pesawat uap itu dipakai
kurang dari 6 bulan berturut-turut di Indonesia”.

Pasal 3l
”Para pemakai dari pesawat-pesawat uap yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini
mempunyai akte-akte ijin tetap berhak memakai pesawat-pesawat uapnya dengan akteakte itu dengan syarat-syarat yang dimuat dalam akte-akte itu. Hal untuk memakai akteakte itu berakhir bila sesuatu bagian dari pesawat-pesawat uap atau alat-alat
perlengkapannya diganti baru dengan tidak disesuaikan dengan syarat-syarat yang
dikeluarkan dengan Undang-undang ini”.

Pasal 32
“Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Uap 1930; Dengan Keputusan dari 3
September 1930 Lembaran Negara No. 340 ditetapkan bahwa Undang-Undang Uap 1930
ini berlaku mulai 1 Januari 1931. “Dengan ini diberilah singkatan nama Undang-Undang
ini yaitu yang dinamakan “Undang-undang Uap 1930”.

13

12 dari 12

UU No 1 tahun 1970

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan
meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;
b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu
terjamin pula keselamatannya;
c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara
aman dan effisien;
d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk
membina norma-norma perlindungan kerja;
e. bahwa pembinaan norma-norma itu pelru diwujudkan dalam
Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang
keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat,
industri, teknik dan teknologi.

Mengingat

: 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1969 tentang
ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1969 nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara nomor 2912).

Dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan
1. Mencabut

: Veiligheidsreglement tahun 1910 (Stbl. No. 406);

2. Menetapkan : Undang-undang Tentang Keselamatan Kerja;
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BAB I
TENTANG ISTILAH-ISTILAH
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
(1) "Tempat Kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki kerja untuk keperluan suatu
usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci
dalam pasal 2; Termasuk Tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan
sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat
kerja tersebut;
(2) "Pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
(3) "Pengusaha" ialah :
a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk
keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha
bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
c. orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum
termaksud pada (a) dan (b), jika kalau yang mewakili berkedudukan di luar
Indonesia.
(4) "Direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk
melaksanakan Undang-undang ini.
(5) "Pegawai Pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen
Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
(6) "Ahli Keselamatan Kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari Luar
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk
mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat
kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara,
yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia;
(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :
a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas,
peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan,
kebakaran atau peledakan;
b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut, atau disimpan
bahan atau barang yang: dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun,
menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran
rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan, saluran atau
terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan
persiapan.
d. dilakukan usaha: pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan,
pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan
kesehatan;
e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan: emas, perak, logam atau bijih
logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau mineral lainnya, baik di permukaan
atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;
f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di darat, melalui
terowongan, dipermukaan air, dalam air maupun di udara;
g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun
atau gudang;
h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
j. dilakukan pekerjaan dibawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,
terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang;
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m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas,
hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau
telepon;
p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian)
yang menggunakan alat teknis;
q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan
listrik, gas, minyak atau air;
r. diputar film, pertunjukan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang
memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruangan-ruangan
atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau
kesehatan yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat
dirubah perincian tersebut dalam ayat (2).

BAB III
SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA
Pasal 3
(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk :
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau
kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban,
debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan
getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun
psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
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j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses
kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau
barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan
penyimpanan barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya
kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1)
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta
pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.

Pasal 4
(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam
perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan,
pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk
teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya
kecelakaan.
(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan
ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang
konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan,
pengujian dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda
pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin
keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya
dan keselamatan umum.
(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1)
dan (2); dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban
memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut.
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BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 5
(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para
pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan
langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
(2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja
dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 6
(1) Barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat mengajukan
permohonan banding kepada Panitia Banding.
(2) Tata cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas Panitia Banding dan
lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
(3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7
Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi
menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8
(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan
fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai
dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
(2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah
pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan
dibenarkan oleh Direktur.
(3) Norma-norma

mengenai

pengujian

kesehatan

perundangan.
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BAB V
PEMBINAAN
Pasal 9
(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru
tentang:
a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat
kerja;
c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
(2) Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia
yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang
berada dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan
kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian
pertolongan pertama pada kecelakaan.
(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

BAB VI
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pasal 10
(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membertuk Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan
partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat
kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan
kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
(2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
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BAB VII
KECELAKAAN
Pasal 11
(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja
yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
(2) Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat
(1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA
Pasal 12
Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk:
a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau
keselamatan kerja;
b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang
diwajibkan;
d. d.Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan kerja yang diwajibkan;
e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan
kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali
dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang
masih dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA
Pasal 13
Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk
keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
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BAB X
KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 14
Pengurus diwajibkan:
a. secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat
keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan
pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempattempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau
ahli keselamatan kerja;
b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja
yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang
mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan
kerja.
c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada
tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang
lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang
diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja.

BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan
peraturan perundangan.
(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas
pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16
Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu
Undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan didalam satu tahun sesudah
Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau
berdasarkan Undang-undang ini.
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Pasal 17
Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini
belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu
Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.

Pasal 18
Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan
mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 1970
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 1970
Sekretaris Negara
RepublikIndonesia,

ttd
ALAMSJAH

Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1
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PENJELASAN
atas
UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1970
Tentang
KESELAMATAN KERJA
PENJELASAN UMUM
Velligheldsreglement yang ada sekarang dan berlaku mulai 1970 (stbl. No. 406)
dan semenjak itu di sana sini mengalami perubahan mengenai soal-soal yang tidak begitu
berarti, ternyata dalam hal sudah terbelakang dan perlu diperbaharui sesuai dengan
perkembangan peraturan perlindungan tenaga kerja lainnya dan perkembangan serta
kemajuan teknik, teknologi dan industrialisasi di Negara kita dewasa ini dan untuk
selanjutnya.
Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya yang serba pelik
banyak dipakai sekarang ini, bahan-bahan teknis baru banyak diolah dan dipergunakan,
sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas dimana-mana.
Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi, maka
dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitet kerja operasionil dan
tempo kerja para pekerja.
Hal-hal ini memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula dari para pekerja.
Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan lain-lain
merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya kecelakaan.
Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin; alat-alat; pesawat-pesawat
dan sebagainya yang serba pelik serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan
ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang
baru, senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja.
Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuaan keselamatan kerja dan
kesehatan kerja yang maju dan tepat.
Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan
realistis yang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tenteram,
kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal ini dapat
mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
Pengawasan berdasarkan Veligheidsreglement seluruhnya bersifat represssief.
Dalam Undang-undang ini diadakan perubahan prinsipil dengan merubahnya
menjadi lebih diarahkan pada sifat Preventief.
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Dalam praktek dan pengalaman dirasakan perlu adanya pengaturan yang baik
sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel didirikan, karena
amatlah sukar untuk merubah atau merombak kembali apa yang telah dibangun dan
terpasang di dalamnya guna memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang
bersangkutan.
Peraturan baru ini dibandingkan dengan yang lama, banyak mendapatkan
perubahan-perubahan yang penting, baik dalam isi maaupun bentuk dan sistimatikanya.
Perubahan dan perluasannya adalah mengenai:
1. perluasan ruang lingkup
2. perubahan pengawasan repressief menjadi pre-ventief.
3. perumusan teknis yang lebih tegas
4. penyesuaian tata usaha sebagaiman diperlukaan bagi pelaksanaan pengawasan
5. tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi management dan tenaga
kerja
6. tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
Pasal 1
Ayat (1).
Dengan perumusan ini ruang lingkup bagi berlakunya Undang-undang ini jelas ditentukan
oleh tiga unsure:
1. tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha.
2. adanya tenaga kerja yang bekerja disana
3. adanya bahaya kerja di tempat itu.
Tidak selalu tenaga kerja harus sehari-hari bekerja dalan suatu tempat kerja.
Sering pula mereka untuk waktu-waktu tertentu harus memasuki ruangan, ruangan
untuk mengontrol, menyetel, menjalankan instansi-instansi, setelah mana mereka keluar
dan bekerja selanjutnya dilain tempat.
Instalasi-instalasi itu dapat merupakan sumber-sumber bahaya dengan demikian
haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang berlaku baginya, agar setiap
orang termasuk tenaga kerja yang memasukinya dan atau untuk mengerjakan sesuatu
disana, walaupun untuk jangka waktu pendek, terjamin keselamatannya.
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Instalasi-instalasi demikian itu misalnya rumah-rumah traansformator, instalasi
pompa air yang setelah dihidupkan, berjalan otomatis, ruangan-ruangan instalasi radio,
listrik tegangan tinggi dan sebagainya.
Sumber bahaya adakalanya mempunyai daerah pengaruh yang meluas. Denga
ketentuan dalam ayat ini praktis daerah pengaruh ini tercakup dan dapatlah diambil
tindakan-tindakan penyelamatan yang diperlukan. Hal ini sekaligus menjamin
kepentingan umum.
Misalnya suatu pabrik dimana diolah bahan-bahan kimia yang berbahaya dan
dipakai serta dibuang banyak air yang mengandung zat-zat yang berbahaya.
Bila air buangan demikian itu dialirkan atau dibuang begitu saja ke dalam sungai
maka air sungai itu menjadi berbahaya, akan dapat mengganggu kesehatan manusia,
ternak, ikan dan pertumbuhan tanam-tanaman.
Karena itu untuk air buangan itu harus diadakan penampungannya tersendiri atau
dikerjakan pengolahan terdahulu, dimana zat-zat kimia di dalamnya dihilangkan atau
dinetralisir, sehingga airnya itu tidak berbahaya lagi dan dapat di alirkan ke dalam sungai.
Dalam pelaksanaan Undang-undang ini dipakai pengertian tentang tenaga kerja
sebagaimana dimuat dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai tenaga Kerja, maka dipandang tidak perlu lagi dimuat definisi itu dalam
Undang-undang ini.
Usaha-usaha yang dimaksud dalam Undang-undang ini tidak harus selalu
empunyai motif ekonomi atau motif keuntungan, tapi dapat merupakan usaha-usaha
social seperti perbengkelan di sekolah-sekolah teknik, usaha rekreasi dan dirumah-rumah
sakit, dimana dipergunakan instalasi-instalasi listrik dan atau mekanik yang berbahaya.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6)
Guna pelaksanaan undang-undang ini diperlukan pengawasan dan untuk ini
diperlukan staf-staf tenaga-tenaga pengawasan yang Quantitatief cukup besar serta
bermutu.
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Tidak saja diperlukan keahlian dan penguasaan teoritis bidang-bidang spesialisasi
yang beraneka ragam, tapi mereka harus pula mempunyai banyak pengalaman di
bidangnya.
Staf demikian itu tidak didapatkaan dan sukar dihasilkan di Departemen Tenaga
Kerja saja.
Karen aitu dengan ketentuan dalan ayat ini Menteri Tenaga Kerja dapat menunjuk
tenaga-tenaga ahli dimaksud yang berada di Instansi-instansi Pemerintah dan atau Swasta
untuk dapat memformer Personalia operasionil yang tepat.
Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerja dapat mendesentralisir pelaksanaan
pengawasan atas ditaatinya Undang-undang ini secara meluas, sedangkan Policy
Nasionalnya tetap menjadi tanggung jawabnya dzan berada ditangannya, sehingga
terjamin pelaksanaannya secara seragam dan serasi bagi seluruh Indonesia.

Pasal 2
Ayat (1)
Menteri yang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan
masyarakat dan kemajuan teknik, teknologi serta senantiasa akan dapat sesuai dengan
perkembangan proses industrialisasi Negara kita dalam rangka Pembangunan Nasional.
Selanjutnya akan dikeluarkan peraturan-peraturan organiknya, terbagi baik atas
dasar pembidangan teknis maupun atas dasar pembidangan industri secara sektoral.
Setelah

Undang-undang

ini,

diadakan

Peraturan-peraturan

perundangan

Keselamatan Kerja bidang listrik, Uap, Radiasi dan sebagainya, pula peraturan
perundangan Keselamatan Kerja sektoral, baik di darat, di laut maupun di udara.

Dalam ayat ini diperinci sumber bahya yang dikenal dewasa ini yang bertalian
dengan:
1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahanbahan dan sebagainya.
2. Lingkungan;
3. Sifat pekerjaan;
4. Cara kerja;
5. Proses produksi.
Ayat (3)
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Dengan ketentuan dalam ayat ini dimungkinkan diadakan perubahan-perubahan
atas perincian yang dimaksud sesuai dengan pendapat-pendapatan baru kelak kemudian
hari, sehingga Undang-undang ini ,dalam Pelaksanaan tetap berkembang.

Pasal 3
Ayat (1)
Dalam ayat ini dicantumkan arah dan sasaran-sasaran secara konkrit yang harus
di[enuhi oleh syarat-syarat keselamatan kerja yang akan dikeluarkan.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Syarat-syarat Keselamatan Kerja yang menyangkut perencanaan dan pembuatan,
diberikan pertama-tama pada perusahaan pembuat atau produsen dari barang-barang
tersebut, sehingga kelak dalam pengangkutan dan sebagainya itu barang-barang itu
sendiri, tidak berbahaya bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi umum, kemudian
pada

perusahaan-perusahaan

mengangkutnya,

yang

yang

memperlakukannya

mengadakannya,

selanjutnya

memperdagangkannya,

yakni

yang

memasangnya,

memakainya atau mempergunakannya, memelihara dan menyimpannya.
Syarat-syarat tersebut diatas berlaku pada bagi barang-barang yang didatangkan dari luar
negeri.
Ayat (2)
Dalam ayat ini ditetapkan secara konkrit ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi
oleh syarat-syarat yang dimaksud.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Panitia Banding ialah Panitia Teknis yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam
bidang yang diperlukan.
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Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertugas

memberi

pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan dalam
perusahaan yang bersangkutan serta dapat memberikan dan penerangan efektif pada para
pekerja yang bersangkutan.
Ayat (2)
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu Badan yang
terdiri dari unsure-unsur penerima kerja, pemberi kerja dan Pemerintah (tripartite).

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik yang bersangkutan
maupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan di tempat kerja.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas
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Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Peraturan-peraturan

Keselamatan

Kerja

yang

ditetapkan

berdasarkan

Veiligheidreglement 1910 dianggap ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini
sepanjang tidak bertentangan dengannya.

Pasal 18
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia
Menimbang : a. bahwa

pembangunan

nasional

dilaksanakan

dalam

rangka

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan;
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga
kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan
perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan;
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk
menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan
ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik
kembali;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,
b, c, d, dan e perlu membentuk Undang undang tentang
Ketenagakerjaan;
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Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33
ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan :
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
5. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
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6. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,
milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik
negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang
berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai
dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap,
dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang
dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di
bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih
berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam
rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga
kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat
memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja
di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
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15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai halhal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya
terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha
yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat
pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,
atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan
secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan
atau memperlambat pekerjaan.
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24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan
pengusaha.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan
yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,
yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja
dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
32. Pengawasan

ketenagakerjaan

adalah

kegiatan

mengawasi

dan

menegakkan

pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
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Pasal 4
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

BAB III
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
Pasal 5
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.

BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan
menyusun perencanaan tenaga kerja.
(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.
(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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Pasal 8
(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara
lain meliputi :
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja;
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
d. produktivitas tenaga kerja;
e. hubungan industrial;
f. kondisi lingkungan kerja;
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
h. jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari
semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan
penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PELATIHAN KERJA
Pasal 9
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan
kesejahteraan.

Pasal 10
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia
usaha, baik di da-lam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada
standar kompetensi kerja.
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 11
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui
pelatihan kerja.

Pasal 12
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi
pekerjanya melalui pelatihan kerja.
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan
Keputusan Menteri.
(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan
kerja sesuai dengan bi-dang tugasnya.

Pasal 13
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau
lembaga pelatihan kerja swasta.
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam
menyelenggarakan pe-latihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 14
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau
perorangan.
(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
memperoleh izin atau men daftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan
kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

38

8 dari 108

UU No.13 tahun 2003

Pasal 15
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
a. tersedianya tenaga kepelatihan;
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 16
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan
kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga
akreditasi.
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri
atas unsur masya rakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur dengan Kepu tusan Menteri.

Pasal 17
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat
menghentikan seme ntara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila
dalam pelaksanaannya ternyata :
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
dan/atau
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama
6 (enam) bulan.
(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan
terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 15.
(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan
melengkapi saran per baikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi
penghentian program pelatihan.
(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program
pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
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dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara
pelatihan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin,
dan pembatalan pen daftaran diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti
pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga
pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
sertifikasi kompe tensi kerja.
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti
oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.
(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi
profesi yang inde penden.
(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan
jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 20
(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan
ketenagakerjaan, dikembang kan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan
acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja
nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
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Pasal 22
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan
pengusaha yang di buat secara tertulis.
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu
pemagangan.
(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi
pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 23
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan
kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 24
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan
pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 25
(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara
pemagangan harus ber bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26
(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan
ibadahnya.
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(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di
luar wilayah Indo nesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27
(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan program pemagangan.
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus
memperhatikan ke pentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.

Pasal 28
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta
melakukan koordinasi pela tihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi
pelatihan kerja nasional.
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud da lam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja
dan pemagangan.
(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi,
kualitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.
(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui
pengembangan buda ya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan
ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Pasal 30
(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
dibentuk lembaga pro duktivitas yang bersifat nasional.
(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring
kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun
daerah.
(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.
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BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam
atau di luar negeri.

Pasal 32
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif,
serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan
yang tepat sesuai de ngan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan
dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
(3) Penempatan

tenaga

kerja

dilaksanakan

dengan

memperhatikan

pemerataan

kesempatan kerja dan penye diaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program
nasional dan daerah.

Pasal 33
Penempatan tenaga kerja terdiri dari :
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pasal 34
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.

Pasal 35
(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja
yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
memberikan perlindu ngan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga
kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan,
dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
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Pasal 36
(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.
(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat
terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :
a. pencari kerja;
b. lowongan pekerjaan;
c. informasi pasar kerja;
d. mekanisme antar kerja; dan
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.
(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan
tenaga kerja.

Pasal 37
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
terdiri dari :
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadan hukum.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf b dalam melak sanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung,
sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna
tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
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BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 39
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan
kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan
untuk mewujudkan per luasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja.
(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu
membantu dan mem berikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat
menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 40
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan
kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan
sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja
sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan
kerja.

Pasal 41
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk
badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB VIII
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai
diplomatik dan konsuler.
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja
untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis
dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pasal 43
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya me muat keterangan :
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi
perusahaan yang bersangkutan;
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja
asing yang dipekerjakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi
pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
diatur dengan Keputu san Menteri.
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Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan
standar kompetensi yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga
kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga
kerja asing; dan
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
diduduki oleh tenaga kerja asing.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja
asing yang menduduki ja batan direksi dan/atau komisaris.

Pasal 46
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau
jabatan-jabatan ter tentu.
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri

Pasal 47
(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang
dipekerjakannya.
(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
berlaku bagi instansi pe merintah, perwakilan negara asing, badan-badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di
lembaga pendidikan.
(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 48
Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja
asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 49
Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja/buruh.

Pasal 51
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.
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Pasal 53
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f,
tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya
rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh
dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para
pihak.

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didasarkan atas :
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
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Pasal 57
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan
bahasa Indonesia dan huruf latin.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan
ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu.
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila
kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku
perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu :
a.

pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.

pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
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(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut,
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1
(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 60
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja
paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha
dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan
berakhirnya hubungan kerja.
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak
atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan
yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
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(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha
dapat mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak
mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja
bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang
mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja.

Pasal 63
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha
wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya
memuat keterangan :
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulai bekerja;
c. jenis pekerjaan; dan
d. besarnya upah.

Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh
yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan
melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
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(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain
sebagaimana dimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh
yang dipekerjakannya.
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak
terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan
perusahaan pemberi pekerjaan.
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi
pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 66
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan
oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
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(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak
berhubungan lang-sung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada
huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak
tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain
yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara
tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini.
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b,
dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
Penyandang Cacat
Pasal 67
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
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(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Anak
Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan
kesehatan fisik, mental, dan sosial.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud
dalam ayat (1) ha-rus memenuhi persyaratan :
a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e. keselamatan dan kesehatan kerja;
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan
bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari
kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas)
tahun.
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
a.

diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan
dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
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Pasal 71
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
memenuhi syarat :
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.
(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat
kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya.

Pasal 74
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan
yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan/atau
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 75
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di
luar hubungan kerja.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Perempuan
Pasal 76
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00 wajib :
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan
yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Paragraf 4
Waktu Kerja
Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi
sektor usaha atau peker-jaan tertentu.
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(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1
(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk
jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang
telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang
sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat
tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap
kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
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(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku
bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 80
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 81
(1) Pekerja/buruh

perempuan

yang

dalam

masa

haid

merasakan

sakit

dan

memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua
pada waktu haid.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 82
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah)
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter
kandungan atau bidan.

Pasal 83
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat
upah penuh.
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Pasal 85
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur
resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan
secara terus- menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara
pekerja/buruh dengan pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari
libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja
lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja
yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

60

30 dari 108

UU No.13 tahun 2003

Bagian Kedua
Pengupahan.
Pasal 88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) meliputi :
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf
a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat
terdiri atas :
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
(2) Upah

minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada

pencapaian kebutuhan hidup layak.
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(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau
Bupati/Walikota.
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89.
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 91
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari
ketentuan pengupahan yang ditetapkan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi
hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan mem-perhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 93
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib
membayar upah apabila :
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran
kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua
atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan
kewajiban terhadap negara;
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan ibadah
yang diperintahkan agamanya;
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan
pengusaha; dan
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf a sebagai berikut :
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah
sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
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c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar
untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama 1
(satu) hari.
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok
dan tunjangan tetap.

Pasal 95
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya
dapat dikenakan denda.
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah
pekerja/buruh.
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh,
dalam pembayaran upah.
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.

Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari
hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu
sejak timbulnya hak.
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Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup
layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,

dan pengenaan denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 98
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan
yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan
nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan
tinggi, dan pakar.
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten/Kota
diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan
Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan
Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan
Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha
wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
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(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan
perusahaan.
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan
pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh
dan usaha-usaha produktif di perusahaan.
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berupaya
menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 102
(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan
kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara
demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan
perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembang-kan usaha, memperluas
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lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 103
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :
a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. embaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f. perjanjian kerja bersama;
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pasal 104
(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat
pekerja/serikat buruh ber-hak menghimpun dan mengelola keuangan serta
mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.
(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diatur dalam ang-garan dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha
Pasal 105
(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.
(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ber-laku.
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Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 106
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau
lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.
(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai
forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh
pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di
perusahaan yang bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja
sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 107
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada
pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
ketenagakerjaan.
(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan
b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi
pengusaha, dan seri-kat pekerja/serikat buruh.
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan
Pasal 108
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh
Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak berlaku bagi peru-sahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Pasal 109
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang
bersangkutan.

Pasal 110
(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari
wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat
buruh maka wakil pe-kerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat
buruh, wakil pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 111
(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
c. syarat kerja;
d. tata tertib perusahaan; dan
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
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(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui
setelah habis masa berlakunya.
(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh
di perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka
pengusaha wajib melayani.
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku
sampai habis jangka waktu berlakunya.

Pasal 112
(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima.
(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111
ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah
mendapatkan pengesahan.
(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan
perusahaan.
(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan
diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib
menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 113
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya
dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
mendapat pengesa-han dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
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Pasal 114
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah
peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 115
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur
dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 116
(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan secara musya-warah.
(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara
tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa
Indonesia, maka per-janjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 117
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai
kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

Pasal 118
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang
berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.
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Pasal 119
(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka
serikat pekerja/seri-kat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam
perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki
jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari
50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka
serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan
dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah
mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.
(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka
serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali
permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah
melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan
suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 120
(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh
maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha
yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh
jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka
serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih
dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan
tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak
terpenuhi, maka para seri-kat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang
keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masingmasing serikat pekerja/serikat buruh.
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Pasal 121
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan
Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 122
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh
panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat
buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dan pengusaha.

Pasal 123
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang
masa berlakunya pa-ling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling
cepat 3 (tiga) bulan se-belum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang
berlaku.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai
kesepakatan maka perjan-jian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk
paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 124
(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 125
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama,
maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja
bersama yang sedang berlaku.

Pasal 126
(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan
ketentuan yang ada da-lam perjanjian kerja bersama.
(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian
kerja bersama atau peru-bahannya kepada seluruh pekerja/ buruh.
(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada
setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan.

Pasal 127
(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja
tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja
bersama.

Pasal 128
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja
bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 129
(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan,
selama di perusa-haan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian
kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam
peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam
perjanjian kerja bersama.
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Pasal 130
(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan
perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.
(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding
tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau
pembuatan

pembaharuan

perjanjian

kerja

bersama

dilakukan

oleh

serikat

pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah
seluruh pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat
buruh yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim
perunding secara proporsional.
(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)
serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada
memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan
pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat
(2) dan ayat (3).

Pasal 131
(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan
kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.
(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan
mempunyai perjan-jian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku
adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.
(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang
mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai
perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi
perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja bersama.
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Pasal 132
(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan
lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian
kerja bersama selan-jutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 133
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 134
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha,
pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan.

Pasal 135
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan
hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan
pemerintah.

Bagian Kedelapan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Paragraf 1
Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 136
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undangundang.
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Paragraf 2
Mogok Kerja
Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan
secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak
pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan
dengan tidak melanggar hukum.
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Pasal 139
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang
melayani

kepentingan

umum

dan/atau

perusahaan

yang

jenis

kegiatan-nya

membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Pasal 140
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. tempat mogok kerja;
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris
serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi
anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai
koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.
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(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil
tindakan sementara dengan cara :
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses
produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi
perusahaan.

Pasal 141
(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan
mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya
pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang
berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para
pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
sebagai saksi.
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat
diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 142
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 dan Pa-sal 140 adalah mogok kerja tidak sah.
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
akan diatur dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 143
(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruh untuk mengguna kan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan
damai.
(2) Siapapun

dilarang

melakukan

penangkapan

dan/atau

penahanan

terhadap

pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok
kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 144
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar
perusahaan; atau
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh
dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok
kerja.

Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh
berhak mendapatkan upah.

Paragraf 3
Penutupan Perusahaan (lock-out)
Pasal 146
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak
pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat
gagalnya perundingan.
(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai
tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.
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Pasal 147
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang
melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan
jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali
telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta
kereta api.

Pasal 148
(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan
perusahaan (lock out) dilaksanakan.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock
out); dan
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha
dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 149
(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenaga-kerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan
penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus
memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam
penerimaan.
(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan
masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan
mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan
kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para
pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
sebagai saksi.
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(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya
penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat
buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk
sementara atau dihentikan sama sekali.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak
diperlukan apabila :
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif
yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 150
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Pasal 151
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat
dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh
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pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak
menghasilkan persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi
dasarnya.
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak
menghasilkan kesepakatan.

Pasal 153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. pekerja/buruh

berhalangan

menjalankan

pekerjaannya

karena

memenuhi

kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. pekerja/buruh menikah;
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui
bayinya;
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;
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g. pekerja/buruh

mendirikan,

menjadi

anggota

dan/atau

pengurus

serikat

pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat
buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama;
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.
(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 154
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan
secara tertulis sebelumnya;
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;
atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.

Pasal 155
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151
ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya.
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(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta
hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pasal 156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima.
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit
sebagai berikut :
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan
upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)
bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)
bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)
bulan upah.
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8
(delapan) bulan upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan sebagai be-rikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua)
bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3
(tiga) bulan upah;
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c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas)
tahun, 5 (lima) bulan upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)
tahun, 6 (enam) bulan upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi :
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana
pekerja/buruh diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima
belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi
yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang
tertunda, terdiri atas :
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang
diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus
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dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara
harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka
penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil,
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan
tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada
upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua
belas) bulan terakhir.

Pasal 158
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik
perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau
pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam
keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar

atau

membocorkan

rahasia

perusahaan

yang

seharusnya

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
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(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti
sebagai berikut :
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi.
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak
sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

Pasal 159
Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 160
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib
membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh
yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari
upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam)
bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang
berwajib.
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(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang
setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya
karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak
bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan
berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5)
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan
hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 161
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengalami

pemutusan hubungan kerja dengan alasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4).

Pasal 162
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
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(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan
fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang
besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi syarat :
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri
dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 163
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam
hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak
atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 164
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
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Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan
melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4).

Pasal 166
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli
warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2
(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 167
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan
pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha,
maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi
tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
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(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam
program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada
jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh
pengusaha.
(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun
yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang
diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya
dibayar oleh pengusaha.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur
lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang
bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 168
(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil
oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya
karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang
bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
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Pasal 169
(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut :
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan
kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada
perjanjian kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Pasal 170
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi keten-tuan Pasal 151 ayat (3)
dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169
batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan
serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.
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Pasal 171
Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka
pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan
hubungan kerjanya.

Pasal 172
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan
kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)
bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 173
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang
berhubungan dengan ketena-gakerjaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikut-sertakan
organisasi pengusaha, seri-kat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara
terpadu dan terko-ordinasi.

Pasal 174
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi peng-usaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama
internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Pasal 175
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah
berjasa dalam pem-binaan ketenagakerjaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk
piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 176
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang
mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 177
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 178
(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputu-san Presiden.

Pasal 179
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada
pemerintah provin-si dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.
(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Men-teri.
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Pasal 180
Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang
pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 181
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 176 wajib :
a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;
b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 182
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai
pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai
negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak
pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan
tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
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(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
Pasal 183
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan
sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 184
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5),
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal
143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.
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Pasal 186
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 187
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),
Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76,
Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144,
dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12
(dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111
ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Pasal 189
Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau
pekerja/buruh.
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Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25,
Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106,
Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 191
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
Undang undang ini.
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 192
Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, maka :
1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan
Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di
Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
5. 5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad
Tahun 1949 Nomor 8);
7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang
Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat
Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 598a);
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 8 );
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran
Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau
Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran
Negara Tahun 1963 Nomor 67);
12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2912);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
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14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undangundang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042),
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 193
Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

undang

undang

ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39
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PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
I.

UMUM
Pembangunan ketenakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat,
dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan
merata, baik materiil maupun spiritual.
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hakhak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat
yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia
usaha.
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaian.
Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan
sesudah masa kerja tetap juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah,
dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komperehensif,
antara laian mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas
dan daya saing tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan
harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia
sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR NO. XVII/MPR/1998 harus diwujudkan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini merupakan tongggak utama dalam
menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja
diharapkan dapat mendorong pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara
Indonesia yang dicita-citakan.
Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku
selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja
pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan
sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan
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sehingga dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa
yang akan datang.
Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :
•

Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar
Indonesia (Staatsblad tahun 1887 No. 8);

•

Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan
Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad tahun 1925 Nomor 647);

•

Ordonansi tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di
Atas Kapal (Staatsblad tahun 1926 Nomor 87);

•

Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);

•

Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar
Indonesia (Staatsblad tahun 1939 Nomor 454);

•

Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad
tahun 1949 Nomor 8);

•

Undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang Pernyaataan Berlakunya Undangundang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 2);

•

Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat
Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 598 a);

•

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran
Negara Tahun 1961 Nomor 207, tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);

•

Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau
Penutupan (LOck Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan yang Vital (Lembaran
Negara tahun 1963 Nomor 67)

•

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2912);

•

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

•

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undangundang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 1998
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan

102

72 dari 108

UU No.13 tahun 2003

•

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang
Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).
Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan

diganti dengan Undang-undang yang baru.
Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama
ditampung dalam Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang
telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai
pengganti.
Undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi
dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk menampung
perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dengan
dimulainya era reformasi tahun 1998.
Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di
tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar Internasional Labour
Organization (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (epat) kelompok yaitu :


Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No.98);



Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100, dan No. 111);



Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29, dan No. 105); dan



Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182).
Komitmen Bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada haka asasi manusia di

tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar
tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut, maka Undangundang ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula mencerminkan ketaatan dan
penghargaan pada ketujuh prinsip dasar tersebut.
Undang-undang ini antara lain memuat :


Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;



Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;



Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;



Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan
serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas
perusahaan.
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Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja pada
pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;



Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;



Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila diarahkan
untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
antar para pelaku proses produksi;



Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja
bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan
hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh

untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja,
perlindungan khusus bagai pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta
perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 s.d angka 33 Cukup Jelas

Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk
mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan
merata baik materiil maupun spiritual.

Pasal 3
Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan
nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. Pembangunan
ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu
antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan
ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling
mendukung.
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Pasal 4
Huruf a
Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu
untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia.
Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat
berpatisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap
menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.
Huruf b
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan
yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai
dengan bakat, minat dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga
kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.
Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan
rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah
maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal
dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau
perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai dengan maksud disusunnya
perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Ayat (2)
Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi swasta diharapkan dapat
memberikan informasi mengenai ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup
perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi atau
kabupaten/kota.
Ayat (3)
Cukup Jelas
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Pasal 9
Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan dalam pasal ini adalah kesejahteraan
bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan
kerja.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan
sektor terkait.
Ayat (3)
Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, trampil, dan ahli.
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh karena itu pengusaha
bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi
pekerjanya.
Ayat (2)
Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan bagi pengusaha karena
perusahaan yang akan memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh.
Ayat (3)]
Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di
perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan.
Ayat (2) Cukup Jelas

106

76 dari 108

UU No.13 tahun 2003

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3)
Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan
prasarana pelatihan dapat bergayaguna dan berhasilguna secara optimal.
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)
Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan
secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar
kompetensi nasional dan/atau internasional.
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas
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Pasal 20
Ayat (1)
Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur
pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga
kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem pelatihan kerja
nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di instansi
pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)
Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor,
memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta pemagangan, merekrut
pemagang sebagai pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.
Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian pemagangan, mengikuti
tata tertib program pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.
Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang saku dan/atau uang transpor
bagi peserta pemagangan, menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan
perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.
Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk
mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.
Ayat (3)
Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau diakreditasi
oleh pemerintah bila programnya bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang
bersangkutan bila programnya bersifat khusus.

Pasal 24
Cukup Jelas
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Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat ini adalah agar terjamin
tersedianya tenaga terampil dan ahli pada tingkat kompetensi tertentu seperti juru las
spesialis dlam air.
Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat misalnya untuk membuka kesempatan
bagi masyarakat memanfaatkan industri yang bersifat spesifik seperti teknologi budidaya
tanaman dengan kultur jaringan
Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya untuk menghemat devisa negara,
maka perusahaan diharuskan melaksanakan program pemagangan seperti kehalian
membuat alat-alat pertanian modern.

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
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Pasal 32
Ayat (1)


Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja
secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini
diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya
perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.



Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan
pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja
dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa
untuk menerima tenaga kerja yang ditwarkan.



Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan
yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan
jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak
memihak kepada kepentingan pihak tertentu.



Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan
berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin,
warna kulit, agama dan aliran politik.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3)
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan seluruh wilayah Negara republik
Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan
yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja sesuai bakat dan
kemampuannya. Demikian pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan agar
dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan daerah.

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Sebelum undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diundangkan
maka segala peraturan perundangan yang mengatur penempatan tenaga kerja di luar
negeri tetap berlaku.
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Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud pemberi kerja adalah pemberi kerja di dalam negeri
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Huruf a
Penetapan instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di
tingkat pusat dan daerah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Huruf b. Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas sektoral, maka harus disusun
kebijakan nasional di semua sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.
Agar kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dan
masyarakat bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi.

Pasal 42
Ayat (1)
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Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing dimaksudkan agar
penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka
pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan untuk
mendapatkan izin kerja (IKTA)
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan
internsional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung dibawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ILO, WHO, atau UNICEF.
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh
tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, ketrampilan di bidang
tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a.
Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau
menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampnginya. Pendampingan tersebut lebih
dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping
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tersebut memiliki kemampuan sehinga pada waktunya diharapkan dapat mengganti
tenaga kerja asing yang didampingiya.
Huruf b.
Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik di
dalam negeri maupu dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di luar
negeri.
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1)
Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat
yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.
Ayat (2)
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Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja
antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut.

Pasal 52
Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas
Huruf b.
Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu atau
cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang
menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.
Huruf c. Cukup Jelas
Huruf d. Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan pada ayat ini adalah apabila di
perusahaan telah ada peraturan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja
baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas
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Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan
yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan
bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan
musiman.
Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu
kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak
terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi,
tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi
tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerja musiman yang tidak termasuk
pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas
Ayat (7) Cukup Jelas
Ayat (8) Cukup Jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila
perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan kerja harus
diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam perjanjian kerja
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atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak
ada.
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 61
Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas
Huruf b. Cukup Jelas
Huruf c. Cukup Jelas
Huruf d.
Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan
keamanan.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau hak
hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik dan menguntungkan
pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Ayat (1)
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Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan
mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau perjanjian
kerja waktu tidak tertentu.
Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core
business) suatu perusahaan.
Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan kebersihan (clening service), usaha
penyediaan

makanan

bagi

pekerja/buruh

catering,

usaha

tenaga

pengaman

(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan,
serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.
Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c
Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian
perselisihan antara penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh
hak (yang sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul dengan pekerja/buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa
pekerja/buruh.
Huruf d Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya penyediaan aksesibilitas,
pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat
kecacatannya.
Ayat (2) Cukup Jelas
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Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar pengembangan bakat
dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dimaksudkan untuk
menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya
tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi
terkait.
Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak penyemir sepatu atau anak
penjual koran.
Ayat (2) Cukup Jelas
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Pasal 76
Ayat (1)
Yang

bertanggung

jawab

atas

pelanggaran

ayat

ini

adalah

pengusaha.

Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud dalam ayat ini dipekerjakan antara
pukul 23.00 s.d. 07.00 maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah
pengusaha.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini misalnya pekerjaan di
pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh,
pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan.
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Memperkerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena
pekarja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan
kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang
harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja
melebihi waktu kerja.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
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Huruf a. Cukup jelas
Huruf b. Cukup jelas
Huruf c. Cukup jelas
Huruf d.
Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh diberi uang kompensasi hak
istirahat tahunan tahun ke delapan sebesar 1/2 (setengah) bulan gaji dan bagi perusahaan
yang telah memberlakukan istirahat panjang yang lebih baik dari ketentuan undangundang ini, maka tidak boleh mengurangi dari ketentuan yang sudah ada.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 80
Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan
ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat melaksanakan ibadahnya secara baik,
sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Ayat (1)
Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat keterangan dokter kandungan
atau bidan, baik sebelum maupun setelah melahirkan.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 83
Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah lamanya waktu
yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk menyusui bayinya dengan
memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
perusahaan, yang diatur dalam peraturan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 84
Cukup jelas.
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Pasal 85
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan
umum. Di samping itu untuk pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak
memungkinkan pekerjaan itu dihentikan.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan
keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para peerja/buruh dengan cara
pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja,
promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah
bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur
organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber
daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan
pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian
resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna teciptanya tempat kerja yang aman,
efisien, dan produktif.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah
jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang
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meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi,
dan jaminan hari tua.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Huruf a. Cukup jelas
Huruf b.
Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta
pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota,
propinsi, beberapa propinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah
minimum regional daerah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak dalam ayat
ini ialah setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian
perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarannya ditetapkan
oleh Menteri.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan
hidup layak tersebut merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat
ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.

Pasal 90
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu
dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah
minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut
berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang
berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum
yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.
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Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah
sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan
antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja,
perkembangan, dan kemampuan perusahaan.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh,
kecuali apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan
karena kesalahannya.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.
Huruf b Cukup jelas
Huruf c Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban terhadap negara adalah melaksanakan
kewajiban

negara

yang

telah

diatur

dengan

peraturan

perundang-undangan.

Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang menjalankan kewajiban terhadap negara
dilaksanakan apabila :


negara tidak melakukan pembayaran ; atau



negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja/buruh, dalam hal ini
maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.

Huruf e
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Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah
melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan
perundang-undangan.
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Huruf i Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 94
Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada
pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran
pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Pasal 95
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar
lebih dahulu dari pada utang lainnya.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.
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Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain pelayanan keluarga berencana,
tempat penitipan anak, perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olahraga,
fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusahaan adalah kegiatan yang
bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikta
pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.
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Pasal 106
Ayat (1)
Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50 (lima puluh) orang,
komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui sistem perwakilan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas
atau kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata
bertentangan, maka yang berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3) Cukup jelas.
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Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada
setiap pekerja/buruh, menempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para
pekerja/buruh, atau memberikan penjelasan langsung kepada pekerja/buruh.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan itikad baik, yang berarti
harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang
artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.
Ayat (3)
Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan
dalam bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian
kerja bersama yang menggunakan bahasa Indonesia.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 117
Penyelesaian melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat
dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
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Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah
dari peraturan perundang-undangan.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.
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Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Yang dimaksud dengan gagalnya perundangan dalam pasal ini adalah tidak tercapainya
kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena
pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.
Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan
ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik
perusahaan atau pengusaha atau orang lain ata milik masyarakat.
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Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau
perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia adalah
rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol
pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut.
Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan yang
dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak sedang menjalankan tugas.

Pasal 140
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b.
Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung jawab
pemogokan yang tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja.
Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mengahalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara :
a. menjatuhkan hukuman;
b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau
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c. melakukan mutasi yang merugikan.
Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha
secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau
ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan
diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pembayaran upah pekerja/buruh yang mogok dalam pasal ini tidak menghilangkan
ketentuan pengenaan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran ketentuan
normatif.

Pasal 146
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal penutupan perusahaan (lock out) dilakukan secara tidak sah atau sebagai
tindakan balasan terhadap mogok yang sah ata tuntutan normatif, maka pengusaha wajib
membayar upah pekerja/buruh.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.
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Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yag positif
yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain
pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan
pembinaan kepada pekerja/buruh.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.
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Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Ayat (1)
Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adala istri/suami, anak atau orang yang
syah menjadi tanggungan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama.
Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama
berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali
pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat
menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama
6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.
Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam pejanjian kerja
atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan
peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali
melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
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Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama
sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali
pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,
maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan
pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.
Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat
pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila
pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan
terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh
agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini
merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap
kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
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Ayat (3)
Contoh dari ayat ini adalah :
•

Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp.
10.000.000,00 dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp.
6.000.000,00 serta dalam pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi
yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh perseratus) dan oleh pekerja/buruh
40% (empat puluh perseratus), maka :

•

Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh pengusaha adalah: sebesar 60%
x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 3.600.000,00

•

Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40% x
Rp. 6.000.000,00 = Rp. 2.400.000,00

•

Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar Rp. 10.000.000,00
dikurangi Rp. 3.600.000,00 = Rp. 6.400.000,00

•

Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun
tersebut adalah:
o

Rp. 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya
60% dibayar oleh pengusaha)

o

Rp. 6.400.000,00 (berasal dari kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh
pengusaha)

o

Rp. 2.400.000,00 (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya
40% dibayar oleh pekerja/buruh)

Jumlah Rp. 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah)
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 168
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah
dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat
di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pembanggilan
pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.
Ayat (2) Cukup jelas.
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Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Tengang waktu 1 tahun dianggap merupakan waktu yang cukup layak untuk mengajukan
gugatan.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah kegiatan yang dilakukan secara
berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk
meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang melakukan koordinasi dalam ayat ini adalah insatnsi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.
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Pasal 176
Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah pegawai pengawas dalam
mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.
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Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan dalam undangundang ini adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai undang-undang di bidang
ketenagakerjaan baik yang sudah dicabut maupun yang masih berlaku. Dalam hal
peraturan pelaksanaan belum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini, agar
tidak terjadi kekosongan hukum, maka dalam Pasal ini tetap diberlakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang ini.
Demikian pula apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus ketenagakerjaan sebelum
undang-undang ini berlaku dan masih dalam proses penyelesaian pada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sesuai dengan azas legalitas,
terhadap peristiwa atau kasus ketenagakerjaan tersebut diselesaikan berdasarkan
peraturan pelaksanaan yang ada sebelum ditetapkannya undang-undang ini.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1969
TENTANG
PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO.120
MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
b.

c.

bahwa Indonesia semenjak tanggal 12 Juli 1950 adalah anggota dari
Organisasi Perburuhan Internasional;
bahwa Konpensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 tentang
Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor, yang telah diterima oleh
wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam
sidangnya keempat puluh delapan di Jenewa tahun 1964 dapat disetujui;
bahwa dengan pelaksanaan Konpensi tersebut pada ayat b di atas,
produktivitas kerja akan meningkat dan kegembiraan kerja dapat
dipupuk;

Mengingat:
pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
Undang-undang tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan
Internasional No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantorkantor.
Pasal 1.
Konpensasi Organisasi Perburuhan Internasional No. 120 mengenai Hygiene
dalam perniagaan dan kantor-kantor, yang telah diterima oleh wakil-wakil
anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya keempat
puluh delapan tahun 1964 dan yang bunyinya sebagaimana terlampir pada
Undang-undang ini, dengan ini disetujui.
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Pasal 2.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 1969.
Presiden Republik Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
ALAMSJAH.
Mayor Jenderal TNI
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1969
TENTANG
PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN
INTERNASIONAL NOMOR 120 MENGENAI HYGIENE DALAM
PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR.
PENJELASAN UMUM:
Konpensi No. 120 ini dalam garis besarnya mengatur kebersihan, ventilasi,
suhu, penerangan, persediaan air minum, kakus, tempat mencuci, tempat
tukar pakaian, dalam tempat kerja.
Selanjutnya Konpensi ini hendak melindungi pekerjaan terhadap bahaya
disekitarnya seperti keributan getaran dan sebagainya.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:
Pasal 1 dan 2
Cukup jelas.
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ACT NO.3 OF 1969
ON
THE RATIFICATION OF CONVENTION 120 OF THE ILO CONCERNING HYGIENE IN COMMERCE AND
OFFICES

The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in
its Forty-eighth Session on 17 June 1964, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to hygiene in commerce and offices, which is
the fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that certain of these proposals shall take the form of an international Convention,
adopts the eighth day of July of the year one thousand nine hundred and sixty-four, the following Convention,
which may be cited as the Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964:

PART I
OBLIGATIONS OF PARTIES

Article 1
This Convention applies to:
(a)

trading establishments;

(b)

establishments, institutions and administrative services in which the workers are mainly engaged in office
work;

(c)

in so far as they are not subject to national laws or regulations or other arrangements concerning hygiene
in industry, mines, transport or agriculture, any departments of other establishments, institutions, or
administrative services in which departments the workers are mainly engaged in commerce or office work.

Article 2
The competent authority may, after consultation with the organizations of employers and workers directly
concerned, where such exist, exclude from the application of all or any of the provisions of this Convention
specified classes of the establishments, institutions or administrative services, or departments thereof, referred
to in Article 1, where the circumstances and conditions of employment are such that the application to them of all
or any of the said provisions would be inappropriate.

Article 3
In any case in which it is doubtful whether an establishment, institution or administrative service is one to which
this Convention applies, the question shall be settled either by the competent authority after consultation with the
representative organizations of employers and workers concerned, where such exist, or in any other manner
which is consistent with national law and practice.
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Article 4
Each Member which ratifies this Convention undertakes that it will:
(a)

maintain in force laws or regulations which ensure the application of the General Principles set forth in
Part II; and

(b)

ensure that such effect as may be possible and desirable under national conditions is given to the
provisions of the Hygiene (Commerce and Offices) Recommendation, 1964, or to equivalent provisions.

Article 5
The laws or regulations giving effect to the provisions of this Convention and any laws or regulations giving such
effect as may be possible and desirable under national conditions to the provisions of the Hygiene (Commerce
and Offices) Recommendation, 1964, or to equivalent provisions, shall be framed after consultation with the
representative organizations of employers and workers concerned, where such exist.

Article 6
1.

Appropriate measures shall be taken, by adequate inspection or other means, to ensure the proper
application of the laws or regulations referred to in Article 5.

2.

Where it is appropriate to the manner in which effect is given to this Convention, the necessary measures
in the form of penalties shall be taken to ensure the enforcement of such laws or regulations.

PART II
GENERAL PRINCIPLES

Article 7
All premises used by workers, and the equipment of such premises, shall be properly maintained and kept clean.

Article 8
All premises used by workers shall have sufficient and suitable ventilation, natural or artificial or both, supplying
fresh or purified air.

Article 9
All premises used by workers shall have sufficient and suitable lighting; workplaces shall, as far as possible,
have natural lighting.

Article 10
As comfortable and steady a temperature as circumstances permit shall be maintained in all premises used by
workers.

Article 11
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All workplaces shall be so laid out and work-stations so arranged that there is no harmful effect on the health of
the worker.

Article 12
A sufficient supply of wholesome drinking water or of some other wholesome drink shall be made available to
workers.

Article 13
Sufficient and suitable washing facilities and sanitary conveniences shall be provided and properly maintained.

Article 14
Sufficient and suitable seats shall be supplied for workers and workers shall be given reasonable opportunities of
using them.

Article 15
Suitable facilities for changing, leaving and drying clothing which is not worn at work shall be provided and
properly maintained.

Article 16
Underground or windowless premises in which work is normally performed shall comply with appropriate
standards of hygiene.

Article 17
Workers shall be protected by appropriate and practicable measures against substances, processes and
techniques which are obnoxious, unhealthy or toxic or for any reason harmful. Where the nature of the work so
requires, the competent authority shall prescribe personal protective equipment.

Article 18
Noise and vibrations likely to have harmful effects on workers shall be reduced as far as possible by appropriate
and practicable measures.

Article 19
Every establishment, institution or administrative service, or department thereof, to which this Convention applies
shall, having regard to its size and the possible risk:
(a)

maintain its own dispensary or first-aid post; or

(b)

maintain a dispensary or first-aid post jointly with other establishments, institutions or administrative
services, or departments thereof; or

(c)

have one or more first-aid cupboards, boxes or kits.
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PART III
FINAL PROVISIONS

Article 20
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International
Labour Office for registration.

Article 21
1.

This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization
whose ratifications have been registered with the Director-General.

2.

It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been
registered with the Director-General.

3.

Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which
its ratifications has been registered.

Article 22
1.

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the
date on which the Convention first comes into force, by an Act communicated to the Director-General of
the International Labour Office for registration. Such denunciation should not take effect until one year
after the date on which it is registered.

2.

Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the
expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may
denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this
Article.

Article 23
1.

The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour
Organization of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members
of the Organization.

2.

When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to
the date upon which the Convention will come into force.

Article 24
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the
United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars
of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding
Articles.

4/5

144

www.hukumonline.com

Article 25
At such times as may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to
the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing
on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 26
1.

2.

Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless
the new Convention otherwise provides:
(a)

the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate
denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 22 above, if and when the
new revising Convention shall have come into force;

(b)

as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to
be open to ratification by the Members.

This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which
have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 27
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

(STATE GAZETTE NO.14 OF 1969)
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan
Manusia Indonesia seutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan
Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam
pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang
yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang
didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta
merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan
berkembang atas kekuatannya sendiri;
c. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam
pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan
oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu
dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta
mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan
dana yang tersedia;
d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang
kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara
mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang
secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-Undang
tentang Perindustrian;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2832);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dirnaksud dengan :
1.
Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang
setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
3.
Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri
hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok
industri kecil.
4.
Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang
sama dalam proses produksi.
5.
Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama
dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
6.
Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri
atau jenis industri.
7.
Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
8.
Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang
diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
9.
Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat
dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
10.
Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu
atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
11.
Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir
ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses
untuk menghasilkan nilai tambah.
Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan
pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan
pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu
segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di segi lain
menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.
Standardisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.
Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi
industri.

BAB II
LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Pasal 2
Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan
kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.
Pasal 3
Pembangunan industri bertujuan untuk :
1.
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan
memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2.
meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian
ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan
dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta
memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3.
meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang
tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4.
meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah,
termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5.
memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta
meningkatkan peranan koperasi industri;
6.
meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang
bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi
dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7.
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah
dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;
8.
menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh
ketahanan nasional.
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(1)
(2)

(1)

(2)
(3)

BAB III
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Pasal 4
Cabang industri yang penting dan strategis bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 5
Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil,
termasuk industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda
seni, yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia.
Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri
kecil yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah.
Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6
Pemerintah menetapkan bidang usaha industri untuk penanaman modal, baik modal dalam negeri
maupun modal asing.
BAB IV
PENGATURAN, PEMBINAAN,
DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
Pasal 7
Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri, untuk:
1.
mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
2.
mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak
jujur;
3.
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Pasal 8
Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri secara
seimbang, terpadu, dan terarah untuk memperkokoh struktur industri nasional pada setiap tahap
perkembangan industri.
Pasal 9
Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :
1.
Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya
alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna
untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;
2.
Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang
tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat
dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan
dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;

149

www.djpp.depkumham.go.id

3.

4.

Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatankegiatan industri dan
perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya
serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya;
Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta
pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Pasal 10
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi:
1.
keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta
sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi nasional;
2.
keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya
yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi
pertumbuhan produksi nasional;
3.
pertumbuhan industri melalui prakarsa, peran serta, dan swadaya masyarakat.
Pasal 11
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan industri dalam
menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan, dan mengusahakan peningkatan serta
pengembangan kerja sama tersebut.
Pasal 12
Untuk mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis-jenis industri tertentu di dalam
negeri, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan yang diperlukan.

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)
(3)

BAB V
IZIN USAHA INDUSTRI
Pasal 13
Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh
Izin Usaha Industri.
Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan
industri.
Kewajiban memperoleh Izin Usaha lndustri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu
dalam kelompok industri kecil.
Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1),
perusahaan industri wajib menyampaikan informal industri secara berkala mengenai
kegiatan dan hasil produksinya kepada Pemerintah.
Kewajiban untuk menyampaikan informal industri dapat dikecualikan bagi jenis industri
tertentu dalam kelompok industri kecil.
Ketentuan tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian informal industri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 15
Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan Pasal 13 ayat (1),
perusahaan industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan
keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya.
Pemerintah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, mengenai
pelaksanaan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil
produksi industri tennasuk pengangkutannya.
Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan
keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya.
Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
TEKNOLOGI INDUSTRI, DESAIN PRODUK INDUSTRI,
RANCANG BANGUN DAN PEREKAYASAAN INDUSTRI,
DAN STANDARDISASI
Pasal 16
Dalam menjalankan dan/atau mengembangkan bidang usaha industri, perusahaan industri
menggunakan dan menciptakan teknologi industri yang tepat guna dengan memanfaatkan
perangkat yang tersedia dan telah dikembangkan di dalam negeri.
Apabila perangkat teknologi industri yang diperlukan tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia di dalam negeri, Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi industri
dari luar negeri yang diperlukan dan mengatur pengalihannya ke dalam negeri.
Pemilihan dan pengalihan teknologi industri dari luar negeri yang bersifat strategis dan
diperlukan bagi pengembangan industri di dalam negeri, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 17
Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
Pemerintah mendorong pengembangan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan industri.
Pasal 19
Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan barang hasil industri dengan tujuan untuk
menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.

(1)

(2)

BAB VII
WILAYAH INDUSTRI
Pasal 20
Pemerintah dapat menetapkan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri serta lokasi
bagi pembangunan industri sesuai dengan tujuannya dalam rangka pewujudan Wawasan
Nusantara.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
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(1)

(2)

(3)

BAB VIII
INDUSTRI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SUMBER
DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 21
Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya
alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup
akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan
mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap
lingkungan hidup akibat kegiatan industri.
Kewajiban melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi
jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.

BAB IX
PENYERAHAN KEWENANGAN DAN URUSAN TENTANG INDUSTRI
Pasal 22
Penyerahan kewenangan tentang pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Penyerahan urusan dan penarikannya kembali mengenai bidang usaha industri tertentu dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah
yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana penjara
selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana kurungan
selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.

Pasal 25
Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pasal 26
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau
denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman
tambahan dicabut Izin Usaha Industrinya.

152

www.djpp.depkumham.go.id

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 27
Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta
rupiah).
Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana kuruangan selama-lamanya 1
(satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Pasal 28
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, dan
Pasal 27 ayat (1) adalah kejahatan.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2)
adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perindustrian yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap
berlaku selama belum ditetapkan penggantinya berdasarkan Undang-Undang ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934
(Staatsblad 1938 Nomor 86) dinyatakan tidak berlaku lagi bagi industri.
Pasal 31
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 32
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 22
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1984
TENTANG
PERINDUSTRIAN
UMUM
Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa sasaran utama pembangunan jangka
panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan
berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.
Di bidang ekonomi, sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang
adalah tercapainya keseimbangan antara pertanian dan industri serta perubahan-perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia sehingga produksi nasional yang berasal dari luar
pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri menjadi tulang punggung
ekonomi.
Disamping itu pelaksanaan pembangunan sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang
merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial
sehingga di satu pihak pembangunan itu tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi,
melainkan sekaligus mencegah melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin,
Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka
pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting. Dengan arah dan sasaran tersebut,
pembangunan industri bukan saja berarti harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya
dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang,
tetapi pelaksanaannya harus pula makin mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan
rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi
ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri itu sendiri.
Untuk mewujudkan sasaran di atas, diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu
melandasi upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya
tatanan dan seluruh kegiatan industri.
Dalam rangka kebutuhan inilah Undang-Undang tentang Perindustrian ini disusun.
Masalah ini menjadi semakin terasa penting, terutama apabila dikaitkan dengan kenyataan yang
ada hingga saat ini bahwa peraturan-peraturan yang digunakan bagi pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan industri selama ini dirasakan kurang mencukupi kebutuhan karena hanya mengatur
beberapa segi tertentu saja dalam tatanan dan kegiatan industri, dan itupun seringkali tidak
berkaitan satu dengan yang lain.
Apabila Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam
upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan dalam arti yang seluas-luasnya, tidaklah hal ini
perlu diartikan bahwa Undang- Undang ini akan memberikan kemungkinan terhadap penguasaan
yang bersifat mutlak atas setiap cabang industri oleh Negara.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara telah secara jelas dan tegas
menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi, termasuk industri, harus dihindarkan timbulnya
"etatisme" dan sistem "free fight liberalism".
Sebaliknya melalui Undang-Undang ini upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri
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diberi arah kemana dan bagaimana pembangunan industri ini harus dilakukan, dengan sebesar
mungkin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif.
Dalam hal ini, Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa pembangunan industri ini harus
dilandaskan pada demokrasi ekonomi.
Dengan landasan ini, kegiatan usaha industri pada hakekatnya terbuka untuk diusahakan
masyarakat.
Bahwa Undang-Undang ini menentukan cabang-cabang industri yang penting dan strategis bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hal ini sebenarnya memang
menjadi salah satu sendi daripada demokrasi ekonomi itu sendiri.
Begitu pula penetapan bidang usaha industri yang masuk dalam kelompok industri kecil, termasuk
industri yang menggunakan ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni dapat
diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia.
Dengan landasan ini, upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan yang dilakukan
Pemerintah diarahkan untuk menciptakan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dalam
hubungan ini, bidang usaha industri yang besar dan kuat membina serta membimbing yang kecil
dan lemah agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dengan iklim usaha industri yang
sehat seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam
menciptakan lapangan kerja yang luas.
Dengan upaya-upaya dan dengan terciptanya iklim usaha sebagai di atas, diharapkan kepercayaan
masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri akan semakin
tumbuh dengan kuat pula. Dalam hubungan ini, adalah penting untuk tetap diperhatikan bahwa
bagaimanapun besarnya keinginan yang dikandung dalam usaha untuk membangun industri ini,
tetapi Undang-Undang inipun juga memerintahkan terwujudnya keselarasan dan keseimbangan
antara usaha pembangunan itu sendiri dengan lingkungan hidup manusia dan masyarakat
Indonesia.
Kemakmuran, betapapun bukanlah satu-satunya tujuan yang ingin dicapai pembangunan industri
ini.
Upaya apapun yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari tujuan
pembangunan nasional, yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan
Republik Indonesia, serta tidak terlepas dari arah pembangunan jangka panjang yaitu
pembangunan yang dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang ini juga
menegaskan bahwa upaya dan kegiatan apapun yang dilakukan dalam rangka pembangunan
industri ini, tetap harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara tidak boros agar
tidak merusak tata lingkungan hidup.
Dengan demikian maka masyarakat industri yang dibangun harus tetap menjamin terwujudnya
masyarakat Indonesia yang berkepribadian, maju, sejahtera, adil dan lestari berdasarkan Pancasila.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Pasal 2
Seperti telah diutarakan dalam penjelasan umum, pembangunan industri dilandaskan pada :
a.
demokrasi ekonomi, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dilakukan
dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif
masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha swasta maupun koperasi serta
dengan menghindarkan sistem "free fight liberalism", sistem "etatisme", dan
pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang
merugikan masyarakat;
b.
kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam
pembangunan industri harus berlandaskan dan sekaligus mampu membangkitkan
kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada
kepribadian bangsa;
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c.

d.

e.

manfaat, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dan hasil-hasilnya harus
dapat dimanfaatkan sebesar-besarya bagi kemanusiaan dan peningkatan
kesejahteraan rakyat;
kelestarian lingkungan hidup, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri tetap
harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian dari
lingkungan hidup dan sumber daya alam;
pembangunan bangsa harus berwatak demokrasi ekonomi serta memberi wujud
yang makin nyata terhadap demokrasi ekonomi itu sendiri.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cabang-cabang industri tertentu mengemban peranan yang sangat penting dan
strategis bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak antara lain
karena :
a.
memenuhi kebutuhan yang sangat pokok bagi kesejahteraan rakyat atau
menguasai hajat hidup orang banyak;
b.
mengolah suatu bahan mentah strategis
c.
dan/atau berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan serta
keamanan negara.
Yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara tidaklah selalu berarti bahwa
cabang-cabang industri dimaksud harus dimiliki oleh negara, melainkan Pemerintah
mempunyai kewenangan untuk mengatur produksi dari cabang-cabang industri
dimaksud dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta
ketahanan nasional.
Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cabang-cabang
industri tersebut dapat ditetapkan untuk dimiliki ataupun dikuasai oleh Negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Kelompok industri kecil, termasuk yang menggunakan proses modern, yang
menggunakan ketrampilan tradisional, dan yang menghasilkan benda-benda seni
seperti industri kerajinan, yang kesemuanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
pada umumnya diusahakan oleh rakyat Indonesia dari golongan ekonomi lemah.
Oleh sebab itu industri ini dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik
Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 6
Pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk membuka lapangan bagi investasi baru atau
perluasan bidang usaha industri yang telah ada, baik bagi penanaman modal dalam negeri
maupun modal asing dengan pertimbangan bahwa produksi yang dihasilkannya sangat
diperlukan.
Pasal 7
Melalui pengaturan, pembinaan, dan pengembangan, Pemerintah mencegah penanaman
modal yang boros serta timbulnya persaingan yang tidak jujur dan curang dalam kegiatan
bidang usaha industri, dan sebaliknya mengembangkan iklim persaingan yang baik dan
sehat. Melalui pengaturan, pembinaan dan pengembangan, Pemerintah mencegah
pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk
monopoli yang merugikan masyarakat.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan bidang usaha industri
dalam Pasal ini adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan
dalam arti yang seluas- luasnya terhadap kegiatan industri. Tugas dan tanggung jawab
untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan
pengembangan bidang usaha industri ini, pada dasarnya berada pada Pemerintah.
Oleh karenanya, adalah wajar bilamana upaya pembinaan dan pengembangan, dilakukan
oleh Pemerintah melalui kegiatan pengaturan yang kewenangannya berada di tangan
Pemerintah pula.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha
industri yang dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh UndangUndang ini, dilakukan secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur
industri nasional pada setiap tahap perkembangan industri.
Pasal 9
Angka 1
Untuk mewujudkan perubahan struktur perekonomian secara fundamental, perlu
dikerahkan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin seluruh sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang tersedia.
Bersamaan dengan itu, tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat melalui industri ini menuntut pula dilaksanakan nya penyebaran dan
pemerataan pembangunan dan pengembangan industri di seluruh Indonesia sesuai
dengan ciri dan sumber daya alam dan manusia yang terdapat di masing-masing
daerah.
Demikian pula perlu ditingkatkan pembangunan daerah dan pedesaan yang disertai
dengan pembinaan dan pengembangan serta peran serta dan kemampuan
penduduk. Penerapan teknologi yang tepat guna, baik yang merupakan hasil
pengembangan di dalam negeri maupun yang merupakan hasil-pengalihan dari luar
negeri, merupakan usaha agar dengan sumber daya manusia yang tersedia dapat
diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang dimiliki
bangsa Indonesia untuk kemakmuran seluruh rakyat.
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Angka 2
Untuk terciptanya iklim yang menguntungkan dan perkembangan industri secara
sehat, serasi, dan mantap, Pemerintah melakukan pengaturan, dan pembinaan
secara menyeluruh dan terarah untuk mencegah persaingan yang tidak jujur antara
perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri; agar dapat dihindarkan
pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam
bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan ini, diperlukan berbagai sarana penunjang dan
kebijaksanaan seperti :
informasi industri yang lengkap dan berlanjut;
kebijaksanaan perizinan yang diarahkan untuk mengembangkan kegiatan
industri;
kebijaksanaan perlindungan industri melalui pembinaan serta pengutamaan
produksi dalam negeri;
kebijaksanaan yang merangsang ekspor hasil industri;
kebijaksanaan perbankan dan pasar modal yang mendukung perkembangan
industri.
Angka 3
Industri dalam negeri diarahkan untuk secepatnya mampu membina dirinya agar
memiliki daya guna kerja serta produktivitas yang tinggi, sehingga hasil
produksinya mampu bersaing dengan barang- barang impor di pasaran dalam
negeri, dan di pasaran internasional.
Untuk itu, dalam tahap pertumbuhannya Pemerintah dalam batas-batas yang wajar
dapat memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri.
Di lain pihak, perlindungan yang diberikan itu harus tetap menjamin agar
konsumen dalam negeri juga tidak dirugikan.
Angka 4
Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan secara
rasional. Penggalian sumber daya alam tersebut harus diusahakan agar tidak
merusak tata lingkungan hidup, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang
menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Pasal 10
Dalam rangka usaha memperbesar nilai tambah sebanyak-banyaknya, maka pembangunan
industri harus dilaksanakan dengan mengembangkan keterkaitan yang berantai ke segala
jurusan secara seluas-luasnya yang saling menguntungkan:
a.
keterkaitan antara kelompok industri hulu/dasar, kelompok industri hilir dan
kelompok industri kecil;
b.
keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil dalam ukuran besarnya
investasi;
c.
keterkaitan antara berbagai cabang dan/atau jenis industri;
d.
keterkaitan antara industri dengan sektor-sektor ekonomi lainnya.
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Pasal 11
Yang dimaksud dengan pembinaan perusahaan industri dalam Pasal ini adalah pembinaan
kerja sama antara industri kecil, industri menengah dan industri besar yang perlu
dikembangkan sebagai sistem kerja sama dan keterkaitan seperti pengsubkontrakan pada
umumnya, sistem bapak angkat, dan sebagainya.
Dengan pengembangan sistem ini maka kerja sama di antara perusahaan industri besar,
menengah, dan kecil dapat berlangsung dalam iklim yang positif dan konstruktif, dalam
arti bersifat saling membutuhkan dan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
Dalam melakukan pembinaan kerja sama antara perusahaan industri Pemerintah
memanfaatkan peranan koperasi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta
asosiasi/federasi perusahaan-perusahaan industri sebagai wadah untuk meningkatkan
pengembangan bidang usaha industri.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan kemudahan dan/atau perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah
untuk mendorong pengembangan cabang industri dan jenis industri adalah antara lain
dalam bidang perpajakan, permodalan dan perbankan, bea masuk dan cukai, sertifikat
ekspor dan lain sebagainya.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengecualian untuk mempunyai Izin Usaha Industri ini ditujukan terhadap jenis
industri tertentu dalam kelompok industri kecil yang karena sifat usahanya serta
investasinya kecil lebih merupakan mata pencaharian dari golongan masyarakat
berpenghasilan rendah seperti usaha industri rumah tangga dan industri kerajinan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan informasi industri dalam Pasal ini adalah data statistik
perusahaan industri yang nyata, benar dan lengkap yang diperlukan bagi dasar
pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri seperti yang
dimaksud dalam Pasal 8.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan, Pemerintah
memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan mengenai upaya menjamin keamanan
dan keselamatan terhadap penggunaan alat, bahan baku serta hasil produksi
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industri termasuk pengangkutannya, dengan memperhatikan pula keselamatan
kerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangkutan adalah pengangkutan bahan
baku dan hasil produksi industri yang berbahaya.
Selain itu perlu diawasi pula langkah-langkah pencegahan timbulnya kerusakan dan
pencemaran terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan
dan kelestarian sumber daya alam.
Ayat (3)
Pengawasan dan pengendalian yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat,
proses dan hasil produksi industri adalah untuk menjamin keamanan, dan
keselamatan dalam pelaksanaan tugas teknis operasional.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Sesuai dengan pengelompokan industri, masing-masing kelompok industri hulu
atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir atau umum juga
menyebut aneka industri, dan kelompok industri kecil, serta dengan
memperhatikan misinya, yakni untuk pertumbuhan ataupun pemerataan, maka
penerapan teknologi yang tepat guna dapat berwujud teknologi maju, teknologi
madya atau teknologi sederhana.
Pengarahan untuk menggunakan teknologi yang tepat guna dengan sejauh mungkin
menggunakan bahan-bahan dalam negeri adalah untuk meningkatkan nilai tambah,
memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesempatan kerja,
serta pemerataan pendapatan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pemerintah membantu pemilihan perangkat teknologi
industri dari luar negeri adalah pemberian data informasi teknologi industri yang
menyangkut sumber/asal teknologi, proses, lisensi, patent, royalti termasuk jasa
dalam menyusun pejanjian, dan lain sebagainya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Yang dimaksud dengan desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi
untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Yang dimaksud dengan perlindungan
hukum, adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan
desain produk industri yang telah dicipta serta telah terdaftar.
Maksud dari Pasal ini adalah untuk memberikan rangsangan bagi terciptanya desain-desain
baru.
Pasal 18
Pasal ini dimaksud agar bagi bangsa Indonesia terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk
memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dalam perencanaan pendirian
industri serta perancangan dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri.
Termasuk dalam pengertian perekayasaan industri adalah konsultasi dibidang
perekayasaan, perekayasaan konstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri.
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Pasal 19
Penetapan standar industri bertujuan, untuk menjamin serta meningkatkan mutu hasil
industri, untuk normalisasi penggunaan bahan baku dan barang, serta untuk rasionalisasi
optimalisasi produksi dan cara kerja demi tercapainya daya guna sebesar-besarnya.
Dalam penyusunan standar industri tersebut di atas diikutsertakan pihak swasta, Kamar
Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga Ilmiah,
Lembaga Konsumen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan proses dalam
standardisasi industri.
Selain untuk kepentingan industri, standardisasi industri juga perlu untuk melindungi
konsumen.
Pasal 20
Ayat (1)
Pembangunan industri dasar dengan skala besar yang dilakukan untuk mengolah
langsung sumber daya alam termasuk sumber energi yang terdapat di suatu daerah,
perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan cabang-cabang dan jenis-jenis
industri yang saling mempunyai kaitan, yang selanjutnya dapat dikembangkan
menjadi kawasan-kawasan industri.
Rangkaian kegiatan pembangunan industri tersebut di atas pada gilirannya akan
memacu kegiatan pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya beserta
prasarananya antara lain yang penting adalah terminal-terminal pelayanan jasa,
daerah pemukiman baru dan daerah pertanian baru.
Wilayah yang dikembangkan dengan berpangkal tolak pada pembangunan industri
dalam rangkaian seperti tersebut di atas, yang dipadukan dengan kondisi daerah
dalam rangka mewujudkan kesatuan ekonomi nasional, merupakan Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan
keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses
industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap
lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.
Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap
keselamatan dan kesehatan masyarakat disekelilingnya yang ditimbulkan karena
pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri.
Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk
menanggulanginya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri perlu
dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat benarbenar berlangsung seimbang dan terpadu dalam kaitannya dengan sektor-sektor ekonomi
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lainnya.
Sehubungan dengan itu, masalah penyerahan kewenangan pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan bidang usaha industri tertentu kepada instansi tertentu dalam lingkungan
Pemerintah, perlu diatur lebih lanjut secara jelas.
Hal ini penting untuk menghindarkan duplikasi kewenangan pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan bidang usaha industri di antara instansi-instansi Pemerintah, dan terutama
dalam upaya untuk mendapatkan hasil guna yang sebesar-besarnya dalam pembangunan
industri.
Pasal 23
Yang dimaksud dengan penyerahan urusan mengenai bidang usaha industri tertentu dan
penarikannya kembali dalam Pasal ini adalah terutama mengenai perizinan yang dilakukan
sesuai dengan asas desentralisasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang
nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3274
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan
rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan
yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup
orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga
pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat;
c.

bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam
memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang
meningkat dan berkelanjutan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban
Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional
dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak
dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang
mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian
lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
f.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi
langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak
dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat
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(3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau
ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari
kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak
Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah
untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan
penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk
memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah
Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada
kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi
geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi
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di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan
Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan
penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan
pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta
kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada
kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi
mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak
termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil
olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan
pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil
olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan
landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan
Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha
bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain
dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan
hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;
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23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian
Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas
Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini
berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan,
kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian
hukum serta berwawasan lingkungan.
Pasal 3
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :
a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan
Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan
berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak
terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
c.

menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai
sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu
bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya
bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan
perdagangan Indonesia;
f.

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang
adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 4
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(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung
di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai oleh negara.
(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.
Pasal 5
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :
1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
a. Eksplorasi;
b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
a. Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c.

Penyimpanan;

d. Niaga.
Pasal 6
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan
dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat
persyaratan :
a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik
penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
c.

modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan
Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.
(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui
mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
Pasal 8
(1)169
Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam
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negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung
penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar
Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan
umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pengatur.
Pasal 9
(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka
1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c.

koperasi; usaha kecil;

d. badan usaha swasta.
(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.
Pasal 10
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang
melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha
Hulu.

BAB IV
KEGIATAN USAHA HULU
Pasal 11
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan
Pelaksana.
(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit
ketentuan-ketentuan pokok yaitu :
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a. penerimaan negara;
b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c.

kewajiban pengeluaran dana;

d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f.

penyelesaian perselisihan;

g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
h. berakhirnya kontrak;
i.

kewajiban pascaoperasi pertambangan;

j.

keselamatan dan kesehatan kerja;

k. pengelolaan lingkungan hidup;
l.

pengalihan hak dan kewajiban;

m. pelaporan yang diperlukan;
n. rencana pengembangan lapangan;
o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
Pasal 12
(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 13
(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah
Kerja.
(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja,
harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
Pasal 14
(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
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dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu
Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 15
(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka
waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam)
tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4
(empat) tahun.
Pasal 16
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara
bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.
Pasal 17
Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan
pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan
kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu
Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.
Pasal 18
Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran
Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan
Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.
(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik
negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat
digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak
Kerja Sama.
(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib
menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri
melalui Badan Pelaksana.
(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja
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berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan,
pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu
Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan
Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
(2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan
kaidah keteknikan yang baik.
(3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas
Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh
lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB V
KEGIATAN USAHA HILIR
Pasal 23
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan
oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha
Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
a. Izin Usaha Pengolahan;
b. Izin Usaha Pengangkutan;
c.

Izin Usaha Penyimpanan;

d. Izin Usaha Niaga.
(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 24
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :
a. nama penyelenggara;
b. jenis usaha yang diberikan;
c.

kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;

d. syarat-syarat teknis.
(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 25
(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan
kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :
a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
c.

tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada
Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan
persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 26
Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil
produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.
Pasal 27
(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.
(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa
hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya
dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.
Pasal 28
(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan
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usaha yang sehat dan wajar.
(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi
tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.
Pasal 29
(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah
terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat
dimanfaatkan bersama pihak lain.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan
Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.
Pasal 30
Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PENERIMAAN NEGARA
Pasal 31
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang
berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. pajak-pajak;
b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
c.

pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. bagian negara;
b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
c.

bonus-bonus.

(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :
a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat
Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
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(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan
penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 32
Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan
retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VII
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN
GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH
Pasal 33
(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan
di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :
a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana
umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
c.

bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;

d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali
dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang
berkaitan dengan hal tersebut.
(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat
memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi
Pemerintah yang berwenang.
Pasal 34
(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah
hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang
bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau
pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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yang berlaku.
(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan
mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk
penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.
Pasal 35
Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :
a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau
salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan
dilakukan;
b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh
pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34.
Pasal 36
(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka
terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal
yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan
masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
Pasal 37
Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 38
Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.
Pasal 39
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan
cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan
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produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan
teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional,
dan kebijakan pembangunan.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat,
transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 40
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah
keteknikan yang baik.
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban
untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas
terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja
setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara
transparan dan bersaing.
(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan
lingkungan dan masyarakat setempat .
(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 41
(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan
oleh Badan Pengatur.
Pasal 42
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :
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a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
c.

penerapan kaidah keteknikan yang baik;

d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
f.

keselamatan dan kesehatan kerja;

g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalam negeri;
i.

penggunaan tenaga kerja asing;

j.

pengembangan tenaga kerja Indonesia;

k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
l.

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;

m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang
menyangkut kepentingan umum.
Pasal 43
Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal
39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR
Pasal 44
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3).
(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan
terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi
milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan
dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
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c.

mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan
diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan;

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana
dimaksud dalam huruf c;
e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
f.

melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan
Kontrak Kerja Sama;

g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat
memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Pasal 45
(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum
milik negara.
(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga
administratif.
(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar
ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah
dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan
pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan
penetapan mengenai :
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c.

pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;

d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
f.

pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas
pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
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Pasal 47
(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite
dan bidang.
(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap
anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada
Presiden.
(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 48
(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang
diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 49
Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan
tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 50
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
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c.

Minyak dan Gas Bumi;

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan
tindak pidana;
f.

menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam
hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti
dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51
(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 52
Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja
Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 53
Setiap orang yang melakukan :
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi
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Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c.

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00
(tiga puluh miliar rupiah).
Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil
olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang
disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 56
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas
nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana
yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda,
dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.
Pasal 57
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55
adalah kejahatan.
Pasal 58
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan
adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
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a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.
Pasal 60
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun
1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal
penting lainnya yang diperlukan;
c.

saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.
Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan
pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi
Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara
tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk
melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan
Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan
Niaga.
Pasal 62
Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan
pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling
lama 4 (empat) tahun.
Pasal 63
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul
dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain
beralih kepada Badan Pelaksana;
b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak
sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada
Badan Pelaksana;
c.

semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap
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berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina
sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada
Persero tersebut;
e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka
kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.
Pasal 64
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23;
b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang
dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap
dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
c.

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau
perjanjian yang bersangkutan.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 65
Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2
sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan
Undang-undang ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :
a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2070);
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak
Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);
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c.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 67
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136
Penjelasan
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang
terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
c. bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertihuruf b,
diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan
administratif dan teknis bangunan gedung;
d. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan
terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan
upaya pembinaan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu membentuk Undang-undang
tentang Bangunan Gedung;

Mengingat

: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
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1.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

2.

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pem-bongkaran.

3.

Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk
kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

4.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

5.

5.
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti
bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

6.

Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

7.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan
menurut periode yang dikehendaki.

8.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya.

9.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.

10.

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepa-katan dengan
pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi
yang ditetapkan.

11.

Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang
mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis
atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

12.

12.
Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau
usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang
bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat
ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

13.

13.
Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas
kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung
pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

14.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta
para menteri.

15.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta
perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah,
kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP
Pasal 2

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan
lingkungannya.
Pasal 3
Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin
keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Pasal 4
Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang
meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan
pembinaan.
BAB III
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Pasal 5
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(1)

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha,
sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

(2)

Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret,
rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

(3)

Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

(4)

Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan,
perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan
penyimpanan.

(5)

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan,
kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

(6)

Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan
keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

(7)

Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
Pasal 6

(1)

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2)

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin
mendirikan bangunan.

(3)

Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan
penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7

(1)

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2)

Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status
kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan.

(3)

(3)
Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangunan gedung.

(4)

Penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air untuk
bangunan gedung harus memiliki izin penggunaan sesuai ketentuan
yang berlaku.

(5)

Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat,
bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan
bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya
setempat.
Bagian Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Pasal 8

(1)
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Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang
meliputi:

a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas
tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan bangunan gedung;
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)

Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung.

(3)

Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib
pembangunan dan pemanfaatan.

(4)

Ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan gedung, kepemilikan, dan
pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 9
(1)

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung,
arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak
lingkungan.

(2)

Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan
oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan
Intensitas Bangunan Gedung
Pasal 10

(1)

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan peruntukan lokasi,
kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang
ditetapkan untuk lokasi yang ber-sangkutan.

(2)

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi
secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.
Pasal 11

(1)
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(1)
Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata
ruang.

(2)

Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air,
dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu
keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi
prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.

(3)

Ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 12

(1)

Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan,
koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

(2)

Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus
mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan
yang dipersyaratkan.

(3)

Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan maksimum kepadatan
dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan
dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13

(1)

Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi
pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi;
b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak
antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang
bersangkutan.

(2)

Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan
gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus
mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak
mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya.

(3)

Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
Pasal 14

(1)
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Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata
ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya
keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap
penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

(2)

Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur
dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

(3)

Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan
gedung, dan keandalan bangunan gedung.

(4)

Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung,
ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.

(5)

Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam,
keseimbangan, dan keselarasan bangunan gedung dengan
lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

(1)
(2)

Pasal 15
Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku
bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan.
Persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

(1)

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan.

(2)

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.
Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan
Pasal 17
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(1)

Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan kemampuan bangunan
gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan
gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan
bahaya petir.

(2)

Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban
muatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam
mendukung beban muatan.

(3)

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan
pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif
dan/atau proteksi aktif.

(4)

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah bahaya
petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan
bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya petir
melalui sistem penangkal petir.
Pasal 18

(1)

(2)

(3)

Persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan
kukuh dalam mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) merupakan kemampuan struktur bangunan gedung
yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum
dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta
untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban
muatan yang timbul akibat perilaku alam.
Besarnya beban muatan dihitung berdasarkan fungsi bangunan gedung
pada kondisi pembebanan maksimum dan variasi pembebanan agar bila
terjadi keruntuhan pengguna bangunan gedung masih dapat
menyelamatkan diri.
Ketentuan mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa bumi
dan/atau angin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19

(1)

Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem
proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi
kemampuan stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api,
kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada bukaan yang ada
untuk menahan dan membatasi kecepatan menjalarnya api dan asap
kebakaran.

(2)

Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan dengan sistem
proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi
kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran,
pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran.

(3)

Bangunan gedung, selain rumah tinggal, harus dilengkapi dengan sistem
proteksi pasif dan aktif.

(4)

Ketentuan mengenai sistem pengamanan bahaya kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20

(1)

(2)
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Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) merupakan
kemampuan bangunan gedung untuk melindungi semua bagian
bangunan gedung, termasuk manusia di dalamnya terhadap bahaya
sambaran petir.
Sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan instalasi penangkal petir yang harus dipasang pada setiap

(3)

bangunan gedung yang karena letak, sifat geografis, bentuk, dan
penggunaannya mempunyai risiko terkena sambaran petir.
Ketentuan mengenai sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Persyaratan Kesehatan
Pasal 21

Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) meliputi persyaratan sistem penghawaan, pencahayaan,
sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung.
Pasal 22
(1)

Sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan
kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara yang harus disediakan pada
bangunan gedung melalui bukaan dan/atau ventilasi alami dan/atau
ventilasi buatan.

(2)

Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidik-an,
dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk
ventilasi alami.

(3)

Ketentuan mengenai sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23

(1)

Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
merupakan kebutuhan pencahayaan yang harus disediakan pada
bangunan gedung melalui pencahayaan alami dan/atau pencahayaan
buatan, termasuk pencahayaan darurat.

(2)

Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan,
dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk
pencahayaan alami.

(3)

Ketentuan mengenai sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 24

(1)

Sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan
kebutuhan sanitasi yang harus disediakan di dalam dan di luar bangunan
gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor
dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

(2)

Sistem sanitasi pada bangunan gedung dan lingkungannya harus
dipasang sehingga mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaannya,
tidak membahayakan serta tidak mengganggu lingkungan.

(3)

Ketentuan mengenai sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25
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(1)

Penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 harus aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

(2)

Ketentuan mengenai penggunaan bahan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4
Persyaratan Kenyamanan
Pasal 26

(1)

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kenyamanan ruang gerak dan
hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta
tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

(2)

Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan
tata letak ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam
ruangan.

(3)

Kenyamanan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang
dan
sirkulasi
antarruang
dalam
bangunan
gedung
untuk
terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

(4)

Kenyamanan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang diperoleh dari temperatur
dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi
bangunan gedung.

(5)

Kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan kondisi dimana hak pribadi orang dalam melaksanakan
kegiatan di dalam bangunan gedungnya tidak terganggu dari bangunan
gedung lain di sekitarnya.

(6)

Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh
suatu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi
bangunan gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang
timbul baik dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya.

(7)

Ketentuan mengenai kenyamanan ruang gerak, tata hubungan
antarruang, tingkat kondisi udara dalam ruangan, pandangan, serta
tingkat getaran dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 5
Persyaratan Kemudahan
Pasal 27

(1)
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Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan
gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan
bangunan gedung.

(2)

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan
aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi
penyandang cacat dan lanjut usia.

(3)

Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi
penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti,
ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas
komunikasi dan informasi.

(4)

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam
bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 28

(1)

Kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan
bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar
ruang.

(2)

Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan
koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

(3)

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 29

(1)

Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk
sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau
tangga berjalan dalam bangunan gedung.

(2)

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang
menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan
mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan
kesehatan pengguna.

(3)

Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan
kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan
mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai
standar teknis yang berlaku.

(4)

Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus
dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai
dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

(5)

Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30
(1)
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Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi
sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur

evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya,
kecuali rumah tinggal.
(2)

Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk
arah yang jelas.

(3)

Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 31

(1)

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut
usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan
keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

(2)

Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas
lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

(3)

Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat
dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32

(1)

Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung
untuk kepentingan umum.

(2)

Ketentuan mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah
Bagian Kelima
Persyaratan Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Pasal 33

Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus,
selain harus memenuhi ketentuan dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan
Bagian Keempat pada Bab ini, juga harus memenuhi persyaratan administratif
dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(1)
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BAB V
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 34
Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangun-an,
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

(2)

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undangundang ini.

(3)

Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung,
penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.

(4)

Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Bab IV undang-undang ini, tetap harus
memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.
Bagian Kedua
Pembangunan
Pasal 35

(1)

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan
perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

(2)

Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik
sendiri maupun di tanah milik pihak lain.

(3)

Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian
tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

(4)

Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana
teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
izin mendirikan bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.
Pasal 36

(1)

Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan
teknis dari tim ahli.

(2)

Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan
oleh pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.

(3)

Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri atas para ahli yang diperlukan
sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan
keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 37
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(1)

Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna
bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan
memenuhi persyaratan laik fungsi.

(2)

Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila
telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab
IV undang-undang ini.

(3)

Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada
bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan
laik fungsi.

(4)

Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau pengguna
bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan
pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pelestarian
Pasal 38

(1)

Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar
budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi
dan dilestarikan.

(2)

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan
dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan.

(3)

Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan
atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai
dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

(4)

Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan
lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi
dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5)

Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan
perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pembongkaran
Pasal 39
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(1)

Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:
a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung
dan/atau lingkungannya;
c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

(2)

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan hasil pengkajian teknis.

(3)

Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan
pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.

(4)

Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan
berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh
Pemerintah Daerah.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung
Pasal 40
(1)

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung
mempunyai hak:
a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana
teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;
b. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah Daerah;
d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundangundangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan
sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari
Pemerintah Daerah;
f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundangundangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah
atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

(2)

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung
mempunyai kewajiban:
a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;
b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB);
c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas
waktu berlakunya izin mendirikan bangunan;
d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan
rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap
pelaksanaan bangunan.

Pasal 41
(1)
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Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna
bangunan gedung mempunyai hak :
a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung
b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas
bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan
dibangun;
c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan
bangunan gedung;
d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang
laik fungsi;
e. mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

(2)

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna
bangunan gedung mempunyai kewajiban:
a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;
c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan
pemeliharaan bangunan gedung;
d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi
bangunan gedung.
e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik
fungsi;
f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik
fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya dalam
pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan,
dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT
Pasal 42
(1)

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat :
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
b. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di
bidang bangunan gedung;
c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang
berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan;
d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang
mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan
umum.

(2)

Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 43
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(1)

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara
nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung.

(2)

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah.

(3)

Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan
masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

(4)

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) melakukan

pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.
(5)

Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 44

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban
pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 45
(1)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat
berupa:
a. peringatan tertulis,
b. pembatasan kegiatan pembangunan,
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pembangunan,
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan
gedung;
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2)

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per
seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(3)

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 46
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(1)

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak
memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10%
(sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan
kerugian harta benda orang lain.

(2)

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak
memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15%
(lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya

mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat
seumur hidup.
(3)

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak
memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20%
(dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(4)

Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari
tim ahli bangunan gedung.

(5)

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 47

(1)

Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan
yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga
mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan
dan/atau pidana denda.

(2)

Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi:
a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;
b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika
karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga
menimbulkan cacat seumur hidup
c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika
karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48
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(1)

Peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung yang telah
ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap
berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
undang-undang ini.

(2)

Bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya undang-undang ini izinnya
dinyatakan masih tetap berlaku.

(3)

Bangunan gedung yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin
mendirikan bangunan pada saat undang-undang ini diberlakukan, untuk
memperoleh izin mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik
fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
UMUM
Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan
pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam
suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan
yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri
manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi,
dan selaras dengan lingkungannya.
Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu
dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.
Undang-undang tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung,
persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan
kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyeleng-garaan
bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah,
sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya,
bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.
Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri,
tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.
Perwujudan bangunan gedung juga tidak terlepas dari peran penyedia jasa konstruksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi baik sebagai
perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen konstruksi maupun jasa-jasa
pengembangannya, termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung. Oleh
karena itu, pengaturan bangunan gedung ini juga harus berjalan seiring dengan pengaturan
jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka semua penyelenggaraan bangunan
gedung baik pembangunan maupun pemanfaatan, yang dilakukan di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, serta oleh pihak
asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang
Bangunan Gedung.
Dalam menghadapi dan menyikapi kemajuan teknologi, baik informasi maupun arsitektur
dan rekayasa, perlu adanya penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan
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nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dan karakteristik arsitektur dan lingkungan
yang telah ada, khususnya nilai-nilai kontekstual, tradisional, spesifik, dan bersejarah.
Pengaturan dalam undang-undang ini juga memberikan ketentuan pertimbangan kondisi
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Berkaitan
dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, memberdayakan dan meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini
secara bertahap sehingga jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat
dalam menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati oleh
semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, kebersamaan, dan saling
membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.
Undang-undang ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan
ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan/atau
peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Peraturan Daerah, dengan tetap
mempertimbangkan ketentuan dalam undang-undang lain yang terkait dalam pelaksanaan
undang-undang ini.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat
diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah
kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk
aspek kepatutan dan kepantasan.
Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi
persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin
keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan
di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.
Asas keseimbangan dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung
berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar
bangunan gedung.
Asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan
gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan
lingkungan di sekitarnya.

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Dalam tiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk dengan pertimbangan
aspek sosial dan ekologis bangunan gedung.
Pengertian tentang lingkup pembinaan termasuk kegiatan pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Rumah tinggal sementara adalah bangunan gedung fungsi hunian yang tidak dihuni
secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dan sejenisnya.
Ayat (3)
Lingkup bangunan gedung fungsi keagamaan untuk bangunan masjid termasuk
mushola, dan untuk bangunan gereja termasuk kapel.
Ayat (4)
Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah:
a.
b.
c.
d.
e.

perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal;
perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel;
wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop, dan
gedung pertunjukan;
f. terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan
pelabuhan laut;
g. penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya
mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang
penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau
mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang
membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait.
Bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan atau pangkalan-pangkalan
pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta
depo amunisi.
Bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.
Ayat (7)
Kombinasi fungsi dalam bangunan gedung misalnya kombinasi fungsi hunian dan
fungsi usaha, seperti bangunan gedung rumah-toko, rumah-kantor, apartemen-mal,
dan hotel-mal, atau kombinasi fungsi-fungsi usaha seperti bangunan gedung kantortoko dan hotel-mal.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam
proses perizinan mendirikan bangunan gedung.
Ayat (3)
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Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan
persyaratan bangunan gedung terhadap fungsi yang baru, dan diproses kembali
untuk mendapatkan perizinan yang baru dari Pemerintah Daerah.
Perubahan fungsi bangunan gedung termasuk perubahan pada fungsi yang sama,
misalnya fungsi usaha perkantoran menjadi fungsi usaha perdagangan atau fungsi
sosial pelayanan pendidikan menjadi fungsi sosial pelayanan kesehatan.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Misalnya pembangunan bangunan gedung seperti mal, terminal, dan perkantoran
yang dibangun di atas atau di bawah jalan atau sungai, termasuk yang berada di
atas atau di bawah ruang publik.
Izin penggunaan atau pemanfaatan ruang diberikan oleh instansi yang berwenang
dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan prasarana dan sarana umum atau
fasilitas lainnya tempat bangunan gedung tersebut akan dibangun di atasnya atau di
bawahnya.
Ayat (5)
Bangunan gedung adat adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan
kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan
rumah adat.
Bangunan gedung semi permanen adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen atau yang dapat
ditingkatkan menjadi permanen.
Bangunan gedung darurat adalah bangunan gedung yang fungsinya hanya
digunakan untuk sementara, dengan konstruksi tidak permanen atau umur bangunan
yang tidak lama, misalnya direksi keet dan kios penampungan sementara.
Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah bencana dan
menetapkan larangan membangun pada batas waktu tertentu atau tak terbatas
dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum atau
menetapkan persyaratan khusus tata cara pembangunan apabila daerah tersebut
telah dinilai tidak membahayakan.
Bagi bangunan gedung yang rusak akibat bencana diperkenankan mengadakan
perbaikan darurat atau mendirikan bangunan gedung sementara untuk kebutuhan
darurat dalam batas waktu penggunaan tertentu, dan Pemerintah Daerah dapat
membebaskan dan/atau meringankan ketentuan perizinannya namun dengan tetap
memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia.
Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat berkewajiban menata bangunan
tersebut di atas agar menjamin keamanan, keselamatan, dan kemudahannya, serta
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keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan arsitektur dan lingkungan
yang ada di sekitarnya.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk
sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik,
hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, dan hak
pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa sertifikat, girik, pethuk, akte
jual beli, dan akte/bukti kepemilikan lainnya.
Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan
dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dan pemilik bangunan gedung.
Huruf b
Status kepemilikan bangunan gedung merupakan surat bukti kepemilikan
bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
hasil kegiatan pendataan bangunan gedung.
Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik
yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
Huruf c
Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah
bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi
yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang
telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan orang atau badan hukum dalam undang-undang ini meliputi
orang perorangan atau badan hukum.
Badan hukum privat antara lain adalah perseroan terbatas, yayasan, badan usaha
yang lain seperti CV, firma dan bentuk usaha lainnya, sedangkan badan hukum
publik antara lain terdiri dari instansi/lembaga pemerintahan, perusahaan milik
negara, perusahaan milik daerah, perum, perjan, dan persero dapat pula sebagai
pemilik bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi teknis di kabupaten/kota
yang berwenang menangani pembinaan bangunan gedung.
Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses
perizinan mendirikan bangunan dan secara periodik, yang dimaksud-kan untuk
keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, memberikan
kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung, dan sistem
informasi.
Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari asas
pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat bukti
kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.
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Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Rencana tata bangunan dan lingkungan digunakan untuk pengendalian
pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana rinci tata
ruang dan sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas
bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial,
ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual.
Rencana tata bangunan dan lingkungan memuat persyaratan tata bangunan yang
terdiri atas ketentuan program bangunan gedung dan lingkungan, rencana umum
dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.
Rencana tata bangunan dan lingkungan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan
dapat disusun berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau
masyarakat sesuai tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang
bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Intensitas bangunan gedung adalah ketentuan teknis tentang kepadatan dan
ketinggian bangunan gedung yang dipersyaratkan pada suatu lokasi atau kawasan
tertentu, yang meliputi koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan
(KLB), dan jumlah lantai bangunan.
Ketinggian bangunan gedung adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang
diizinkan pada lokasi tertentu.
Jarak bebas bangunan gedung adalah area di bagian depan, samping kiri dan
kanan, serta belakang bangunan gedung dalam satu persil yang tidak boleh
dibangun.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peruntukan lokasi adalah suatu ketentuan dalam rencana
tata ruang kabupaten/kota tentang jenis fungsi atau kombinasi fungsi bangunan
gedung yang boleh dibangun pada suatu persil/kavling/blok peruntukan tertentu.
Ayat (2)
Bangunan gedung dimungkinkan dibangun di atas atau di bawah tanah, air, atau
prasarana dan sarana umum seperti jalur jalan dan/atau jalur hijau setelah
mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan prasarana
dan sarana yang bersangkutan, dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan
rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, tidak mengganggu
fungsi prasarana dan sarana yang ber-sangkutan, serta tetap mempertimbangkan
keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koefisien dasar bangunan (KDB) adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/
kaveling/blok peruntukan.
Yang dimaksud dengan koefisien lantai bangunan (KLB) adalah koefisien
perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/
kaveling/blok peruntukan.
Penetapan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan gedung pada suatu lokasi sesuai
ketentuan tata ruang dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui rencana tata
bangunan dan lingkungan (RTBL).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas
minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan
yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta
api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
Tepi sungai adalah garis tepi sungai yang diukur pada waktu pasang tertinggi.
Tepi pantai adalah garis pantai yang diukur pada waktu pasang tertinggi dan waktu
bulan purnama.
Penetapan garis sempadan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah dengan
mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta
keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.
Ayat (2)
Untuk bangunan gedung fasilitas umum seperti bangunan sarana transportasi bawah
tanah, penetapan jarak bebas bangunan ditetapkan secara khusus oleh Pemerintah
Daerah setelah mempertimbangkan pendapat para ahli.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Persyaratan arsitektur bangunan gedung dimaksudkan untuk mendorong
perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang mampu mencerminkan
jati diri dan menjadi teladan bagi lingkungannya, serta yang dapat secara arif
mengakomodasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
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Ayat (2)
Pertimbangan terhadap bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada
di sekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas
lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan
serta warna bangunan gedung.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ruang luar bangunan gedung diwujudkan untuk sekaligus mendukung pemenuhan
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan
gedung, disamping untuk mewadahi kegiatan pendukung fungsi bangunan gedung
dan daerah hijau di sekitar bangunan.
Ruang terbuka hijau diwujudkan dengan memperhatikan potensi unsur-unsur alami
yang ada dalam tapak seperti danau, sungai, pohon-pohon menahun, tanah serta
permukaan tanah, dan dapat berfungsi untuk kepentingan ekologis, sosial, ekonomi
serta estetika.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar
pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan adalah
bangunan gedung yang dapat menyebabkan:
a.

perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan, yang melampaui
baku mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan;

b.

perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang
diakui berdasarkan pertimbangan ilmiah;

c.

terancam dan/atau punahnya spesies-spesies yang langka dan/atau endemik,
dan/atau dilindungi menurut peraturan perundang-undangan atau kerusakan
habitat alaminya;

d.

kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (seperti hutan lindung,
cagar alam, taman nasional, dan suaka margasatwa) yang ditetap-kan menurut
peraturan perundang-undangan;

e.

kerusakan atau punahnya benda-benda dan bangunan gedung peninggal-an
sejarah yang bernilai tinggi;

f.

perubahan areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi;

g.

timbulnya konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah.

Ayat (2)
Huruf a
Persyaratan lingkungan bangunan gedung meliputi persyaratan-per-syaratan
ruang terbuka hijau pekarangan, ruang sempadan bangunan, tapak basement,
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hijau pada bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir, pertandaan, dan
pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
Huruf b
Persyaratan terhadap dampak lingkungan berpedoman kepada Undang-undang
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentang kewajiban setiap usaha
dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup
untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
Huruf c
Persyaratan teknis pengelolaan dampak lingkungan meliputi persyaratan teknis
bangunan, persyaratan pelaksanaan konstruksi, pembuangan limbah cair dan
padat, serta pengelolaan daerah bencana.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan
gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah
ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Sistem proteksi pasif adalah suatu sistem proteksi kebakaran pada bangunan
gedung yang berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan
gedung itu sendiri secara struktural stabil dalam waktu tertentu dan dapat
menghambat penjalaran api serta panas bila terjadi kebakaran.
Sistem proteksi aktif dalam mendeteksi kebakaran adalah sistem deteksi dan alarm
kebakaran, sedangkan sistem proteksi aktif dalam memadamkan kebakaran adalah
sistem hidran, hose-reel, sistem sprinkler, dan pemadam api ringan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Persyaratan kemampuan mendukung beban muatan selain beban berat sendiri,
beban manusia, dan beban barang juga untuk mendukung beban yang timbul akibat
perilaku alam seperti gempa (tektonik/vulkanik) dan angin ribut/badai, menurunnya
kekuatan material yang disebabkan oleh penyusutan, relaksasi, kelelahan, dan
perbedaan panas, serta kemungkinan tanah longsor, banjir, dan bahaya kerusakan
akibat serangga perusak dan jamur.
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Ayat (2)
Variasi pembebanan adalah variasi beban bangunan gedung pada kondisi kosong,
atau sebagian kosong dan sebagian maksimum. Bangunan gedung dengan jumlah
lantai lebih dari dua lantai harus disertai dengan perhitungan struktur dalam
menyusun rencana teknisnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api
dan mampu menahan secara struktural terhadap beban muatannya yang dinyatakan
dalam tingkat ketahanan api (TKA) elemen bangunan, yang meliputi ketahanan
dalam memikul beban, penjalaran api (integritas), dan penjalaran panas (isolasi).
Kompartemenisasi adalah penyekatan ruang dalam luasan maksimum dan/atau
volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan tipe konstruksi
tahan api yang diperhitungkan. Dinding penyekat pembentuk kompartemen
dimaksudkan untuk melokalisir api dan asap kebakaran, atau mencegah penjalaran
panas ke ruang bersebelahan.
Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada bukaan dinding luar, pemisahan oleh
dinding tahan api, dan pemisahan pada shaft lift.
Bukaan adalah lubang pada dinding atau lubang utilitas (ducting AC, plumbing, dsb.)
yang harus dilindungi atau diberi katup penyetop api/asap untuk mencegah
merambatnya api/asap ke ruang lainnya.
Untuk mendukung efektivitas sistem proteksi pasif dipertimbangkan adanya jalan
lingkungan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran dan/atau jalan
belakang (brandgang) yang dapat dipakai untuk evakuasi dan/atau pemadaman api.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat,
tidak diwajibkan dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif, tetapi disesuaikan
berdasarkan kemampuan setiap pemilik bangunan gedung serta pertimbangan
keselamatan bangunan gedung dan lingkungan disekitarnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Sistem penghawaan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi
dalam bangunan gedung.
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Ayat (2)
Ketentuan bukaan untuk ventilasi alami bangunan gedung juga disesuaikan terhadap
ketinggian bangunan gedung dan kondisi geografis.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Sistem pencahayaan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi
dalam bangunan gedung.
Pencahayaan buatan adalah penyediaan penerangan buatan melalui instalasi listrik
dan/atau sistem energi dalam bangunan gedung agar orang di dalamnya dapat
melakukan kegiatannya sesuai fungsi bangunan gedung.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Penyaluran air hujan harus dialirkan ke sumur resapan dan/atau ke saluran jaringan
sumur kota sesuai ketentuan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pada bangunan gedung yang karena fungsinya mempersyaratkan tingkat
kenyamanan tertentu, untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara
di dalam ruangan dapat dilakukan dengan pengkondisian udara.
Pengkondisian udara dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
penghematan energi dalam bangunan gedung.
Ayat (5)
Kenyamanan pandangan dapat diwujudkan melalui gubahan massa bangunan,
rancangan bukaan, tata ruang dalam dan ruang luar bangunan, serta dengan
memanfaatkan potensi ruang luar bangunan, ruang terbuka hijau alami atau buatan,
termasuk pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.
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Ayat (6)
Kenyamanan terhadap getaran adalah suatu keadaan dengan tingkat getaran yang
tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan dan kenyamanan seseorang dalam
melakukan kegiatannya. Getaran dapat berupa getaran kejut, getaran mekanik atau
seismik baik yang berasal dari dalam bangunan maupun dari luar bangunan.
Kenyamanan terhadap kebisingan adalah keadaan dengan tingkat kebisingan yang
tidak menimbulkan gangguan pendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi
seseorang dalam melakukan kegiatan.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada bangunan gedung meliputi jalan masuk,
jalan keluar, hubungan horizontal antarruang, hubungan vertikal dalam bangunan
gedung dan sarana transportasi vertikal, serta penyediaan akses evakuasi bagi
pengguna bangunan gedung, termasuk kemudahan mencari, menemukan, dan
menggunakan alat pertolongan dalam keadaan darurat bagi penghuni dan terutama
bagi para penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil, terutama untuk bangunan
gedung pelayanan umum.
Aksesibilitas harus memenuhi fungsi dan persyaratan kinerja, ketentuan tentang
jarak, dimensi, pengelompokan, jumlah dan daya tampung, serta ketentuan tentang
konstruksinya.
Yang dimaksud dengan :
-

mudah, antara lain kejelasan dalam mencapai ke lokasi, diberi keterangan dan
menghindari risiko terjebak;
- nyaman, antara lain melalui ukuran dan syarat yang memadai;
- aman, antara lain terpisah dengan jalan ke luar untuk kebakaran, kemiringan
permukaan lantai, serta tangga dan bordes yang mempunyai pegangan atau
pengaman.
Ayat (3)
Kelengkapan prasarana dan sarana bangunan gedung, yaitu jenis, jumlah/
volume/kapasitas, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan per-syaratan
lingkungan lokasi bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku.
Fasilitas komunikasi dan informasi seperti sistem komunikasi, rambu penuntun,
petunjuk, dan media informasi lain.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
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Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bencana lain, seperti bila terjadi gempa, kerusuhan, atau
kejadian darurat lain yang menyebabkan pengguna bangunan gedung harus
dievakuasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat,
tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat
dan lanjut usia.
Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, flat atau sejenisnya tetap
diharuskan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut
usia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Instansi yang berwenang adalah instansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bertugas membina dan/atau menyelenggarakan bangunan
gedung dengan fungsi khusus.
Pasal 34
Ayat (1)
Kegiatan pengawasan bersifat melekat pada setiap kegiatan penyelenggaraan
bangunan gedung.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan mengenai penyedia jasa konstruksi mengikuti peraturan perundangundangan tentang jasa konstruksi.
Ayat (4)
Pelaksanaan penahapan pemenuhan ketentuan dalam undang-undang ini diatur
lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan
ekonomi masyarakat.
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Pasal 35
Ayat (1)
Perencanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan penyusunan
rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan persyaratan teknis yang
ditetapkan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan pendirian,
perbaikan, penambahan, perubahan, atau pemugaran konstruksi bangunan gedung
dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung sesuai dengan rencana
teknis yang telah disusun.
Pengawasan pembangunan bangunan gedung adalah kegiatan pengawasan
pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan
hasil akhir pekerjaan atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan perjanjian tertulis adalah akta otentik yang memuat
ketentuan mengenai hak dan kewajiban setiap pihak, jangka waktu berlakunya
perjanjian, dan ketentuan lain yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
Kesepakatan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas harus memperhatikan fungsi
bangunan gedung dan bentuk pemanfaatannya, baik keseluruhan maupun sebagian.
Ayat (4)
Rencana teknis bangunan gedung dapat terdiri atas rencana-rencana teknis
arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang
dalam, dan disiapkan oleh penyedia jasa perencanaan yang memiliki sertifikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk gambar rencana, gambar
detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan
syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan laporan perencanaan.
Persetujuan rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan asas kelayakan administrasi dan teknis, prinsip
pelayanan prima, serta tata laksana pemerintahan yang baik.
Perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi pada tahap pelaksanaan
harus dilakukan oleh dan/atau atas persetujuan perencana teknis bangunan gedung,
dan diajukan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan
pengesahan.
Untuk bangunan gedung fungsi khusus izin mendirikan bangunannya ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
Pasal 36
Ayat (1)
Tim ahli dibentuk berdasarkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk
membantu memberikan nasihat dan pertimbangan profesional atas rencana teknis
bangunan gedung untuk kepentingan umum atau tertentu.
Ayat (2)
Untuk bangunan gedung fungsi khusus, rencana teknisnya harus mendapat-kan
pertimbangan dari tim ahli terkait sebelum disetujui oleh instansi yang berwenang
dalam pembinaan teknis bangunan gedung fungsi khusus.
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Ayat (3)
Keberadaan tim ahli bangunan gedung disesuaikan dengan kompleksitas bangunan
gedung yang memerlukan nasihat dan pertimbangan profesional, dapat mencakup
masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung sepanjang diperlukan, bersifat
independen, objektif, dan tidak terdapat konflik kepentingan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud laik fungsi, yaitu berfungsinya seluruh atau sebagian dari bangunan
gedung yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan, serta
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan
gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
Ayat (2)
Suatu bangunan gedung dinyatakan laik fungsi apabila telah dilakukan pengkajian
teknis terhadap pemenuhan seluruh persyaratan teknis bangunan gedung, dan
Pemerintah Daerah mengesahkannya dalam bentuk sertifikat laik fungsi bangunan
gedung.
Ayat (3)
Pemeriksaan secara berkala dilakukan pemilik bangunan gedung melalui pengkaji
teknis sebagai persyaratan untuk mendapatkan atau perpanjangan sertifikat laik
fungsi bangunan gedung.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-undang tentang Cagar
Budaya.
Ayat (2)
Bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dapat berupa
kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya
50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan, termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.
Ayat (3)
Yang dimaksud mengubah, yaitu kegiatan yang dapat merusak nilai cagar budaya
bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.
Perbaikan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan yang
harus dilindungi dan dilestarikan harus dilakukan dengan memperhatikan nilai
sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya sehingga dapat dimanfaatkan
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sesuai dengan fungsinya semula, atau dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensi
pengembangan lain yang lebih tepat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi berarti
akan membahayakan keselamatan pemilik dan/atau pengguna apabila
bangunan gedung tersebut terus digunakan.
Dalam hal bangunan gedung dinyatakan tidak laik fungsi tetapi masih dapat
diperbaiki, pemilik dan/atau pengguna diberikan kesempatan untuk
memperbaikinya sampai dengan dinyatakan laik fungsi.
Dalam hal pemilik tidak mampu, untuk rumah tinggal apabila tidak laik fungsi dan
tidak dapat diperbaiki serta membahayakan keselamatan penghuni atau
lingkungan, bangunan tersebut harus dikosongkan. Apabila bangunan tersebut
membahayakan kepentingan umum, pelaksanaan pembongkarannya dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Huruf b
Yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya adalah ketika dalam pemanfaatan
bangunan gedung dan/atau lingkungannya dapat mem-bahayakan keselamatan
masyarakat dan lingkungan.
Huruf c
Termasuk dalam pengertian bangunan gedung yang tidak sesuai peruntukannya
berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, sehingga tidak dapat
diproses izin mendirikan bangunannya.
Ayat (2)
Pemerintah Daerah menetapkan status bangunan gedung dapat dibongkar setelah
mendapatkan hasil pengkajian teknis bangunan gedung yang dilaksanakan secara
profesional, independen dan objektif.
Ayat (3)
Dikecualikan bagi rumah tinggal tunggal, khususnya rumah inti tumbuh dan rumah
sederhana sehat.
Kedalaman dan keluasan tingkatan pengkajian teknis sangat bergantung pada
kompleksitas dan fungsi bangunan gedung.
Ayat (4)
Rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk gambar-gambar
rencana, gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan
pembongkaran, jadwal pelaksanaan, serta rencana pengamanan lingkungan.
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Pelaksanaan pembongkaran yang memakai peralatan berat dan/atau bahan peledak
harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung yang telah
mendapatkan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Persetujuan rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan
merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada Pemerintah
Daerah.
Persetujuan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan gedung
yang telah memenuhi persyaratan diperoleh secara cuma-cuma dari instansi
yang berwenang.
Huruf b
Perizinan pembangunan bangunan gedung berupa izin mendirikan bangunan
gedung yang diperoleh dari Pemerintah Daerah secara cepat dan
murah/terjangkau setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui.
Biaya izin mendirikan bangunan gedung bersifat terjangkau disesuaikan dengan
fungsi, kepemilikan, dan kompleksitas bangunan gedung, serta dimaksudkan
untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti
kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan
bangunan gedung.
Huruf c
Surat ketetapan bangunan gedung dan/atau lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan diperoleh dari Pemerintah Daerah secara cuma-cuma.
Huruf d
Penetapan insentif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau Peraturan Daerah.
Huruf e
Izin tertulis dari Pemerintah Daerah berupa perubahan izin mendirikan bangunan
gedung karena adanya perubahan fungsi bangunan gedung.
Huruf f
Penetapan ganti rugi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau Peraturan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
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Pemilik dan pengguna bangunan gedung dapat memperoleh secara cuma-cuma
informasi pedoman tata cara, keterangan persyaratan dan penyelenggaraan serta
peraturan bangunan gedung yang tersedia di Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Huruf a
Tidak dibenarkan memanfaatkan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan
fungsi yang telah ditetapkan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi
pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, dengan tingkatan pemeriksaan
berkala disesuaikan dengan jenis konstruksi, mekanikal dan elektrikal, serta
kelengkapan bangunan gedung.
Pemeriksaan secara berkala dilakukan pada periode tertentu, atau karena
adanya perubahan fungsi bangunan gedung, atau karena adanya bencana
yang berdampak penting pada keandalan bangunan gedung, seperti
kebakaran dan gempa.
Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pengkaji teknis
yang kompeten dan memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundangundangan, serta melaporkan kepada Pemerintah Daerah atas hasil
pemeriksaan yang dilakukannya.
Pemerintah Daerah mengatur kewajiban pemeriksaan secara berkala, dan
dapat secara acak melakukan pemeriksaan atas hasil pengkajian teknis yang
dilakukan oleh pengkaji teknis.
Huruf e
Perbaikan dilakukan terhadap seluruh, bagian, komponen, atau bahan
bangunan gedung yang dinyatakan tidak laik fungsi dari hasil pemeriksaan
yang dilakukan oleh pengkaji teknis, sampai dengan dinyatakan telah laik
fungsi.
Huruf f
Selain pemilik, pengguna juga dapat diwajibkan membongkar bangunan
gedung dalam hal yang bersangkutan terikat dalam perjanjian menggunakan
bangunan yang tidak laik fungsi.
Pasal 42
Ayat (1)
Huruf a
Apabila terjadi ketidaktertiban dalam pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
dan pembongkaran bangunan gedung, masyarakat dapat menyampaikan
laporan, masukan, dan usulan kepada Pemerintah Daerah.
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Setiap orang juga berperan dalam menjaga ketertiban dan memenuhi
ketentuan yang berlaku, seperti dalam memanfaatkan fungsi bangunan
gedung sebagai pengunjung pertokoan, bioskop, mal, pasar, dan pemanfaat
tempat umum lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan penyempurnaan termasuk perbaikan Peraturan
Daerah tentang bangunan gedung sehingga sesuai dengan undang-undang
ini.
Huruf c
Penyampaian pendapat dan pertimbangan dapat melalui tim ahli bangunan
gedung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau melalui forum dialog dan
dengar pendapat publik.
Penyampaian pendapat tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang
bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan
dan lingkungannya.
Huruf d
Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan oleh perorangan atau kelompok orang yang mewakili para pihak
yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang
mengganggu, merugikan, atau membahayakan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan
bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan
gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.
Pengaturan dilakukan dengan pelembagaan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai dengan di daerah
dan operasionalisasinya di masyarakat.
Pemberdayaan dilakukan terhadap para penyelenggara bangunan gedung dan
aparat Pemerintah Daerah untuk menumbuh-kembangkan kesadaran akan hak,
kewajiban, dan perannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Pengawasan dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan
peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan
hukum.
Ayat (2)
Pelaksanaan pembinaan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan
perundang-undangan tentang pembinaan dan pengawasan atas pemerintahan
daerah.
Ayat (3)

224

Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung seperti masyarakat ahli, asosiasi
profesi, asosiasi perusahaan, masyarakat pemilik dan pengguna bangunan gedung,
dan aparat pemerintah.
Ayat (4)
Pemberdayaan masyarakat yang belum mampu dimaksudkan untuk menumbuhkan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bangunan gedung melalui upaya
internalisasi, sosialisasi, dan pelembagaan di tingkat masyarakat.
Pasal 44
Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang
ini.
Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh
administrator (pemerintah) kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tanpa
melalui proses peradilan karena tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang ini.
Sanksi administratif meliputi beberapa jenis, yang pengenaannya bergantung pada tingkat
kesalahan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung.
Yang dimaksud dengan nilai bangunan gedung dalam ketentuan sanksi adalah nilai
keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi yang sedang dalam
proses pelaksanaan konstruksi, atau nilai keseluruhan suatu bangunan gedung yang
ditetapkan pada saat sanksi dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri.
Pasal 45
Ayat (1)
Sanksi administratif ini bersifat alternatif.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan adalah surat perintah penghentian pekerjaan pelaksanaan sampai
dengan penyegelan bangunan gedung.
Huruf d
Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung
adalah surat perintah penghentian pemanfaatan sampai dengan penyegelan
bangunan gedung.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemilik
bangunan gedung.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Untuk membantu proses peradilan dan menjaga objektivitas serta nilai keadilan,
hakim dalam memutuskan perkara atas pelanggaran tersebut dengan terlebih dahulu
mendapatkan pertimbangan dari tim ahli di bidang bangunan gedung.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Bangunan gedung yang telah memiliki izin mendirikan bangunan sebelum
disahkannya undang-undang ini, secara berkala tetap harus dinilai kelaikan
fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Bangunan gedung yang telah memiliki izin mendirikan bangunan sebelum
disahkannya undang-undang ini, juga harus didaftarkan bersamaan dengan kegiatan
pendataan bangunan gedung secara periodik yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, atau berdasarkan prakarsa masyarakat sendiri.
Ayat (3)
Bangunan gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan pada saat dan
setelah diberlakukannya undang-undang ini, diwajibkan mengurus izin mendirikan
bangunan melalui pengkajian kelaikan fungsi bangunan gedung dan mendapatkan
sertifikat laik fungsi.
Pengkajian kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pengkaji teknis dan
dapat bertahap sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat
berdasarkan penetapan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis dimaksud, pengkajian teknis dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan memberikan kemudahan serta
pelayanan yang baik kepada masyarakat yang akan mengurus izin mendirikan
bangunan atau sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
Pasal 49

226

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4247

227

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;
b. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara
mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat
Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional;

Mengingat

:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal
34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL

NASIONAL.
BAB I ...
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan
program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
3. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat
wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko
sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
4. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program
jaminan sosial.
5. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang
merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat
kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program
jaminan sosial.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Manfaat ...
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- 3 9. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau
anggota keluarganya.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta,
pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau
badan-badan

lainnya

yang

mempekerjakan

tenaga

kerja

atau

penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja,
termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju
tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja.
15. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau
hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung
mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk
menjalankan pekerjaannya.
16. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidak-mampuan
seseorang untuk melakukan pekerjaan.

BAB II ...
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ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
Pasal 2
Sistem

Jaminan

Sosial

Nasional

diselenggarakan

berdasarkan

asas

kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Pasal 3
Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau
anggota keluarganya.
Pasal 4
Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :
a. kegotong-royongan;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. akuntabilitas;
f. portabilitas;
g. kepesertaan bersifat wajib;
h. dana amanat; dan
i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk
pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BAB III ...
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BAB III
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Pasal 5
(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan UndangUndang.
(2) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan
sosial yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
menurut Undang-Undang ini.
(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) adalah:
a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK);
b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri (TASPEN);
c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ASABRI); dan
d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia
(ASKES).
(4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain
dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan UndangUndang.
BAB IV
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Pasal 6
Untuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan UndangUndang ini dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Pasal 7
(1) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Dewan ...
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dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
(3) Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas :
a. melakukan

kajian

dan

penelitian

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan jaminan sosial;
b. mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial Nasional; dan
c. mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran
dan tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.
(4) Dewan Jaminan Sosial Nasional berwenang melakukan monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial.
Pasal 8
(1) Dewan Jaminan Sosial Nasional beranggotakan 15 (lima belas) orang,
yang terdiri dari unsur Pemerintah, tokoh dan/atau ahli yang memahami
bidang jaminan sosial, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja.
(2) Dewan Jaminan Sosial Nasional dipimpin oleh seorang Ketua merangkap
anggota dan anggota lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur
Pemerintah.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dibantu
oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang
diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
(5) Masa jabatan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional adalah 5 (lima)
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(6) Untuk ...
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harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berkelakuan baik;
e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota;
f. lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);
g. memiliki keahlian di bidang jaminan sosial;
h. memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; dan
i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat
meminta masukan dan bantuan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 10
Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden.
Pasal 11
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dapat berhenti atau diberhentikan
sebelum berakhir masa jabatan karena :
a. meninggal dunia;
b. berhalangan ...
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c. mengundurkan diri;
d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
Pasal 12
(1) Untuk pertama kali, Ketua dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional
diusulkan oleh Menteri yang bidang tugasnya meliputi kesejahteraan
sosial.
(2) Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Presiden.
BAB V
KEPESERTAAN DAN IURAN
Pasal 13
(1) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.
(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Presiden.
Pasal 14
(1) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran
sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
(2) Penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
fakir miskin dan orang tidak mampu.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15 ...
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(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan nomor identitas
tunggal kepada setiap peserta dan anggota keluarganya.
(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi
tentang hak dan kewajiban kepada peserta untuk mengikuti ketentuan
yang berlaku.
Pasal 16
Setiap peserta berhak memperoleh manfaat dan informasi tentang pelaksanaan
program jaminan sosial yang diikuti.
Pasal 17
(1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan
berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
(2) Setiap

pemberi

kerja

wajib

memungut

iuran

dari

pekerjanya,

menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan
iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara
berkala.
(3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan
perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
(4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak
mampu dibayar oleh Pemerintah.
(5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar
oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI ...
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PROGRAM JAMINAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Jenis Program Jaminan Sosial
Pasal 18
Jenis program jaminan sosial meliputi :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.
Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
Pasal 19
(1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan prinsip ekuitas.
(2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Pasal 20
(1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
(2) Anggota keluarga peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan.
(3) Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang
menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.
Pasal 21 ...
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(1) Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan
sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam)
bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar
oleh Pemerintah.
(3) Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya
dibayar oleh Pemerintah.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
Pasal 22
(1) Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa
pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang
diperlukan.
(2) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalah-gunaan
pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
(3) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Presiden.
Pasal 23
(1) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang
menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(2) Dalam ...
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ayat

(1), dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja
sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
(3) Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang
memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.
(4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas
pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Presiden.
Pasal 24
(1) Besarnya pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut.
(2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membayar fasilitas kesehatan
atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling

lambat 15 (lima

belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima.
(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan
kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
jaminan kesehatan.

Pasal 25 ...
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Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai yang
dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 26
Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Pasal 27
(1) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah
ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang
secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja.
(2) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta yang tidak menerima
upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.
(3) Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran
ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala.
(4) Batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara berkala.
(5) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Presiden.
Pasal 28
(1) Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin
mengikutsertakan anggota keluarga yang lain wajib membayar tambahan
iuran.
(2) Tambahan ...
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dalam Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 29
(1) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial.
(2) Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar
peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang
tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau
menderita penyakit akibat kerja.
Pasal 30
Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar
iuran.
Pasal 31
(1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat
berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan
mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap
atau meninggal dunia.
(2) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan
sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja
yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.
(3) Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu, pemberi
kerja dikenakan urun biaya.

Pasal 32 ...
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(1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau
swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
(2) Dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat

(1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja
sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
(3) Dalam hal kecelakaan kerja terjadi di suatu daerah yang belum tersedia
fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi
kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib
memberikan kompensasi.
(4) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas
perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya manfaat uang tunai, hak ahli waris,
kompensasi, dan pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan
Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 34
(1) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja adalah sebesar persentase
tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung seluruhnya oleh
pemberi kerja.
(2) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidak
menerima upah adalah jumlah nominal yang ditetapkan secara berkala
oleh Pemerintah.
(3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bervariasi untuk
setiap kelompok pekerja sesuai dengan risiko lingkungan kerja.
(4) Ketentuan ...
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lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua
Pasal 35
(1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial atau tabungan wajib.
(2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar
peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Pasal 36
Peserta jaminan hari tua adalah peserta yang telah membayar iuran.
Pasal 37
(1) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada
saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami
cacat total tetap.
(2) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan seluruh
akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.
(3) Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai
batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.
(4) Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak
menerima manfaat jaminan hari tua.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 38 ...
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- 17 Pasal 38
(1) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan
berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang
ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja.
(2) Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima
upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal yang ditetapkan secara
berkala oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Jaminan Pensiun
Pasal 39
(1) Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial atau tabungan wajib.
(2) Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat
kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang
penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat
total tetap.
(3) Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti.
(4) Usia pensiun ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 40
Peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran.
Pasal 41
(1) Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap
bulan sebagai :
a. Pensiun ...
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- 18 a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal
dunia;
b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau
akibat penyakit sampai meninggal dunia;
c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai
meninggal dunia atau menikah lagi;
d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia
23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai
batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang
pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iur minimal 15
(lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundangundangan.
(3) Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah
mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan.
(4) Apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau
belum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap
berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun.
(5) Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iur 15
(lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh
akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya.
(6) Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut
menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun.
(7) Manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat
total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun.
(8) Ketentuan ...
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- 19 (8) Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Pasal 42
(1) Besarnya iuran jaminan pensiun untuk peserta penerima upah ditentukan
berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan atau suatu
jumlah nominal tertentu yang ditanggung bersama antara pemberi kerja
dan pekerja.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Jaminan Kematian
Pasal 43
(1) Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial.
(2) Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan
santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang
meninggal dunia.
Pasal 44
Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran.
Pasal 45
(1) Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
(2) Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu
jumlah nominal tertentu.
(3) Ketentuan ...
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- 20 (3) Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 46
(1) Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.
(2) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan
berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan.
(3) Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah
ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayar oleh peserta.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL
Pasal 47
(1) Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan
aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil
yang memadai.
(2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 48
Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin
terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

Pasal 49 ...
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- 21 Pasal 49
(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengelola pembukuan sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku.
(2) Subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu
program dari dana program lain tidak diperkenankan.
(3) Peserta berhak setiap saat memperoleh informasi tentang akumulasi iuran
dan hasil pengembangannya serta manfaat dari jenis program jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
(4) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan informasi
akumulasi iuran berikut hasil pengembangannya kepada setiap peserta
jaminan hari tua sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
Pasal 50
(1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membentuk cadangan teknis
sesuai dengan standar praktek aktuaria yang lazim dan berlaku umum.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 51
Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Perusahaan ...
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- 22 a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah

Nomor

36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3468);
b. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906), Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3200);

c. Perusahaan...
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- 23 c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk
Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik

Indonesia

menjadi

Perusahaan

Perseroan

(Persero)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 88);
d. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)
yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
(2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang
ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53
Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...
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- 24 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 150
Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
ttd
Lambock V. Nahattands
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2004
TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
UMUM
Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional
telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata
menjangkau seluruh rakyat.
Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan
penanganan

berbagai

persoalan

yang

belum

terpecahkan.

Salah

satunya

adalah

penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat
(3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO
Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan
minimum kepada setiap tenaga kerja. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan
Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan
perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.
Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan
memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya
pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki
usia lanjut, atau pensiun.
Selama …
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- 2 Selama beberapa dekade terakhir ini, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan
sosial. Undang-Undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta
adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(JAMSOSTEK), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.
Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981
dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis
Kemerdekaan/Veteran dan anggota keluarganya.
Untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI), dan PNS Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya, telah dilaksanakan
program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 yang merupakan perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971.
Berbagai program tersebut di atas baru mencakup sebagian kecil masyarakat. Sebagian besar
rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Di samping itu, pelaksanaan berbagai
program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan
memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.
Sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu menyusun Sistem Jaminan Sosial Nasional
yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang
dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas
serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Prinsip ...
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- 3 Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah sebagai berikut :
- Prinsip kegotong-royongan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta
yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh
rakyat; peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat
membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Prinsip nirlaba. Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba)
bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan
jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana
amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta.
- Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip
manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal
dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- Prinsip portabilitas. Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang
berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat
menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi
seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan
Pemerintah

serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari

pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara
suka rela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara
mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh
rakyat.
- Prinsip dana amanat. Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badanbadan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut
untuk kesejahteraan peserta.
- Prinsip ...
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- 4 - Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-Undang ini adalah
hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta
jaminan sosial.
Dalam Undang-Undang ini diatur penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang
meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua,
dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program
jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan
membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Asas
manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang
efisien dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat idiil. Ketiga asas tersebut
dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar
dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4 ...
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Prinsip kegotong-royongan dalam ketentuan ini adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam
menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta
membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Prinsip nirlaba dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan usaha yang
mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
Prinsip keterbukaan dalam ketentuan ini adalah prinsip mempermudah akses informasi
yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
Prinsip kehati-hatian dalam ketentuan ini adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat,
teliti, aman, dan tertib.
Prinsip akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip pelaksanaan program dan
pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip portabilitas dalam ketentuan ini adalah prinsip memberikan jaminan yang
berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh
penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
Prinsip

dana

amanat

dalam

ketentuan

ini

adalah

bahwa

iuran

dan

hasil

pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesarbesarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam ketentuan ini adalah hasil
berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta
jaminan sosial.

Pasal 5 ...
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- 6 Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut ketentuan ini
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial
dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
telah ada/atau yang baru, dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan
program jaminan sosial.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Kajian dan penelitian yang dilakukan dalam ketentuan ini antara lain
penyesuaian

masa

transisi,

standar

operasional

dan

prosedur

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, besaran iuran dan manfaat, pentahapan
kepesertaan dan perluasan program, pemenuhan hak peserta, dan kewajiban
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Huruf b ...
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- 7 Huruf b
Kebijakan investasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penempatan
dana dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, optimalisasi hasil,
keamanan dana, dan transparansi.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat
kesehatan keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Pasal 8
Ayat (1)
Jumlah 15 (lima belas) orang anggota dalam ketentuan ini terdiri dari unsur
pemerintah 5 (lima) orang, unsur tokoh dan/atau ahli 6 (enam) orang, unsur
organisasi pemberi kerja 2 (dua) orang, dan unsur organisasi pekerja 2 (dua) orang.
Unsur pemerintah dalam ketentuan ini berasal dari departemen yang bertanggung
jawab di bidang keuangan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan
rakyat dan/atau bidang pertahanan dan keamanan, masing-masing 1 (satu) orang.
Unsur ahli dalam ketentuan ini meliputi ahli di bidang asuransi, keuangan, investasi,
dan aktuaria.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) ...
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- 8 Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Frasa “secara bertahap” dalam ketentuan ini dimaksudkan agar memperhatikan
syarat-syarat kepesertaan dan program yang dilaksanakan dengan memperhatikan
kemampuan anggaran negara, seperti diawali dengan program jaminan kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 15 ...
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Informasi yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup hak dan kewajiban sebagai
peserta, akun pribadi secara berkala minimal satu tahun sekali, dan perkembangan
program yang diikutinya.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud pembayaran iuran secara berkala dalam ketentuan ini adalah
pembayaran setiap bulan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Fakir miskin dan orang yang tidak mampu dalam ketentuan ini adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 18 ...
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Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Prinsip asuransi sosial meliputi :
a. kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua
dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;
b. kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
c. iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
d. bersifat nirlaba.
Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah
dibayarkannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Anggota keluarga adalah istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari
perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima)
orang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang lain dalam ketentuan ini adalah anak
ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua.
Untuk mengikutsertakan anggota keluarga yang lain, pekerja memberikan surat
kuasa kepada pemberi kerja untuk menambahkan iurannya kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 21 ...
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Ayat (1)
Ketentuan ini memungkinkan seorang peserta yang mengalami pemutusan hubungan
kerja dan keluarganya tetap dapat menerima jaminan kesehatan hingga 6 (enam)
bulan berikutnya tanpa mengiur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud pelayanan kesehatan dalam pasal ini meliputi pelayanan dan
penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, rawat jalan, rawat
inap, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnya, termasuk cuci darah dan
operasi jantung. Pelayanan tersebut diberikan sesuai dengan pelayanan standar, baik
mutu maupun jenis pelayanannya dalam rangka menjamin kesinambungan program
dan kepuasan peserta. Luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan
peserta yang dapat berubah dan kemampuan keuangan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Hal ini diperlukan untuk kehati-hatian.
Ayat (2)
Jenis pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang membuka peluang moral

hazard (sangat dipengaruhi selera dan perilaku peserta), misalnya pemakaian obatobat suplemen, pemeriksaan diagnostik, dan tindakan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan medik.

Urun ...
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dalam menerima pelayanan kesehatan. Penetapan urun biaya dapat berupa nilai
nominal atau persentase tertentu dari biaya pelayanan, dan dibayarkan kepada
fasilitas kesehatan pada saat peserta memperoleh pelayanan kesehatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek
dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan memenuhi syarat tertentu apabila
fasilitas kesehatan tersebut diakui dan memiliki izin dari instansi Pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kompensasi yang diberikan pada peserta dapat dalam bentuk uang tunai, sesuai
dengan hak peserta.
Ayat (4)
Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya (kelas standar),
dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau
membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 24 ...
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Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membayar
fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
dapat memberikan anggaran tertentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah
untuk melayani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tetap tertentu per kapita
per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya
perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya
diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit
akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin.
Ayat (3)
Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
menerapkan sistem kendali mutu dan kendali biaya termasuk menerapkan iur biaya
untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan.
Pasal 25
Penetapan daftar dan plafon harga dalam ketentuan ini dimaksudkan agar
mempertimbangkan perkembangan kebutuhan medik ketersediaan, serta efektifitas dan
efisiensi obat atau bahan medis habis pakai.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) ...

264

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengertian secara berkala dalam ketentuan ini adalah jangka waktu tertentu untuk
melakukan peninjauan atau perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kompensasi dalam ketentuan ini dapat berbentuk penggantian uang tunai,
pengiriman tenaga kesehatan, atau penyediaan fasilitas kesehatan tertentu.
Ayat (4) ...
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Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya (kelas standar),
dapat meningkatkan kelasnya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau
membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Variasi besarnya iuran disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja
dimaksudkan pula untuk mendorong pemberi kerja menurunkan tingkat risiko
lingkungan kerjanya dan terciptanya efisiensi usaha.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Prinsip asuransi sosial dalam jaminan hari tua didasarkan pada mekanisme asuransi
dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja.
Prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan pada pertimbangan
bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil
pengembangannya.

Ayat (2) ...
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Jaminan hari tua diterimakan kepada peserta yang belum memasuki usia pensiun
karena mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa lagi bekerja dan iurannya
berhenti.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan dana jaminan hari tua sesuai
dengan prinsip kehati-hatian minimal setara tingkat suku bunga deposito bank
Pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya.
Ayat (3)
Sebagian

jaminan

hari

tua

dapat

dibayarkan

untuk

membantu

peserta

mempersiapkan diri memasuki masa pensiun.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) ...
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Yang akan diatur oleh Pemerintah adalah besarnya persentase iuran yang dibayar
oleh pekerja dan pemberi kerja.
Pasal 39
Ayat (1)
Pada dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi sosial, namun
ketentuan ini memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun
tetapi masa iurannya tidak mencapai waktu yang ditentukan, untuk diberlakukan
sebagai tabungan wajib dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti
bekerja, ditambah hasil pengembangannya.
Ayat (2)
Derajat kehidupan yang layak yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah besaran
jaminan pensiun mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan manfaat pasti adalah terdapat batas minimum dan
maksimum manfaat yang akan diterima peserta.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b ...
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Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Manfaat pensiun anak adalah pemberian uang pensiun berkala kepada anak
sebagai ahli waris peserta, paling banyak 2 (dua) orang yang belum bekerja,
belum menikah, atau sampai berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, yang tidak
mempunyai sumber penghasilan apabila seorang peserta meninggal dunia.
Huruf e
Manfaat pensiun orang tua adalah pemberian uang pensiun berkala kepada
orang tua sebagai ahli waris peserta lajang apabila seorang peserta meninggal
dunia.
Ayat (2)
Ketentuan 15 (lima belas) tahun diperlukan agar ada kecukupan dan akumulasi dana
untuk memberi jaminan pensiun sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.
Ayat (3)
Formula jaminan pensiun ditetapkan berdasarkan masa kerja dan upah terakhir.
Ayat (4)
Meskipun peserta belum memenuhi masa iur selama 15 (lima belas) tahun, sesuai
dengan prinsip asuransi sosial, ahli waris berhak menerima jaminan pensiun sesuai
dengan formula yang ditetapkan.
Ayat (5)
Karena belum memenuhi syarat masa iur, iuran jaminan pensiun diberlakukan
sebagai tabungan wajib.
Ayat (6) ...
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Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Yang

dimaksud

dengan

likuiditas

adalah

kemampuan

keuangan

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial dalam memenuhi kewajibannya jangka pendek.
Yang

dimaksud

dengan

solvabilitas

adalah

kemampuan

keuangan

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang.
Ayat (2) ...
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Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Subsidi silang yang tidak diperkenankan dalam ketentuan ini misalnya dana pensiun
tidak dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan dan sebaliknya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cadangan teknis menggambarkan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
yang timbul dalam rangka memenuhi kewajiban di masa depan kepada peserta.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52 ...
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Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4456
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PELAYARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah
perairan sangat luas dengan batas-batas, hak-hak, dan
kedaulatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
b. bahwa
dalam
upaya
mencapai
tujuan
nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan
Nusantara
serta
memantapkan
ketahanan
nasional
diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung
pertumbuhan
ekonomi,
pengembangan
wilayah,
dan
memperkukuh kedaulatan negara;
c. bahwa pelayaran yang terdiri atas angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan
perlindungan lingkungan maritim, merupakan bagian
dari
sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan
potensi
dan
peranannya
untuk mewujudkan sistem
transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu
terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha,
otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara,
dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan
pelayaran demi kepentingan nasional;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti
dengan undang-undang yang baru;
f. bahwa . . .

273

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pelayaran;
Mengingat

:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
EPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
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1.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

2.

Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta
perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

3.

Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut
dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang
dengan menggunakan kapal.

4.

Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk
melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang
usaha pokoknya.
5. Angkutan . . .
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Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang
bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri
untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan
menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau
kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran
tertentu.

6.

Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari
satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

7.

Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau
perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan
usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan
angkutan
laut
asing
untuk
mengurus kepentingan
kapalnya selama berada di Indonesia.

8.

Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada
trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak
terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan
manfaat komersial.

9.

Usaha Jasa Terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat
memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.

10.

Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan
menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang
berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan
dokumen
angkutan
multimoda
dari
satu
tempat
diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke
suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang
tersebut.

11.

Usaha Pokok adalah jenis usaha yang disebutkan di dalam
surat izin usaha suatu perusahaan.

12.

Hipotek Kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang
terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor lain.

13.

Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang
wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal
mendahului tagihan pemegang hipotek kapal.

14. Kepelabuhanan . . .
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Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal,
penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan
berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta
mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap
memperhatikan tata ruang wilayah.

15.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem
kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki
pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi
pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta
keterpaduan dengan sektor lainnya.

16.

Pelabuhan
adalah
tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan
yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa
terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat
perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

17.

Pelabuhan
Utama
adalah
pelabuhan
yang
fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan
internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan
internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat
asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

18.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih
muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah,
dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau
barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayanan antarprovinsi.

19.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih
muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas,
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan dalam provinsi.
20. Terminal . . .
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Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam
sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat
penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang,
dan/atau tempat bongkar muat barang.

21.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai
dengan usaha pokoknya.

22.

Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang
terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan
Kepentingan
pelabuhan
yang merupakan
bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.

23.

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

24.

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di
sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang
dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

25.

Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang
pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan
perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

26.

Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah
di
pelabuhan
sebagai
otoritas
yang
melaksanakan fungsi pengaturan,
pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial.

27.

Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
adalah
lembaga
pemerintah
di
pelabuhan
sebagai
otoritas
yang
melaksanakan
fungsi
pengaturan,
pengendalian,
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan
pemberian
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum
diusahakan secara komersial.

28.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan
kegiatan
usahanya
khusus
di
bidang
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

usaha yang
pengusahaan

29. Kolam . . .
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29.

Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang
digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah
gerak kapal.

30.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

31.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.

32.

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu
keadaan
terpenuhinya
persyaratan
keselamatan
dan
keamanan yang menyangkut angkutan di perairan,
kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

33.

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi
persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang,
status
hukum
kapal,
manajemen
keselamatan
dan
pencegahan pencemaran dari kapal, dan
manajemen
keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

34.

Keselamatan
Kapal
adalah
keadaan
kapal
yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan,
permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio,
elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah
dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

35.

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yang
melakukan
pengaturan
kekuatan
konstruksi
dan
permesinan
kapal,
jaminan
mutu
material
marine,
pengawasan
pembangunan,
pemeliharaan,
dan
perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

36.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah
permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung
yang tidak berpindah-pindah.

37.

Kapal Perang adalah kapal Tentara Nasional Indonesia yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
38. Kapal . . .
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Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh
instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan
kewenangan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta
tugas-tugas Pemerintah lainnya.

39.

Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera
Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.

40.

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di
atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang
tercantum dalam buku sijil.

41.

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

42.

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

43.

Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran,
Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur
dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan,
penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah
air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

44.

Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu
titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk
menghindari bahaya dan/atau rintangan- pelayaran.

45.

Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman,
lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap
aman dan selamat untuk dilayari.

46.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem
yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan
untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi
kapal dan/atau lalu lintas kapal.

47.

Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus
untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap
pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis
tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun
melalui
sistem
kawat,
optik,
radio,
atau
sistem
elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang
merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
48. Pemanduan . . .
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48.

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu,
memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda
tentang keadaan perairan setempat yang penting agar
navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat,
tertib,
dan
lancar
demi
keselamatan
kapal
dan
lingkungan.

49.

Perairan Wajib Pandu adalah wilayah perairan yang karena
kondisi perairannya mewajibkan dilakukan pemanduan
kepada kapal yang melayarinya.

50.

Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang
nautika
yang
telah
memenuhi
persyaratan
untuk
melaksanakan pemanduan kapal.

51.

Pekerjaan
Bawah
Air
adalah
pekerjaan
yang
berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang
dilakukan di bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air
yang bersifat khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah
air yang dioperasikan dari permukaan air.

52.

Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar
perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang
dikehendaki atau untuk mengambil material dasar
perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

53.

Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau
pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur
kedalaman perairan.

54.

Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam atau
kandas atau terdampar dan telah ditinggalkan.

55.

Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan
terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami
kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan
termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah
air atau benda lainnya.

56.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

57.

Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya
untuk
mencegah
dan
menanggulangi
pencemaran
lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang
terkait dengan pelayaran.
58. Mahkamah . . .
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Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang
bertugas
untuk
melakukan
pemeriksaan
lanjutan
kecelakaan kapal.

59.

Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan
penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan
pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada
Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh
Menteri.

60.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus
didirikan untuk pelayaran.

61.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

62.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

63.

Pemerintah
Daerah
adalah
gubernur,
bupati,
atau
walikota
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

64. Menteri adalah Menteri
yang
jawabnya di bidang pelayaran.

tugas

dan

tanggung

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pelayaran diselenggarakan berdasarkan:
a. asas manfaat;
b. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
c. asas persaingan sehat;
d. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
e. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
f. asas kepentingan umum;
g. asas . . .
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h. asas tegaknya hukum;
i. asas kemandirian;
j.

asas berwawasan lingkungan hidup;

k. asas kedaulatan negara; dan
l. asas kebangsaan.
Pasal 3
Pelayaran diselenggarakan dengan tujuan:
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi
angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan
perekonomian nasional;
b. membina jiwa kebaharian;
c. menjunjung kedaulatan negara;
d. menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri
angkutan perairan nasional;
e. menunjang, menggerakkan,
tujuan pembangunan nasional;

dan

mendorong

pencapaian

f. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka
perwujudan Wawasan Nusantara; dan
g. meningkatkan ketahanan nasional.
BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Pasal 4
Undang-Undang ini berlaku untuk:
a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan
lingkungan maritim di perairan Indonesia;
b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan
c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar
perairan Indonesia.
BAB IV . . .
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PEMBINAAN
Pasal 5
(1)

Pelayaran dikuasai oleh
dilakukan oleh Pemerintah.

negara

dan

pembinaannya

(2)

Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi:

(1)

a. pengaturan;
b. pengendalian; dan
c. pengawasan.
(3)

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain,
penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan,
dan prosedur termasuk
persyaratan keselamatan dan
keamanan pelayaran serta perizinan.

(4)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi
pemberian
arahan,
bimbingan,
pelatihan,
perizinan, sertifikasi, serta
bantuan teknis di bidang
pembangunan dan pengoperasian.

(5)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi kegiatan
pengawasan pembangunan dan
pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.

(6)

Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan
dengan
memperhatikan
seluruh
aspek
kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk :
a. memperlancar
arus
perpindahan
orang
dan/atau
barang secara massal melalui perairan dengan selamat,
aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan
berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya
beli masyarakat;
b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta
perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari
keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan
memanfaatkan
perkembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi;
c. mengembangkan . . .
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kemampuan
armada
angkutan
nasional yang tangguh di perairan serta didukung
industri perkapalan yang andal sehingga mampu
memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri
maupun dari dan ke luar negeri;
d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan
nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung
kemudahan
memperoleh
pendanaan,
keringanan
perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh
sehingga mampu mandiri dan bersaing;
e. meningkatkan
kemampuan
dan
peranan
kepelabuhanan
serta
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
dengan
menjamin
tersedianya
alurpelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran
yang
memadai
dalam
rangka
menunjang angkutan di perairan;
f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa
bahari,
profesional,
dan
mampu
mengikuti
perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran; dan
g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan
upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran
yang bersumber dari kegiatan angkutan di perairan,
kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.
(7)

Pemerintah
daerah
melakukan
pembinaan
pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
kewenangannya.

BAB V
ANGKUTAN DI PERAIRAN
Bagian Kesatu
Jenis Angkutan di Perairan
Pasal 6
Jenis angkutan di perairan terdiri atas:
a. angkutan laut;
b. angkutan sungai dan danau; dan
c. angkutan penyeberangan.
Bagian Kedua . . .
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Angkutan Laut
Paragraf 1
Jenis Angkutan Laut
Pasal 7
Angkutan laut terdiri atas:
a. angkutan laut dalam negeri;
b. angkutan laut luar negeri;
c. angkutan laut khusus; dan
d. angkutan laut pelayaran-rakyat.
Paragraf 2
Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 8
(1)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh
perusahaan
angkutan
laut
nasional
dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh
Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau
barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah
perairan Indonesia.
Pasal 9

(1)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan
dilaksanakan
secara
terpadu,
baik
intra-maupun
antarmoda
yang
merupakan
satu
kesatuan
sistem
transportasi nasional.

(2)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan trayek tetap dan
teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak
tetap dan tidak teratur (tramper).

(3)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek
tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek.

(4) Jaringan . . .
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Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam
negeri disusun dengan memperhatikan:
a. pengembangan
pariwisata;

pusat

industri,

perdagangan,

dan

b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
c. rencana umum tata ruang;
d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
e. perwujudan Wawasan Nusantara.
(5)

Penyusunan
jaringan
trayek
tetap
dan
teratur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan
angkutan
laut
nasional
dengan memperhatikan
masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.

(6)

Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

(7)

Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
perusahaan
angkutan
laut
nasional
dengan
mempertimbangkan:
a. kelaiklautan kapal;
b. menggunakan
kapal
berbendera
Indonesia
dan
diawaki oleh warga negara Indonesia;
c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi; dan
e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

(8)

Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan
kepada Pemerintah.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam
negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 . . .
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Paragraf 3
Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 11
(1)

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan
angkutan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera
Indonesia dan/atau kapal asing.

(2)

Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional
memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk
angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan
trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak
teratur.

(4)

Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan
kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang
terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk
perusahaan nasional sebagai agen umum.

(5)

Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan kegiatan
angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka
untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan
dapat menunjuk perwakilannya di Indonesia.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri,
keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut
asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4 . . .
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Angkutan Laut Khusus
Pasal 13
(1)

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha
untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri
dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan diawaki
oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan izin operasi dari Pemerintah.

(3)

Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang laik laut dengan kondisi dan
persyaratan kapal sesuai dengan jenis kegiatan usaha
pokoknya.

(4)

Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak
lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum
kecuali dalam hal keadaan tertentu berdasarkan izin
Pemerintah.

(5)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa:
a. tidak tersedianya kapal; dan
b. belum adanya perusahaan angkutan yang mampu
melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa
angkutan yang ada.

(6) Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan Indonesia yang
terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk
perusahaan
angkutan
laut
nasional
atau pelaksana
kegiatan angkutan laut khusus sebagai agen umum.
(7)

Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat
menjadi agen bagi kapal yang melakukan kegiatan yang sejenis
dengan usaha pokoknya.
Pasal 14 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut khusus
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 5
Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Pasal 15
(1)

Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagai usaha
masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian
dari usaha angkutan di perairan mempunyai peranan yang
penting dan karakteristik tersendiri.

(2)

Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh
Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 16

(1)

Pembinaan angkutan laut pelayaran-rakyat dilaksanakan agar
kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut
pelayaran-rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari
potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan
sistem transportasi nasional.

(2)

Pengembangan
angkutan
dilaksanakan untuk:

laut

pelayaran-rakyat

a. meningkatkan
pelayanan
ke
daerah
pedalaman
dan/atau
perairan
yang
memiliki
alur
dengan
kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
b. meningkatkan
kemampuannya sebagai lapangan usaha
angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan
c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan
kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut
nasional.
(3)

289

Armada
angkutan
laut
pelayaran-rakyat
dapat
dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik dengan
trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan
tidak teratur.
Pasal 17 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 18
(1)

Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri
dilakukan
oleh
orang
perseorangan
warga
negara
Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal
berbendera
Indonesia
yang
memenuhi
persyaratan
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Kegiatan angkutan sungai dan danau antara Negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan
perjanjian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
pemerintah
negara
tetangga
yang
bersangkutan.

(3)

Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara dua negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera
negara yang bersangkutan.

(4)

Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan
dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra- dan
antarmoda
yang
merupakan
satu
kesatuan
sistem
transportasi nasional.

(5)

Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan
dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek
tidak tetap dan tidak teratur.

(6)

Kegiatan angkutan sungai dan danau dilarang dilakukan di
laut kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
Pasal 19

(1)

Untuk menunjang usaha pokok dapat dilakukan kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
(2) Kegiatan . . .
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Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
dengan izin Pemerintah.
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan sungai dan
danau diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Angkutan Penyeberangan
Pasal 21
(1)

Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri
dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal
berbendera
Indonesia
yang
memenuhi
persyaratan
kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Kegiatan
angkutan
penyeberangan
antara
Negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan
perjanjian
antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan.

(3)

Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara dua negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal berbendera
negara yang bersangkutan.
Pasal 22

(1)

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang
berfungsi
sebagai
jembatan
yang
menghubungkan
jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang
dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan
kendaraan beserta muatannya.

(2)

Penetapan lintas angkutan
dimaksud
pada
ayat
mempertimbangkan:

penyeberangan sebagaimana
(1)
dilakukan
dengan

a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta
api yang dipisahkan oleh perairan;
b. fungsi . . .
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c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan
terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan
jarak tertentu;
d. tidak mengangkut barang
kendaraan pengangkutnya;

yang

diturunkan

dari

e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
f. jaringan
trayek
angkutan
laut
sehingga
dapat
mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar- dan
intramoda.
(3)

Angkutan
penyeberangan
dilaksanakan
menggunakan trayek tetap dan teratur.

dengan

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan
penyeberangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Angkutan di Perairan untuk Daerah masih Tertinggal
dan/atau Wilayah Terpencil
Pasal 24
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(1)

Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2)

Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan
dengan
pelayaran-perintis
dan
penugasan.

(3)

Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan
dengan
biaya
yang
disediakan
oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4)

Penugasan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional dengan
mendapatkan
kompensasi
dari
Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan
tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
sebagai kewajiban pelayanan publik.
(5) Pelayaran . . .
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Pelayaran-perintis dan penugasan dilaksanakan secara
terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan
pembangunan wilayah.

(6)

Angkutan
perairan
untuk
daerah
masih
tertinggal
dan/atau wilayah terpencil dievaluasi oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah setiap tahun.
Pasal 25

Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat
dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang dengan perusahaan
angkutan
di
perairan
menggunakan
kapal berbendera
Indonesia
yang
memenuhi
persyaratan kelaiklautan kapal
yang diawaki oleh warga negara Indonesia.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayaran-perintis dan
penugasan pada angkutan di perairan untuk daerah masih
tertinggal dan/atau wilayah terpencil diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keenam
Perizinan Angkutan
Pasal 27
Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha wajib
memiliki izin usaha.
Pasal 28
(1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha yang
berdomisili
dalam
wilayah
kabupaten/kota
dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan
usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan
beroperasi
pada
lintas
pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
c. Menteri . . .
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pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional.
(2)

Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diberikan oleh:
a. bupati/walikota
yang
bersangkutan
bagi
orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota
dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota; atau
b. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota
dalam
wilayah
provinsi,
pelabuhan
antarprovinsi,
dan
pelabuhan
internasional.

(3)

Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh:
a. bupati/walikota
sesuai
dengan
domisili
orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
atau
b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk
orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(4)

Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk angkutan sungai dan danau kapal yang
dioperasikan wajib memiliki izin trayek yang diberikan
oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal
melayani trayek dalam wilayah kabupaten/kota;

yang

b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani trayek antarkabupaten/kota dalam wilayah
provinsi; atau
c. Menteri bagi kapal yang melayani trayek antarprovinsi
dan/atau antarnegara.
(5)

Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh:
a. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha; atau
b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk
badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
(6) Selain . . .
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(6)

Selain memilik izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan
wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal yang
diberikan oleh:
a. bupati/walikota yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani
lintas
pelabuhan
dalam
wilayah
kabupaten/kota;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi kapal yang
melayani lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam
provinsi; dan
c. Menteri bagi kapal yang melayani lintas pelabuhan
antarprovinsi dan/atau antarnegara.
Pasal 29

(1)

Untuk
mendapatkan
izin
usaha
angkutan
laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) badan usaha
wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran
sekurang-kurangnya
GT 175 (seratus tujuh puluh lima
Gross Tonnage).

(2)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha
dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut
asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam
bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk
perusahaan
angkutan
laut
yang memiliki
kapal
berbendera
Indonesia
sekurang- kurangnya 1 (satu) unit
kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage)
dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Ketujuh . . .
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Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
Pasal 31
(1)

Untuk
kelancaran
kegiatan
angkutan
di
perairan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
dapat
diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di
perairan.

(2)

Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

bongkar muat barang;
jasa pengurusan transportasi;
angkutan perairan pelabuhan;
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut;
tally mandiri;
depo peti kemas;
pengelolaan kapal (ship management);
perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker);
keagenan Awak Kapal (ship manning agency);
keagenan kapal; dan
perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and
maintenance).
Pasal 32

(1)

Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan
khusus untuk itu.

(2)

Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar
muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
nasional hanya untuk kegiatan bongkar muat barang
tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.

(3)

Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan
perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional.
(4) Kegiatan . . .
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Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional,
perusahaan
bongkar
muat,
atau
perusahaan
jasa
pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan
cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas
bagi kepentingannya sendiri.
Pasal 33

Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memiliki izin
usaha.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
perizinan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan Tarif
Angkutan dan Usaha Jasa Terkait
Pasal 35
(1)

Tarif angkutan di perairan terdiri
penumpang dan tarif angkutan barang.

atas

tarif

angkutan

(2)

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh
Pemerintah.

(3)

Tarif angkutan penumpang nonekonomi ditetapkan oleh
penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan
yang diberikan.

(4)

Tarif angkutan barang ditetapkan oleh penyedia jasa
angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan
penyedia jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan
golongan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 36

Tarif usaha jasa terkait ditetapkan oleh penyedia jasa terkait
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa
terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
Pasal 37 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif
angkutan dan usaha jasa terkait diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kesembilan Kewajiban dan
Tanggung Jawab Pengangkut
Paragraf 1
Wajib Angkut
Pasal 38
(1)

Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut
penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang
disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2)

Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen
muatan.

(3)

Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasi armada
niaga nasional.
Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib angkut diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 40
(1)

Perusahaan angkutan di perairan bertangggung jawab
terhadap
keselamatan
dan
keamanan
penumpang
dan/atau barang yang diangkutnya.

(2)

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang
dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian
atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 41 . . .
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(1)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat
ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang
diangkut; atau
d. kerugian pihak ketiga.

(2)

Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d
bukan
disebabkan
oleh
kesalahannya,
perusahaan
angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau
seluruh tanggung jawabnya.

(3)

Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 42

(1)

Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan
fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita
hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan
orang lanjut usia.

(2)

Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya
Pasal 44
Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 45 . . .
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(1)

Barang khusus
berupa:
a.
b.
c.
d.

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat

kayu gelondongan (logs);
barang curah;
rel; dan
ternak.

Barang berbahaya
44 berbentuk:

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

a. bahan cair;
b. bahan padat; dan
c. bahan gas.
(3)

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bahan atau barang peledak (explosives);
b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan
dengan tekanan (compressed gases, liquified or dissolved
under pressure);
c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids);
d. bahan atau barang padat mudah menyala atau
terbakar (flammable solids);
e. bahan
atau
barang
pengoksidasi
(oxidizing
substances);
f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and
infectious substances);
g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan
i. berbagai
bahan
atau
zat
berbahaya
lainnya
(miscellaneous dangerous substances).
Pasal 46

Pengangkutan
barang
sebagaimana dimaksud
persyaratan:

berbahaya
dan
dalam Pasal 44

barang
khusus
wajib memenuhi

a. pengemasan,
penumpukan,
dan
penyimpanan
di
pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan
penyimpanan selama berada di kapal;
b. keselamatan . . .

300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar, baik
nasional
maupun
internasional
bagi
kapal
khusus
pengangkut barang berbahaya; dan
c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang
diangkut.
Pasal 47
Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang
mengangkut barang berbahaya dan barang
khusus wajib
menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar sebelum
kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang berbahaya tiba di
pelabuhan.
Pasal 48
Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan
barang berbahaya dan barang khusus
untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di
pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem
dan prosedur penanganan barang berbahaya dan barang khusus
di pelabuhan.
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan barang
khusus dan barang berbahaya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kesepuluh
Angkutan Multimoda
Pasal 50
(1)

Angkutan
perairan
dapat
angkutan multimoda yang
usaha angkutan multimoda.

merupakan
bagian
dari
dilaksanakan oleh badan

(2)

Kegiatan angkutan perairan dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dilaksanakan antara
penyedia jasa angkutan perairan dan badan usaha angkutan
multimoda dan penyedia jasa moda lainnya.
Pasal 51 . . .
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(1)

Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang
telah mendapat izin khusus untuk melakukan angkutan
multimoda dari Pemerintah.

(2)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab (liability) terhadap barang sejak
diterimanya barang sampai diserahkan kepada penerima
barang.
Pasal 52

Pelaksanaan angkutan multimoda dilakukan berdasarkan 1 (satu)
dokumen yang diterbitkan oleh penyedia jasa angkutan multimoda.
Pasal 53
(1)

Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi
kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang serta
keterlambatan penyerahan barang.

(2)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan dalam hal penyedia jasa angkutan
multimoda dapat membuktikan bahwa dirinya atau
agennya
secara
layak
telah
melaksanakan
segala
tindakan
untuk
mencegah
terjadinya
kehilangan,
kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang.

(3)

Tanggung jawab penyedia jasa angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.
Pasal 54

Penyedia jasa angkutan multimoda wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya.
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas . . .
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Industri Angkutan Perairan Nasional
Pasal 56
Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan
nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan
perairan
nasional
dan
memperkuat industri
perkapalan
nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan
semua sektor terkait.
Pasal 57
(1)

Pemberdayaan
industri
angkutan
perairan
nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh
Pemerintah dengan:
a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara
pemilik barang dan pemilik kapal; dan
c. memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak
untuk angkutan di perairan.

(2)

Perkuatan
industri
perkapalan
nasional
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
56
wajib
dilakukan
oleh
Pemerintah dengan:
a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;
b. mengembangkan
pusat
desain,
pengembangan industri kapal nasional;

penelitian,

dan

c. mengembangkan standardisasi dan komponen kapal
dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal
dan melakukan alih teknologi;
d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal;
e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan
perairan
nasional
yang
membangun
dan/atau
mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang
melakukan pengadaan kapal dari luar negeri;
f. membangun kapal pada industri galangan kapal
nasional
apabila
biaya
pengadaannya
dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
g. membangun . . .
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negeri dengan menggunakan sebanyakbanyaknya muatan lokal dan pelaksanaan
teknologi; dan

alih

h. memelihara dan mereparasi kapal pada industri
perkapalan
nasional
yang
biayanya
dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 58
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri
angkutan perairan dan perkuatan industri perkapalan nasional
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua belas
Sanksi Administratif
Pasal 59
(1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (8), Pasal 28 ayat
(4) atau ayat (6), atau Pasal 33 dapat dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.

(2)

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (4) atau
Pasal 13 ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif
berupa tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI . . .

304

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 BAB VI
HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN
YANG DIDAHULUKAN
Bagian Kesatu
Hipotek
Pasal 60
(1)

Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal
Indonesia
dapat
dijadikan
jaminan
utang
dengan
pembebanan hipotek atas kapal.

(2)

Pembebanan
hipotek
atas
kapal
dilakukan
dengan
pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan
dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

(3)

Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek
yang diberikan kepada penerima hipotek.

(4)

Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.

(5)

Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse
akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.
Pasal 61

(1)

Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.

(2)

Peringkat
masing-masing
hipotek
ditentukan
dengan tanggal dan nomor urut akta hipotek.

sesuai

Pasal 62
Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima
hipotek yang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan
hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di
tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk
Pendaftaran Kapal.
Pasal 63 . . .
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(1)

Pencoretan
hipotek
(roya)
dilakukan
oleh
Pejabat
Pendaftar
dan
Pencatat
Balik
Nama
Kapal
atas
permintaan tertulis dari penerima hipotek.

(2)

Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pemberi hipotek, permintaan tersebut
dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari
penerima hipotek.
Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan
hipotek diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua PiutangPelayaran yang Didahulukan
Pasal 65
(1)

Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin
dengan kapal, pemilik, pencarter, atau operator kapal harus
mendahulukan
pembayaran
piutang-pelayaran yang
didahulukan.

(2)

Piutang-pelayaran
yang
didahulukan
dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

sebagaimana

a. untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya
kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal, dan awak
pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan
penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan
kontribusi asuransi sosial yang harus dibiayai;
b. untuk membayar uang duka atas kematian atau
membayar biaya pengobatan atas luka badan, baik yang
terjadi di darat maupun di laut yang berhubungan
langsung dengan pengoperasian kapal;
c. untuk pembayaran biaya salvage atas kapal;
d. untuk biaya pelabuhan dan alur-pelayaran lainnya serta
biaya pemanduan; dan
e. untuk . . .
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- 35 e. untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh
kerugian fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh
pengoperasian
kapal
selain
dari
kerugian
atau
kerusakan terhadap muatan, peti kemas, dan barang
bawaan penumpang yang diangkut di kapal.
(3)

Piutang-pelayaran
yang
didahulukan
tidak
dapat
dibebankan
atas
kapal
untuk
menjamin
gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e
apabila tindakan tersebut timbul sebagai akibat dari:
a. kerusakan yang timbul dari angkutan minyak atau
bahan berbahaya dan beracun lainnya melalui laut; dan
b. bahan
radioaktif
atau
kombinasi
antara
bahan
radioaktif dengan bahan beracun, eksplosif atau bahan
berbahaya dari bahan bakar nuklir, produk, atau sampah
radioaktif.
Pasal 66

(1)

Pembayaran
piutang-pelayaran
yang
didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diutamakan dari
pembayaran piutang gadai, hipotek, dan piutang yang
terdaftar.

(2)

Pemilik, pencarter, pengelola, atau operator kapal harus
mendahulukan pembayaran terhadap biaya yang timbul selain
dari
pembayaran
piutang-pelayaran
yang didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

(3)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. biaya yang timbul dari pengangkatan kapal yang
tenggelam atau terdampar yang dilakukan oleh
Pemerintah untuk menjamin keselamatan pelayaran atau
perlindungan lingkungan maritim; dan
b. biaya perbaikan kapal yang menjadi hak galangan atau
dok (hak retensi) jika pada saat penjualan paksa
kapal
sedang berada di galangan atau dok yang berada di wilayah
hukum Indonesia.

(4) Piutang-pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
65 mempunyai jenjang prioritas sesuai dengan urutannya,
kecuali apabila klaim biaya salvage kapal telah timbul
terlebih dahulu mendahului klaim yang lain, biaya salvage
menjadi prioritas yang lebih dari piutang- pelayaran yang
didahulukan lainnya.
BAB VII . . .

307

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 BAB VII
KEPELABUHANAN
Bagian Kesatu
Tatanan Kepelabuhanan Nasional
Paragraf 1
Umum
Pasal 67
(1)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan
dalam
rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan
berkemampuan
tinggi,
menjamin
efisiensi,
dan
mempunyai
daya
saing
global
untuk
menunjang
pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan
Nusantara.

(2)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional
yang
menggambarkan
perencanaan kepelabuhanan
berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan
komparatif wilayah, serta kondisi alam.

(3)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:
a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
c. lokasi pelabuhan.

Paragraf 2
Peran, Fungsi, Jenis, dan Hierarki Pelabuhan
Pasal 68
Pelabuhan memiliki peran sebagai:
a. simpul
dalam
jaringan
transportasi
sesuai
hierarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;

dengan

e. tempat . . .
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dan
f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.
Pasal 69
Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
a. pemerintahan; dan
b. pengusahaan.
Pasal 70
(1)

(2)

Jenis pelabuhan terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. pelabuhan sungai dan danau.
Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a mempunyai hierarki terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.
Paragraf 3
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Pasal 71

(1)

Rencana
Induk
Pelabuhan
Nasional
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan
pedoman
dalam
penetapan
lokasi,
pembangunan,
pengoperasian,
pengembangan
elabuhan,
dan
penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

(2)

Rencana Induk
memperhatikan:

Pelabuhan

Nasional

disusun

dengan

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam; dan
d. perkembangan lingkungan
maupun internasional.

strategis,

baik

nasional

(3) Rencana . . .
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Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat:
a. kebijakan pelabuhan nasional; dan
b. rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

(4)

Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional untuk
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(5)

Rencana
Induk
Pelabuhan
Nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

(6)

Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis
akibat
bencana
yang
ditetapkan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
Rencana
Induk
Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Paragraf 4
Lokasi Pelabuhan
Pasal 72

(1)

Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu
sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai
dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

(2)

Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKp) pelabuhan.
Pasal 73

(1)

Setiap
pelabuhan
Pelabuhan.

(2)

Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan memperhatikan:
a.
b.
c.
d.

wajib

memiliki

Rencana

Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan
terkait di lokasi pelabuhan;
e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Induk

lain

Pasal 74 . . .
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(1)

Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan
dan rencana peruntukan wilayah perairan.

(2)

Rencana
peruntukan
wilayah
daratan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
berdasar
pada
kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.

(3)

Rencana
peruntukan
wilayah
perairan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
berdasar
pada
kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
Pasal 75

(1)

Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

(2)

Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin
kegiatan kepelabuhanan.

(3)

Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, terdiri atas:
a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alurpelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal,
kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan
kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

(4)

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan
perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja
perairan yang digunakan untuk alur-pelayaran dari dan ke
pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan
pelabuhan jangka panjang, penempatan kapa mati, percobaan
berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan
pemeliharaan kapal.

(5) Daratan . . .
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Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai
oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.

(6)

Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah
ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau
pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 76

(1)

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk
pelabuhan laut ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul
setelah
mendapat
rekomendasi
dari
gubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan
tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
dan
b. gubernur
atau
pengumpan.

(2)

bupati/walikota

untuk

pelabuhan

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk
pelabuhan
sungai
dan
danau
ditetapkan
oleh
bupati/walikota.
Pasal 77

Suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat
ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai
pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta
memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara
penetapan
Rencana
Induk
Pelabuhan
serta
Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua . . .
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Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan
Paragraf 1
Umum
Pasal 79
Kegiatan
pemerintahan
dan
pengusahaan
di
pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diselenggarakan secara
terpadu dan terkoordinasi.
Paragraf 2
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan
Pasal 80
(1)

Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 meliputi:
a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan;
b. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan/atau
c. kepabeanan;
d. keimigrasian;
e. kekarantinaan.

(2)

Selain kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan pemerintahan
lainnya yang keberadaannya bersifat tidak tetap.

(3)

Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, Dan pengawasan
kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.

(4)

Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar. ngsi
kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .
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Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 81
(1)

Penyelenggara pelabuhan sebagaimana
Pasal 80 ayat (3) yaitu terdiri atas:

dimaksud

dalam

a. Otoritas Pelabuhan; atau
b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(2)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan
secara
komersial.

(3)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum
diusahakan secara komersial.

(4)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat merupakan Unit Penyelenggara Pelabuhan
Pemerintah dan Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah
daerah.
Pasal 82

(1)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Menteri.

(2)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dibentuk dan
bertanggung jawab kepada:
a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan
Pemerintah; dan
b. gubernur
atau
bupati/walikota
untuk
Unit
Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.

(3)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dibentuk untuk
1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

(4)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan sebagai
wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk
lainnya
kepada
Badan
Usaha
Pelabuhan
untuk
melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang
dituangkan dalam perjanjian.
(5) Hasil . . .
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Hasil
konsesi
yang
diperoleh
Otoritas
Pelabuhan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
merupakan
pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat
(1)
huruf
a
dalam
pelaksanaannya
harus
berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Pasal 83

(1)

Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a Otoritas
Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;
b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu NavigasiPelayaran;
d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di
pelabuhan;
f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan,
Lingkungan
Kerja
dan
Daerah
Kepentingan pelabuhan;

serta Daerah
Lingkungan

g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas
penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas
pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa
kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas
Pelabuhan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; dan
h. menjamin kelancaran arus barang.
(2)

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan penyediaan
dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan
oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan.
Pasal 84 . . .
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Pasal 84
Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai
wewenang:
a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan
perairan pelabuhan;
b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

Kerja

dan

c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui
pemanduan kapal; dan
d. menetapkan standar
kepelabuhanan.

kinerja

operasional

pelayanan

jasa

Pasal 85
Otoritas
Pelabuhan
dan
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak
pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 86
Aparat Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kemampuan dan
kompetensi di bidang kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan.
Pasal 87
Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam
pelabuhan, dan alur-pelayaran;
b. menyediakan
Pelayaran;

dan

memelihara

Sarana

Bantu

Navigasi-

c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
d. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;

e. menyusun . . .
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Rencana
Induk
Pelabuhan,
serta
Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan;
f. menjamin kelancaran arus barang; dan
g. menyediakan fasilitas pelabuhan.
Pasal 88
(1)

Dalam mendukung kawasan perdagangan
diselenggarakan pelabuhan tersendiri.

bebas

dapat

(2)

Penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kawasan perdagangan bebas.

(3)

Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada
pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini.
Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Pelabuhan dan Unit
Penyelenggara Pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan
Pasal 90
(1)

Kegiatan
pengusahaan
di
pelabuhan
terdiri
atas
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa
terkait dengan kepelabuhanan.

(2)

Penyediaan
dan/atau
pelayanan
jasa
kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan
dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.

(3)

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
bertambat;
b. penyediaan . . .
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b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar
dan pelayanan air bersih;
c. penyediaan dan/atau pelayanan
penumpang dan/atau kendaraan;

fasilitas

naik

turun

d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan
tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta
peralatan pelabuhan;
f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
g. penyediaan
barang;

dan/atau

pelayanan

jasa

terminal
bongkar

peti
muat

h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan
konsolidasi barang; dan/atau
i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
(4)

Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
meliputi
kegiatan
yang
menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai
tambah bagi pelabuhan.
Pasal 91

(1)

Kegiatan
penyediaan
dan/atau
pelayanan
jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat
(1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial
dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan
jenis izin usaha yang dimilikinya.

(2)

Kegiatan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Usaha
Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk lebih dari satu terminal.

(3)

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada
pelabuhan
yang
belumdiusahakan
secara
komersial
dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(4) Dalam . . .
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Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan
lainnya
pada
pelabuhan
yang
diusahakan
Unit
Penyelenggara Pelabuhan dapat dilaksanakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan berdasarkan perjanjian.

(5)

Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dapat dilakukan oleh orang
perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan
usaha.

Pasal 92
Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang
dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau
bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam
perjanjian.

Paragraf 5
Badan Usaha Pelabuhan
Pasal 93
Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan
fasilitas pelabuhan lainnya.
Pasal 94
Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)
Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban:
a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas
pelabuhan yang dioperasikan;
d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang
menyangkut angkutan di perairan;
e. memelihara kelestarian lingkungan;
f. memenuhi . . .
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kewajiban
perjanjian; dan

sesuai

dengan

konsesi

g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
secara nasional maupun internasional.

dalam
baik

Pasal 95
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Pelabuhan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 6
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan
Pasal 96
(1)

Pembangunan pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin
dari:
a. Menteri untuk
pengumpul; dan

(2)

pelabuhan

utama

dan

pelabuhan

b. gubernur
atau
bupati/walikota
untuk
pelabuhan
pengumpan.
Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan,
kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intradan antarmoda transportasi.
Pasal 97

(1)

Pelabuhan laut hanya dapat dioperasikan setelah selesai
dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta
memperoleh izin.

(2)

Izin mengoperasikan pelabuhan laut diberikan oleh:
a. Menteri untuk
pengumpul; dan

pelabuhan

utama

b. gubernur
atau
pengumpan.

bupati/walikota

dan

pelabuhan

untuk

pelabuhan

Pasal 98
(1)

Pembangunan
pelabuhan
sungai
memperoleh izin dari bupati/walikota.

dan

danau

wajib

(2) Pembangunan . . .
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Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
berdasarkan
persyaratan
teknis
kepelabuhanan,
kelestarian
lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra- dan
antarmoda transportasi.

(3)

Pelabuhan sungai dan danau hanya dapat dioperasikan setelah
selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional
serta memperoleh izin.

(4)

Izin mengoperasikan pelabuhan
diberikan oleh bupati/walikota.

sungai

dan

danau

Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pembangunan dan
pengoperasian
pelabuhan
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 7
Tanggung Jawab Ganti Kerugian
Pasal 100
(1)

(2)

(3)

Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang
diakibatkan oleh kegiatannya.
Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab
untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada
bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh
kapal.
Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti
kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik
dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di
pelabuhan wajib memberikan jaminan.
Pasal 101

(1)

Badan Usaha Pelabuhan bertanggung jawab terhadap
kerugian pengguna jasa atau pihak ketiga lainnya karena
kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
(2) Pengguna . . .
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(2)

Pengguna jasa pelabuhan atau pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan tuntutan ganti
kerugian.
Bagian Ketiga Terminal Khusus
dan Terminal untuk Kepentingan
Sendiri
Pasal 102

(1)

Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan dapat dibangun terminal khusus.

(2)

Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan
sendiri.

Pasal 103
Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1):
a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
b. wajib memiliki Daerah Lingkungan
Lingkungan Kepentingan tertentu; dan

Kerja

dan

Daerah

c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan fungsi
keselamatan dan keamanan pelayaran, serta instansi yang
melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 104
(1)

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102 ayat (1) hanya dapat dibangun dan dioperasikan
dalam hal:
a. pelabuhan
terdekat tidak dapat menampung
kegiatan pokok tersebut; dan
b. berdasarkan
pertimbangan
ekonomis
dan
teknis
operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih
menjamin
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
apabila membangun dan mengoperasikan terminal
khusus.
(2) Untuk . . .
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Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi
persyaratan
teknis
kepelabuhanan,
keselamatan
dan
keamanan pelayaran, dan kelestarian lingkungan dengan izin
dari Menteri.

(3)

Izin pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka
waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
selama memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang
ini.
Pasal 105

Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan
umum kecuali dalam keadaan darurat dengan izin Menteri.
Pasal 106
Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai
dengan izin yang telah diberikan dapat diserahkan kepada
Pemerintah atau dikembalikan seperti keadaan semula atau
diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal khusus untuk
menunjang usaha pokok yang lain atau menjadi pelabuhan.
Pasal 107
(1)

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
yang diserahkan kepada Pemerintah dapat berubah statusnya
menjadi pelabuhan setelah memenuhi persyaratan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
layak secara ekonomis dan teknis operasional;
membentuk atau mendirikan Badan Usaha Pelabuhan;
mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; dan
kelestarian lingkungan.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi
pelabuhan, tanah daratan dan/atau perairan, fasilitas
penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki
oleh pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diserahkan dan dikuasai oleh negara.
Pasal 108

Ketentuan lebih
perubahan status
Pemerintah.

lanjut mengenai terminal khusus dan
terminal khusus diatur dengan Peraturan

Bagian Keempat
Penarifan
Pasal 109
Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan
jasa yang disediakan.
Pasal 110
(1)

Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau
daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh
Otoritas Pelabuhan ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan
setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

(2)

Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan
Usaha
Pelabuhan
ditetapkan
oleh
Badan
Usaha
Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan
Badan Usaha Pelabuhan.

(3)

Tarif
jasa
kepelabuhanan
bagi
pelabuhan
yang
diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4)

Tarif
jasa
kepelabuhanan
bagi
pelabuhan
yang
diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan
merupakan penerimaan daerah.
Bagian Kelima . . .
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Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri
Pasal 111
(1)

Kegiatan
pelabuhan
untuk
menunjang
kelancaran
perdagangan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
dilakukan oleh pelabuhan utama.

(2)

Penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan berdasarkan pertimbangan:

(1)

a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
b. kepentingan perdagangan internasional;
c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan laut
nasional;
d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran
internasional;
e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional;
f. fasilitas pelabuhan;
g. keamanan dan kedaulatan negara; dan
h. kepentingan nasional lainnya.
(3)

Terminal
khusus
tertentu
dapat
digunakan
melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.

untuk

(4)

Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib memenuhi persyaratan:
a. aspek administrasi;
b. aspek ekonomi;
c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi
pemegang
fungsi
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan karantina; dan
f. jenis komoditas khusus.

(5)

Pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka
perdagangan luar negeri ditetapkan oleh Menteri.

bagi

Pasal 112 . . .
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(1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa denda administratif.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabuhan dan terminal khusus
yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam Peran
Pemerintah Daerah
Pasal 114
Peran pelabuhan
dilakukan
untuk
daerah.

sebagaimana dimaksud
memberikan
manfaat

dalam Pasal 68
bagi
pemerintah

Pasal 115
(1)

Upaya
untuk
memberikan
manfaat
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
114
pemerintah
daerah
mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut:
a. mendorong
pengembangan
kawasan
kawasan industri, dan pusat kegiatan
lainnya;
b. mengawasi
pelabuhan;

terjaminnya

c. ikut
menjamin
pelabuhan;

kelestarian

keselamatan

perdagangan,
perekonomian

lingkungan
dan

di

keamanan

d. menyediakan
dan
memelihara
infrastruktur
yang
menghubungkan
pelabuhan
dengan
kawasan
perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan
perekonomian lainnya;
e. membina . . .
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memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat
berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan
pelabuhan;
f.

menyediakan
wilayah;

pusat

informasi

muatan

di

tingkat

g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
h. memberikan rekomendasi dalam
pelabuhan dan terminal khusus.
(2)

penetapan

lokasi

Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan atau
menyalahgunakan peran, tugas, dan wewenang, Pemerintah
mengambil alih peran, tugas, dan wewenang sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 116
(1)

Keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
keselamatan
dan
keamanan
angkutan
di
pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.

meliputi
perairan,

(2)

Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah.
Bagian Kedua Keselamatan dan Keamanan
Angkutan Perairan
Pasal 117

(1)

Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi
terpenuhinya persyaratan:
a. kelaiklautan kapal; dan
b. kenavigasian.
(2) Kelaiklautan . . .
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Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a wajib dipenuhi setiap kapal
sesuai dengan daerahpelayarannya yang meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

keselamatan kapal;
pencegahan pencemaran dari kapal;
pengawakan kapal;
garis muat kapal dan pemuatan;
kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
status hukum kapal;
manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari
kapal; dan
h. manajemen keamanan kapal.
(3)

Pemenuhan
setiap
persyaratan
kelaiklautan
kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
sertifikat dan surat kapal.
Pasal 118

Kenavigasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf
b terdiri atas:
a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. Telekomunikasi-Pelayaran;
c. hidrografi dan meteorologi;
d. alur dan perlintasan;
e. pengerukan dan reklamasi;
f. pemanduan;
g. penanganan kerangka kapal; dan
h. salvage dan pekerjaan bawah air.
Pasal 119
(1)

Untuk menjamin keselamatan dan keamanan angkutan
perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1)
Pemerintah
melakukan
perencanaan,
pengadaan,
pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran
sesuai
dengan ketentuan internasional, serta menetapkan
alurpelayaran dan perairan pandu.

(2)

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran, Pemerintah
menetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekitar
instalasi bangunan tersebut.
Bagian Ketiga . . .
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Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan
Pasal 120
Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan
tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang
beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun
penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan.
Pasal 121
Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya
manajemen keselamatan dan system pengamanan fasilitas pelabuhan
meliputi:
a.
b.
c.
d.

prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
sistem komunikasi; dan
personel pengaman.
Pasal 122

Setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan
lingkungan maritim.
Bagian Keempat
Perlindungan Lingkungan Maritim
Pasal 123
Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya
prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran dari kegiatan:
a. kepelabuhanan;
b. pengoperasian kapal;
c. pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun di
perairan;
d. pembuangan limbah di perairan; dan
e. penutuhan kapal.
BAB IX . . .
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KELAIKLAUTAN KAPAL
Bagian Kesatu
Keselamatan Kapal
Pasal 124
(1)

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal
termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di
perairan
Indonesia
harus
memenuhi
persyaratan
keselamatan kapal.

(2)

Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

material;
konstruksi;
bangunan;
permesinan dan perlistrikan;
stabilitas;
tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat
penolong dan radio; dan
g. elektronika kapal.
Pasal 125
(1)

Sebelum pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk
perlengkapannya, pemilik atau galangan kapal wajib
membuat perhitungan dan gambar rancang bangun serta data
kelengkapannya.

(2)

Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan
perombakan
harus
sesuai
dengan
gambar
rancang
bangun dan data yang telah mendapat pengesahan dari
Menteri.

(3)

Pengawasan
terhadap
pembangunan
perombakan kapal dilakukan oleh Menteri.

dan

pengerjaan

Pasal 126
(1)

Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan
kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri.
(2) Sertifikat . . .
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Sertifikat keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
terdiri atas:

(1)

a. sertifikat keselamatan kapal penumpang;
b. sertifikat keselamatan kapal barang; dan
c. sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
(3)

Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan
pengujian.

(4)

Terhadap
kapal
yang
telah
memperoleh
sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan
secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.

(5)

Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh
pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki
kompetensi.
Pasal 127

(1)

Sertifikat kapal tidak berlaku apabila:
a. masa berlaku sudah berakhir;
b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsement);
c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan
keselamatan kapal;
d. kapal berubah nama;
e. kapal berganti bendera;
f. kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam
sertifikat keselamatan kapal;
g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan
perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama
kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
h. kapal tenggelam atau hilang; atau
i. kapal ditutuh (scrapping).

(2)

Sertifikat kapal dibatalkan apabila:
a. keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk
penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya;
b. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan
kapal; atau
c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan
sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 128

(1)

Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan
kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila
mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya,
dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2)

Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
Pasal 129

(1)

Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib
diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan
persyaratan keselamatan kapal.

(2)

Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang
diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan
pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan
keselamatan kapal.

(3)

Pengakuan
sebagaimana
Menteri.

(4)

Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada
Menteri.

dan
penunjukan
dimaksud pada ayat

badan
klasifikasi
(2) dilakukan oleh

Pasal 130
(1)

Setiap kapal yang memperoleh sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) wajib dipelihara
sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

(2)

Pemeliharaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.

(3)

Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberikan
pembebasan sebagian persyaratan yang ditetapkan dengan
tetap memperhatikan keselamatan kapal.
Pasal 131 . . .
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Pasal 131
(1)

Kapal
sesuai
dengan
jenis,
ukuran,
dan
daerahpelayarannya
wajib
dilengkapi
dengan
perlengkapan
navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang
memenuhi persyaratan.

(2)

Kapal
sesuai
dengan
jenis,
ukuran,
dan
daerahpelayarannya
wajib
dilengkapi
dengan
perangkat
komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi
persyaratan.
Pasal 132

(1)

Kapal
sesuai
dengan
jenis,
ukuran,
dan
daerahpelayarannya
wajib
dilengkapi
dengan
peralatan
meteorologi yang memenuhi persyaratan.

(2)

Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya
cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib
menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi
Pemerintah terkait.
Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar
dan pengawasan pembangunan kapal, serta pemeriksaan dan
sertifikasi keselamatan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran dari Kapal
Pasal 134
(1)

Setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus
memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian
pencemaran.

(2)

Pencegahan dan pengendalian pencemaran
melalui pemeriksaan dan pengujian.

ditentukan

(3) Kapal . . .
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(3)

Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencegahan
dan pengendalian pencemaran diberikan sertifikat pencegahan
dan pengendalian pencemaran oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran dari
kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pengawakan Kapal
Pasal 135
Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi
persyaratan
kualifikasi
dan
kompetensi
sesuai
dengan
ketentuan nasional dan internasional.
Pasal 136
(1)

Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera
Indonesia harus warga negara Indonesia.

(2)

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 137

(1)

Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan
hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan,
dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan.

(2)

Nakhoda untuk kapal motor ukuran kurang dari GT 35 (tiga
puluh lima Gross Tonnage) dan untuk kapal tradisional
ukuran kurang dari GT 105 (seratus lima Gross Tonnage)
dengan konstruksi sederhana yang berlayar di perairan
terbatas bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan dan
ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan.

(3)

Nakhoda tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau
kebenaran materiil dokumen muatan kapal.
(4) Nakhoda . . .
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(4)

Nakhoda wajib menolak dan memberitahukan kepada
instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang
diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.

(5)

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih
kewenangan khusus, yaitu:

diberi

tugas

dan

a. membuat catatan setiap kelahiran;
b. membuat catatan setiap kematian; dan
c. menyaksikan dan mencatat surat wasiat.
(6)

Nakhoda
pelatihan,
kesehatan.

wajib
memenuhi
persyaratan
pendidikan,
kemampuan,
dan
keterampilan
serta
Pasal 138

(1)

Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar.

(2)

Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan
bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan
dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.

(3)

Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya
apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan
kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan peraturan perundang- undangan.
Pasal 139

Untuk tindakan penyelamatan, Nakhoda berhak menyimpang dari
rute yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan lainnya yang
diperlukan.
Pasal 140
(1)

Dalam hal Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga
puluh lima Gross Tonnage) atau lebih yang bertugas di kapal
sedang berlayar untuk sementara atau untuk seterusnya
tidak mampu melaksanakan tugas, mualim I menggantikannya
dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan
penggantian Nakhoda.
(2) Apabila . . .
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(3)

(4)

(5)

Apabila mualim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak
mampu
menggantikan
Nakhoda
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mualim lainnya yang tertinggi
dalam jabatan sesuai dengan sijil menggantikan dan pada
pelabuhan
berikut
yang
disinggahinya
diadakan
penggantian Nakhoda.
Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disebabkan halangan sementara,
penggantian tidak mengalihkan kewenangan dan tanggung
jawab Nakhoda kepada pengganti sementara.
Apabila
seluruh
mualim
dalam
kapal
berhalangan
menggantikan Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengganti Nakhoda ditunjuk oleh dewan kapal.
Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disebabkan halangan tetap, Nakhoda pengganti
sementara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 141
(1) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih dan Nakhoda untuk kapal
penumpang, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
(2) Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih wajib melaporkan buku
harian kapal kepada pejabat pemerintah yang berwenang
dan/atau atas permintaan pihak yang berwenang untuk
memperlihatkan
buku
harian
kapal
dan/atau
memberikan salinannya.
(3) Buku harian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

(1)

Pasal 142
Anak Buah Kapal wajib menaati perintah Nakhoda secara tepat
dan cermat dan dilarang meninggalkan kapal tanpa izin
Nakhoda.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal Anak Buah Kapal mengetahui bahwa perintah yang
diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada
pejabat pemerintah yang berwenang.
Pasal 143

(1)

Nakhoda berwenang memberikan tindakan disiplin atas
pelanggaran yang dilakukan setiap Anak Buah Kapal yang:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(2)

meninggalkan kapal tanpa izin Nakhoda;
tidak kembali ke kapal pada waktunya;
tidak melaksanakan tugas dengan baik;
menolak perintah penugasan;
berperilaku tidak tertib; dan/atau
berperilaku tidak layak.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 144

(1)

Selama perjalanan kapal, Nakhoda dapat mengambil
tindakan terhadap setiap orang yang secara tidak sah
berada di atas kapal.

(2)

Nakhoda mengambil tindakan apabila orang dan/atau yang
ada di dalam kapal akan membahayakan keselamatan
kapal dan Awak Kapal.

(3)

Tindakan
sebagaimana
dimaksud
pada
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan.

ayat
(1)
peraturan

Pasal 145
Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam
jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi
dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.
Pasal 146
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyijilan, pengawakan
kapal, dan dokumen pelaut diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
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Muat Kapal dan Pemuatan
Pasal 147
(1)

Setiap kapal yang berlayar harus
muatnya sesuai dengan persyaratan.

ditetapkan

garis

(2)

Penetapan garis muat kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis
Muat.

(3)

Pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus
dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai dengan
daerah-pelayarannya.
Pasal 148

(1)

Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus
dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan
Nakhoda menentukan semua keadaan pemuatan yang layak
pada setiap kondisi kapal.

(2)

Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan muatan
barang serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan
keselamatan kapal.
Pasal 149

(1)

Setiap peti kemas yang akan dipergunakan sebagai bagian
dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti
kemas.

(2)

Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan peti kemas
serta pengaturan balas harus memenuhi persyaratan
keselamatan kapal.

Pasal 150
Ketentuan lebih lanjut mengenai garis muat dan pemuatan
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima . . .
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Bagian Kelima
Kesejahteraan Awak Kapal
dan Kesehatan Penumpang
Pasal 151
(1)

Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang
meliputi:
a. gaji;
b. jam kerja dan jam istirahat;
c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan
pemulangan ke tempat asal;
d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi
karena mengalami kecelakaan;
e. kesempatan mengembangkan karier;
f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau
minuman; dan
g. pemeliharaan
dan
perawatan
kesehatan
serta
pemberian asuransi kecelakaan kerja.

(2)

Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam perjanjian kerja antara Awak Kapal
dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 152

(1)

Setiap
kapal
yang
mengangkut
penumpang
menyediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.

wajib

(2)

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. ruang pengobatan atau perawatan;
b. peralatan medis dan obat-obatan; dan
c. tenaga medis.
Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja dan persyaratan
fasilitas kesehatan penumpang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .
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Status Hukum Kapal
Pasal 154
Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:
a. pengukuran kapal;
b. pendaftaran kapal; dan
c. penetapan kebangsaan kapal.
Pasal 155
(1)

Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan
pengukuran
oleh
pejabat
pemerintah
yang
diberi
wewenang oleh Menteri.

(2)

Pengukuran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan menurut 3 (tiga) metode, yaitu:
a. pengukuran
dalam
negeri
untuk
kapal
yang
berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter;
b. pengukuran
internasional
untuk
kapal
yang
berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih;
dan
c. pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui
terusan tertentu.

(3)

Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan Surat Ukur untuk kapal dengan ukuran
tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh) Gross
Tonnage).

(4)

Surat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 156
(1)

Pada kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur wajib
dipasang Tanda Selar.

(2)

Tanda Selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik dan
mudah dibaca.
Pasal 157 . . .
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(1)

Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera
melaporkan secara tertulis kepada Menteri apabila terjadi
perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang
ada dalam Surat Ukur.

(2)

Apabila terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengukuran ulang kapal harus segera dilakukan.
Pasal 158

(1)

Kapal yang telah diukur dan mendapat Surat Ukur dapat
didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat
Pendaftar
dan
Pencatat
Balik
Nama
Kapal
yang
ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Kapal yang dapat didaftar di Indonesia yaitu:
a. kapal
dengan
ukuran
tonase
kurangnya GT 7 (tujuh Gross Tonnage);

kotor

sekurang-

b. kapal milik warga negara Indonesia atau badan
hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia; dan
c. kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha
patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga
negara Indonesia.
(3)
(4)

(5)

(1)
(2)

Pendaftaran kapal dilakukan dengan pembuatan akta
pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
Sebagai bukti kapal telah terdaftar, kepada pemilik
diberikan grosse akta pendaftaran kapal yang berfungsi pula
sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.
Pada
kapal
yang
telah didaftar wajib dipasang Tanda
Pendaftaran.
Pasal 159
Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh
Menteri.
Pemilik
kapal
bebas
memilih
salah
satu
tempat
pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendaftarkan kapalnya.
Pasal 160 . . .
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(1)

Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal
itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

(2)

Kapal asing yang akan didaftarkan di Indonesia harus
dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari
negara bendera asal kapal.
Pasal 161

(1)

Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah
dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.

(2)

Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat
balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan
penetapan pengadilan negeri.
Pasal 162

(1)

Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara
balik nama di tempat kapal tersebut semula didaftarkan.

(2)

Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan membuat akta balik nama dan dicatat
dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

(3)

Sebagai bukti telah terjadi pengalihan hak milik atas kapal
kepada pemilik yang baru diberikan grosse akta balik nama
kapal.
Pasal 163

(1)

Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut
diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh
Menteri.

(2)

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :

sebagaimana

a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage) atau lebih;

b. Pas . . .
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b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh Gross Tonnage)
sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh
puluh lima Gross Tonnage); atau
c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7
(tujuh Gross Tonnage).
(3)

Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau
diberikan pas sungai dan danau.
Pasal 164

Kapal negara dapat diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal
Indonesia.
Pasal 165
(1)

Kapal
berkebangsaan
Indonesia
wajib
mengibarkan
bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.

(2)

Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia
mengibarkan
bendera
Indonesia
sebagai
kebangsaannya.

dilarang
tanda

Pasal 166
(1)

Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus
menunjukkan identitas kapalnya secara jelas.

(2)

Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama
berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di
Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain
bendera kebangsaannya.
Pasal 167

Kapal berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan
bendera negara lain sebagai tanda kebangsaan.
Pasal 168
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuran dan
penerbitan
surat
ukur,
tata
cara,
persyaratan,
dan
dokumentasi
pendaftaran
kapal,
serta
tata
cara
dan
persyaratan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh . . .

343

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 Bagian Ketujuh
Manajemen Keselamatan dan Pencegahan
Pencemaran dari Kapal
Pasal 169
(1)

Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk
jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan
manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari
kapal.

(2)

Kapal yang telah
memenuhi persyaratan manajemen
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat.

(3)

Sertifikat
manajemen
keselamatan
dan
pencegahan
pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) untuk perusahaan dan
Sertifikat
Manajemen
Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) untuk kapal.

(4)

Sertifikat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat
pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang
diberikan kewenangan oleh Pemerintah.

(5)

Sertifikat
Manajemen
Keselamatan
dan
Pencegahan
Pencemaran
diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan
penerbitan
sertifikat
manajemen
keselamatan
dan
pencegahan
pencemaran
dari
kapal
diatur
dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan
Manajemen Keamanan Kapal
Pasal 170

344

(1)

Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk
ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen
keamanan kapal.

(2)

Kapal yang telah
memenuhi persyaratan manajemen
keamanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
sertifikat.
(3) Sertifikat . . .
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(3)

Sertifikat
Manajemen
Keamanan
Kapal
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berupa Sertifikat Keamanan Kapal
Internasional (International Ship Security Certificate/ISSC).

(4)

Sertifikat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat
pemerintah yang memiliki kompetensi atau lembaga yang
diberikan kewenangan oleh Pemerintah.

(5)

Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal diterbitkan
pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit dan
penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal diatur dengan
Peraturan Menteri.

oleh

Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif
Pasal 171
(1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau
ayat (4), Pasal 130 ayat (1), Pasal 132 ayat (1) atau ayat (2), Pasal
137 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), Pasal
141 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 156 ayat (1),
Pasal 160 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), atau Pasal 165 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan; b. denda
administratif;
c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; d.
pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; e.
tidak diberikan sertifikat; atau
f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

(2)

Pejabat
pemerintah
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5)
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X . . .
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KENAVIGASIAN
Bagian Kesatu Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 172
(1)

Pemerintah
bertanggung
jawab
untuk
menjaga
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
dengan
menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sesuai
dengan perkembangan teknologi.

(2)

Selain
untuk
menjaga
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk
kepentingan tertentu lainnya.

(3)

Penyelenggaraan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan
dan
standar
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)

Dalam
keadaan
tertentu,
pengadaan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh
badan usaha.

(5)

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang diadakan oleh badan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawasi oleh
Pemerintah.

(6)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
a. memelihara dan merawat Sarana Bantu NavigasiPelayaran;
b. menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
dengan standar yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Pasal 173

Pengoperasian Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dilaksanakan oleh
petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan,
dan keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pasal 174 . . .
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Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun
yang mengakibatkan tidak berfungsinya Sarana Bantu NavigasiPelayaran serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan
danau.
Pasal 175
(1)

Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada
setiap kerusakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
dan
hambatan di laut, sungai, dan danau yang disebabkan
oleh pengoperasian kapalnya.

(2)

Tanggung
jawab
Pemilik
dan/atau
operator
kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban
untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga
fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.

(3)

Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari
kalender sejak kerusakan terjadi.
Pasal 176

(1)

Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya
pemanfaatan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran
yang
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2)

Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran tidak
dikenakan bagi kapal negara dan kapal tertentu.
Pasal 177

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 178
(1)

Pemerintah wajib menjaga keselamatan dan keamanan
pelayaran
dengan
menyelenggarakan
TelekomunikasiPelayaran sesuai dengan perkembangan informasi dan
teknologi.
(2) Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan
sistem
Telekomunikasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan
dan
standar
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran sebagai bagian dari
penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan oleh badan usaha.

(4)

Telekomunikasi-Pelayaran yang diadakan oleh badan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawasi oleh
Pemerintah.

(5)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
a. memelihara dan merawat Telekomunikasi-Pelayaran;
b. menjamin
keandalan
Telekomunikasi-Pelayaran
dengan standar yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian
Telekomunikasi-Pelayaran.
Pasal 179

Pengoperasian
Telekomunikasi-Pelayaran
dilaksanakan
oleh
petugas yang memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan, dan
keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pasal 180
Setiap orang dilarang merusak atau melakukan tindakan apa pun
yang mengakibatkan tidak berfungsinya Telekomunikasi- Pelayaran
serta fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai, dan danau.
Pasal 181
(1)

Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada
setiap kerusakan Telekomunikasi-Pelayaran dan hambatan
di laut, sungai dan danau yang disebabkan oleh
pengoperasian kapalnya.

(2)

Tanggung
jawab
pemilik
dan/atau
operator
kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban
untuk segera memperbaiki atau mengganti sehingga
fasilitas tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula.

(3) Perbaikan . .
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(3)

Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari
kalender sejak kerusakan terjadi.
Pasal 182

(1)

Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya
pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran yang merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2)

Biaya pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran dikenakan bagi
seluruh kapal.
Pasal 183

(1)

Pemerintah wajib
memberikan
pelayanan
komunikasi
marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran
tanda waktu standar.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan komunikasi
marabahaya, komunikasi segera, dan keselamatan serta siaran
tanda waktu standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 184

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan TelekomunikasiPelayaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Hidrografi dan Meteorologi
Pasal 185
Pemerintah melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi untuk
pemutakhiran data pada buku petunjuk-pelayaran, peta laut, dan
peta alur-pelayaran sungai dan danau.
Pasal 186
(1)

Pemerintah wajib
meliputi antara lain:

memberikan

pelayanan

meteorologi

a. pemberian informasi mengenai keadaan cuaca dan laut
serta prakiraannya;

b. kalibrasi . . .
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cuaca di kapal; dan

perlengkapan

pengamatan

c. bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut kepada
Awak Kapal tertentu untuk menunjang masukan data
meteorologi.
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan meteorologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan
peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Alur dan Perlintasan
Pasal 187

(1)

Alur dan perlintasan terdiri atas:
a. alur-pelayaran di laut; dan
b. alur-pelayaran sungai dan danau.

(2)

Alur-pelayaran sebagaimana dimaksud
dicantumkan dalam peta laut dan
pelayaran
serta
diumumkan
oleh
berwenang.

pada ayat (1)
buku petunjukinstansi
yang

(3)

Pada alur-pelayaran sungai dan danau ditetapkan kriteria
klasifikasi alur.

(4)

Penetapan kriteria klasifikasi alur-pelayaran
danau dilakukan dengan memperhatikan
pertimbangan teknis dari Menteri yang terkait.

sungai
saran

dan
dan

Pasal 188
(1)

Penyelenggaraan alur-pelayaran dilaksanakan oleh Pemerintah.

(2)

Badan
usaha
dapat
diikutsertakan
penyelenggaraan alur-pelayaran.

(3)

Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerintah wajib:
a.
b.
c.
d.

menetapkan alur-pelayaran;
menetapkan sistem rute;
menetapkan tata cara berlalu lintas; dan
menetapkan
daerah
labuh
kapal
kepentingannya.

dalam

sesuai

sebagian

dengan

Pasal 189 . . .
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(1)

Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan
kepentingan lainnya dilakukan pekerjaan pengerukan
dengan memenuhi persyaratan teknis.

(2)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
b.
c.
d.

keselamatan berlayar;
kelestarian lingkungan;
tata ruang perairan; dan
tata pengairan untuk pekerjaan di sungai dan danau.
Pasal 190

(1)

Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar pada
perairan tertentu, Pemerintah menetapkan sistem rute yang
meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

skema pemisah lalu lintas di laut;
rute dua arah;
garis haluan yang dianjurkan;
rute air dalam;
daerah yang harus dihindari;
daerah lalu lintas pedalaman; dan
daerah kewaspadaan.

(2) Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada:
a. kondisi alur-pelayaran; dan
b. pertimbangan kepadatan lalu lintas.
(3)

Sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk- pelayaran
dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.
Pasal 191

Tata cara berlalu lintas di perairan dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 192
Setiap alur-pelayaran wajib dilengkapi dengan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran.
Pasal 193 . . .
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(1)

Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang
berkaitan dengan:
a.
b.
c.
d.
e.

tata cara berlalu lintas;
alur-pelayaran;
sistem rute;
daerah-pelayaran lalu lintas kapal; dan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

(2) Nakhoda yang
berlayar di perairan Indonesia
pada
wilayah tertentu wajib melaporkan semua informasi
melalui Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat.
Pasal 194
(1)

Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia dan
tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang sifatnya
terus menerus, langsung, dan secepatnya bagi kapal asing
yang melalui perairan Indonesia.

(2)

Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
memperhatikan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ketahanan nasional;
keselamatan berlayar;
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
jaringan kabel dan pipa dasar laut;
konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran
internasional;
g. tata ruang laut; dan
h. rekomendasi organisasi internasional yang berwenang.
(3)

Semua kapal asing yang menggunakan Alur Laut
Kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh
menyimpang kecuali dalam keadaan darurat.

(4)

Pemerintah mengawasi lalu lintas kapal
melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia.

(5)

Pemerintah menetapkan lokasi Sarana Bantu NavigasiPelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran untuk melakukan
pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing yang melalui Alur
Laut Kepulauan Indonesia.

asing

yang

Pasal 195 . . .
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Untuk kepentingan
Indonesia:

keselamatan

berlayar

di

perairan

a. Pemerintah harus menetapkan dan mengumumkan zona
keamanan dan zona keselamatan pada setiap lokasi
kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar;
b. setiap membangun, memindahkan, dan/atau membongkar
bangunan atau instalasi harus memenuhi persyaratan
keselamatan dan mendapatkan izin dari Pemerintah;
c. setiap bangunan atau instalasi dimaksud dalam huruf b, yang
sudah tidak digunakan wajib dibongkar oleh pemilik bangunan
atau instalasi;
d. pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c
dilaksanakan
dengan
ketentuan
yang
berlaku
dan
dilaporkan kepada Pemerintah untuk diumumkan; dan
e. pemilik atau operator yang akan mendirikan bangunan atau
instalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib
memberikan jaminan.
Pasal 196
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
penetapan alur dan perlintasan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kelima
Pengerukan dan Reklamasi
Pasal 197
(1)

Untuk
kepentingan
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran,
desain
dan
pekerjaan
pengerukan
alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib
mendapat izin Pemerintah.

(2)

Pekerjaan
pengerukan
alur-pelayaran
dan
kolam
pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang
mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan
dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai desain dan pekerjaan
pengerukan
alur-pelayaran,
kolam
pelabuhan,
dan
reklamasi serta sertifikasi pelaksana pekerjaan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Pemanduan
Pasal 198

(1)

Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, serta
kelancaran berlalu lintas di perairan dan pelabuhan,
Pemerintah menetapkan perairan tertentu sebagai perairan
wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.

(2)

Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan
perairan
pandu
luar
biasa
menggunakan jasa
pemanduan.

(3)

Penyelenggaraan pemanduan dilakukan oleh Otoritas
Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dan dapat
dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang
memenuhi persyaratan.

(4)

Penyelenggaraan pemanduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dipungut biaya.

(5)

Dalam hal Pemerintah belum menyediakan jasa pandu di
perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa,
pengelolaan
dan
pengoperasian
pemanduan
dapat
dilimpahkan kepada pengelola terminal khusus yang
memenuhi
persyaratan
dan
memperoleh
izin
dari
Pemerintah.

(6)

Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebaskan bagi:
a. kapal perang; dan
b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.
Pasal 199

(1)

Petugas Pandu wajib memenuhi
keterampilan, serta pendidikan
dibuktikan dengan sertifikat.

persyaratan kesehatan,
dan pelatihan yang

(2) Petugas . . .
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Petugas Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaksanakan tugasnya berdasarkan pada standar keselamatan
dan keamanan pelayaran.

(3)

Pemanduan terhadap kapal tidak mengurangi wewenang dan
tanggung jawab Nakhoda.

Pasal 200
Pengelola terminal khusus atau Badan Usaha Pelabuhan yang
mengelola dan mengoperasikan pemanduan, wajib membayar
persentase dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan
kepada Pemerintah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 201
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perairan pandu,
persyaratan
dan
kualifikasi
petugas
pandu,
serta
penyelenggaraan
pemanduan
diatur
dengan
Peraturan
Menteri.
Bagian Ketujuh
Kerangka Kapal
Pasal 202
(1)

Pemilik kapal dan/atau Nakhoda
kerangka kapalnya yang berada di
kepada instansi yang berwenang.

wajib melaporkan
perairan Indonesia

(2)

Kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus
diberi
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai tanda dan
diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 203
(1)

Pemilik kapal wajib menyingkirkan kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran paling lama 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender sejak kapal tenggelam.

(2) Pemerintah . . .
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Pemerintah
wajib
mengangkat,
menyingkirkan,
atau
menghancurkan seluruh atau sebagian dari kerangka kapal
dan/atau muatannya atas biaya pemilik apabila dalam batas
waktu yang ditetapkan Pemerintah, pemilik
tidak
melaksanakan
tanggung
jawab
dan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pemilik kapal yang lalai melaksanakan kewajiban dalam batas
waktu yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
sehingga
mengakibatkan terjadinya
kecelakaan pelayaran, wajib membayar ganti kerugian
kepada pihak yang mengalami kecelakaan.

(4)

Pemerintah wajib mengangkat dan menguasai kerangka
kapal
dan/atau
muatannya
yang
tidak
diketahui
pemiliknya dalam batas waktu yang telah ditentukan.

(5) Untuk menjamin kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) pemillik kapal wajib mengasuransikan kapalnya.
(6)

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
dan
persyaratan
pengangkatan
kerangka
kapal
dan/atau
muatannya diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan
Salvage dan Pekerjaan Bawah Air
Pasal 204

(1)

Kegiatan salvage dilakukan terhadap
dan/atau muatannya yang mengalami
tenggelam.

kerangka kapal
kecelakaan atau

(2)

Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus
memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis
keselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.
Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
salvage dan pekerjaan bawah air diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kesembilan . . .
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Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif
Pasal 206
(1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 172 ayat (6), Pasal 178 ayat (5), Pasal 193
ayat (2), Pasal 198 ayat (2), atau Pasal 200 dikenakan sanksi
administratif, berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
c. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XI
SYAHBANDAR
Bagian Kesatu
Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Syahbandar
Pasal 207

(1)

Syahbandar
melaksanakan
fungsi
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
yang
mencakup,
pelaksanaan,
pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di
perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan
maritim di pelabuhan.

(2)

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan
penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Syahbandar . . .
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Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi
persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.
Pasal 208

(1)

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)
Syahbandar mempunyai tugas:
a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan
ketertiban di pelabuhan;
b. mengawasi tertib lalu lintas
pelabuhan dan alur-pelayaran;

kapal

di

perairan

c. mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
d. mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
e. mengawasi kegiatan penundaan kapal;
f. mengawasi pemanduan;
g. mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah
bahan berbahaya dan beracun;
h. mengawasi pengisian bahan bakar;
i. mengawasi
penumpang;
j.

ketertiban

embarkasi

dan

debarkasi

pembangunan

fasilitas

mengawasi pengerukan dan reklamasi;

k. mengawasi
pelabuhan;

kegiatan

l. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
m. memimpin
penanggulangan
pencemaran
pemadaman kebakaran di pelabuhan; dan
n. mengawasi
maritim.
(2)

pelaksanaan

perlindungan

dan

lingkungan

Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang
keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 209 . . .
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Dalam
melaksanakan
fungsi
dan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar
mempunyai kewenangan:
a. mengkoordinasikan
seluruh
kegiatan
pemerintahan
di
pelabuhan;
b. memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;
c. menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
d. melakukan pemeriksaan kapal;
e. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
f. melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
g. menahan kapal atas perintah pengadilan; dan
h. melaksanakan sijil Awak Kapal.
Pasal 210
(1)

Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)
dibentuk kelembagaan Syahbandar.

(2)

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pembentukan
kelembagaan Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Koordinasi Kegiatan
Pemerintahan di Pelabuhan
Pasal 211

(1)

Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan
koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan,
dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya.

(2)

Koordinasi yang dilaksanakan oleh Syahbandar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengawasan dan
penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran.
Pasal 212 . . .

359

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 Pasal 212
(1)

Dalam
melaksanakan
keamanan
dan
ketertiban
di
pelabuhan
sesuai
dengan
ketentuan
konvensi
internasional,
Syahbandar
bertindak
selaku
komite
keamanan pelabuhan (Port Security Commitee).

(2)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian
Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

(3)

Bantuan
keamanan
dan
ketertiban
di
pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi
dalam kewenangan Syahbandar.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
keamanan dan ketertiban serta permintaan bantuan di
pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Penyimpanan Surat,
Dokumen, dan Warta Kapal

(1)

Pasal 213
Pemilik, Operator Kapal, atau Nakhoda wajib memberitahukan
kedatangan kapalnya di pelabuhan kepada Syahbandar.

(2)

Setiap
kapal
yang
memasuki
pelabuhan
wajib
menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada
Syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk
dilakukan pemeriksaan.

(3)

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh
Syahbandar untuk diserahkan kembali bersamaan dengan
diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan
kedatangan
kapal,
pemeriksaan,
penyerahan,
serta
penyimpanan
surat,
dokumen,
dan
warta
kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 214 . . .
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Nakhoda wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan
warta kapal kepada Syahbandar berdasarkan format yang telah
ditentukan oleh Menteri.
Pasal 215
Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di
pelabuhan, dan pada saat meninggalkan
pelabuhan wajib
mematuhi
peraturan
dan
melaksanakan
petunjuk
serta
perintah Syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta
kegiatan di pelabuhan.
Bagian Keempat
Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan
Pasal 216
(1)

Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan
berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan,
menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib
mendapat persetujuan dari Syahbandar.

(2)

Kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahan bakar,
pengerukan,
reklamasi,
dan
pembangunan pelabuhan
wajib dilaporkan kepada Syahbandar.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh
persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pemeriksaan Kapal
Pasal 217

Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan
keamanan kapal di pelabuhan.
Pasal 218
(1)

Dalam keadaan tertentu, Syahbandar berwenang melakukan
pemeriksaan kelaiklautan kapal dan keamanan kapal
berbendera Indonesia di pelabuhan.
(2) Syahbandar . . .
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Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan
dan keamanan kapal asing di pelabuhan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam Surat
Persetujuan Berlayar
Pasal 219

(1)

Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki
Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Surat

(2)

Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal
dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah
persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari
pelabuhan.

(3)

Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal
125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135,
Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), atau
Pasal 215 dilanggar.

(4)

Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk
berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal atau pertimbangan cuaca.

(5)

Ketentuan
mengenai
tata
cara
penerbitan
Surat
Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Pendahuluan Kecelakaan Kapal
Pasal 220

(1) Syahbandar
melakukan
pemeriksaan
terhadap
setiap
kecelakaan kapal untuk mencari keterangan dan/atau bukti
awal atas terjadinya kecelakaan kapal.
(2) Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pemeriksaan pendahuluan.
Pasal 221

(1)

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan
kapal berbendera
Indonesia di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh
Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk.

(2)

Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan
kapal berbendera
Indonesia di luar perairan Indonesia dilaksanakan oleh
Syahbandar atau pejabat pemerintah yang ditunjuk
setelah
menerima
laporan
kecelakaan
kapal
dari
Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dari
pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang.

(3)

Hasil
pemeriksaan
pendahuluan
kecelakaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
220
diteruskan
kepada
Mahkamah
Pelayaran
dilakukan pemeriksaan lanjutan.

kapal
dapat
untuk

Bagian Kedelapan
Penahanan Kapal
Pasal 222
(1)

Syahbandar hanya dapat menahan kapal di pelabuhan atas
perintah tertulis pengadilan.

(2)

Penahanan
kapal
berdasarkan
perintah
tertulis
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan berdasarkan alasan:
a. kapal yang
pidana; atau

bersangkutan

terkait

dengan

perkara

b. kapal yang bersangkutan terkait dengan perkara
perdata.
Pasal 223
(1)

Perintah penahanan kapal oleh pengadilan dalam perkara
perdata berupa klaim-pelayaran dilakukan tanpa melalui
proses gugatan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan kapal
di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan . . .
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Bagian Kesembilan
Sijil Awak Kapal
Pasal 224
(1)

Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun
harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh
Syahbandar.

(2)

Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:
a. penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh
pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui
oleh
Syahbandar; dan
b. berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut,
Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal
sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang
disahkan oleh Syahbandar.
Bagian Kesepuluh
Sanksi Administratif
Pasal 225

(1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 214, atau
Pasal 215 dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; atau
c. pencabutan izin.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII . . .
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PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
Bagian Kesatu
Penyelenggara Perlindungan Lingkungan Maritim
Pasal 226
(1)

Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan
oleh Pemerintah.

(2)

Penyelenggaraan
perlindungan
lingkungan
maritim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pencegahan dan penanggulangan
pengoperasian kapal; dan

pencemaran

dari

b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari
kegiatan kepelabuhanan.
(3)

Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) perlindungan lingkungan maritim juga
dilakukan terhadap:
a. pembuangan limbah di perairan; dan
b. penutuhan kapal.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
dari Pengoperasian Kapal
Pasal 227
Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi
terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.
Pasal 228
(1)

Kapal
dengan
jenis
dan
ukuran
tertentu
yang
dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan
penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang
mendapat pengesahan dari Pemerintah.

(2) Kapal . . .
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Kapal
dengan
jenis
dan
ukuran
tertentu
yang
dioperasikan
wajib
dilengkapi
pola
penanggulangan
pencemaran
minyak
dari
kapal
yang
mendapat
pengesahan dari Pemerintah.

Pasal 229
(1)

Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air
balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan
beracun ke perairan.
(2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan
kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang
ditetapkan
dalam
ketentuan
peraturan
perundangundangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan.
Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang
batas sesuai dengan ketentuan
(3)
ambang batas sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 230
(1)

Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain
di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran
yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.

(2)

Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain
di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar
terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat
mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan
oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila
melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan
lain di perairan.

(3)

Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneruskan
laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada
Syahbandar
terdekat
atau
kepada
institusi
yang
berwenang.

(4)

Syahbandar segera meneruskan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada institusi yang berwenang untuk
penanganan lebih lanjut.

Pasal 231 . . .
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(1)

Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap
pencemaran yang bersumber dari kapalnya.

(2)

Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemilik atau operator kapal wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya.
Pasal 232

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan
pencemaran akibat pengoperasian kapal diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 233
(1)

Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan
kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk
pengangkutan limbah.

(2)

Spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tata cara pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun
wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3)

Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan
beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur
tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
dari Kegiatan Kepelabuhanan
Pasal 234
Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk
mencegah
timbulnya
pencemaran
yang
bersumber
dari
kegiatan di pelabuhan.

Pasal 235 . . .

367

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 Pasal 235
(1)

Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan
penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis
kegiatan.

(2)

Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan bahan
penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis
kegiatan.

(3)

Otoritas Pelabuhan wajib memiliki standar dan prosedur
tanggap darurat penanggulan pencemaran.
Pasal 236

Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha
Pelabuhan, dan pengelola terminal khusus wajib menanggulangi
pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian pelabuhan.
Pasal 237
(1)

Untuk menampung limbah yang berasal dari kapal di
pelabuhan,
Otoritas
Pelabuhan,
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Pengelola
Terminal
Khusus
wajib
dan
bertanggung
jawab
menyediakan fasilitas penampungan limbah.

(2)

Manajemen
pengelolaan
limbah
dilaksanakan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pengangkutan limbah ke tempat
pengumpulan, pengolahan,
dan pemusnahanakhir dilaksanakan berdasarkan ketentuan
yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang lingkungan hidup.

sesuai

Pasal 238
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan
pencemaran di pelabuhan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .
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Pembuangan Limbah di Perairan
Pasal 239
(1)

(2)

Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan pada
lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan memenuhi
persyaratan tertentu.
Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan fungsinya
di bidang penjagaan laut dan pantai.
Pasal 240

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan limbah di perairan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Penutuhan Kapal
Pasal 241
(1)

Penutuhan kapal wajib memenuhi persyaratan perlindungan
lingkungan maritim.

(2)

Lokasi penutuhan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan oleh Menteri.
Pasal 242

Persyaratan perlindungan lingkungan maritim untuk kegiatan
penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Sanksi Administratif
Pasal 243
(1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234,
Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan . . .
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d. pencabutan izin.
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Bagian Kesatu
Bahaya Terhadap Kapal
Pasal 244
(1)

Bahaya terhadap kapal dan/atau orang merupakan
kejadian
yang
dapat
menyebabkan
terancamnya
keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia.

(2)

Setiap orang yang mengetahui kejadian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan upaya
pencegahan, pencarian dan pertolongan serta melaporkan
kejadian kepada pejabat berwenang terdekat atau pihak lain.

(3)

Nakhoda wajib melakukan tindakan pencegahan dan
penyebarluasan
berita
kepada
pihak
lain
apabila
mengetahui di kapalnya, kapal lain, atau adanya orang
dalam keadaan bahaya.

(4)

Nakhoda
wajib
melaporkan
dimaksud pada ayat (3) kepada:

bahaya

sebagaimana

a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila bahaya terjadi di
wilayah perairan Indonesia; atau
b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan
pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang
apabila bahaya terjadi di luar wilayah perairan
Indonesia.
Bagian Kedua . . .
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Kecelakaan Kapal
Pasal 245
Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal
yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa
manusia berupa:
a.
b.
c.
d.

kapal tenggelam;
kapal terbakar;
kapal tubrukan; dan
kapal kandas.
Pasal 246

Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal yang
mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya harus
memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut
kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.
Pasal 247
Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain
wajib mengambil tindakan penanggulangan, meminta dan/atau
memberikan pertolongan, dan menyebarluaskan berita mengenai
kecelakaan tersebut kepada pihak lain.
Pasal 248
Nakhoda yang mengetahui kecelakaan kapalnya atau kapal lain
wajib melaporkan kepada :
a. Syahbandar pelabuhan terdekat apabila kecelakaan kapal terjadi
di dalam wilayah perairan Indonesia; atau
b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dan
pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang
apabila kecelakaan kapal terjadi di luar wilayah perairan
Indonesia.
Pasal 249
Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245
merupakan
tanggung
jawab
Nakhoda
kecuali
dapat
dibuktikan lain.
Bagian Ketiga . . .
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Mahkamah Pelayaran
Pasal 250
(1)

Mahkamah Pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada Menteri.

(2)

Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi dan tata
kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Pasal 251

Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250
memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas
kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan
kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan
pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar.
Pasal 252
Mahkamah Pelayaran berwenang memeriksa tubrukan yang
terjadi antara kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga
dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.
Pasal 253
(1)

Dalam melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
251 Mahkamah
Pelayaran bertugas:
a. meneliti sebab kecelakaan kapal dan menentukan ada atau
tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan
standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda
dan/atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
dan
b. merekomendasikan
kepada
Menteri
mengenai
pengenaan sanksi administratif atas kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau
perwira kapal.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa:
a. peringatan; atau
b. pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut.
Pasal 254 . . .
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f.

Dalam pemeriksaan lanjutan Mahkamah Pelayaran dapat
menghadirkan pejabat pemerintah di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran dan pihak terkait lainnya.

g.

Dalam pemeriksaan lanjutan, pemilik, atau operator kapal
wajib menghadirkan Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal.

h.

Pemilik, atau operator kapal yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikenakan sanksi
berupa:
peringatan;
pembekuan izin; atau
pencabutan izin.
Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, kewenangan, dan tugas
Mahkamah Pelayaran serta tata cara dan prosedur pengenaan
sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Investigasi Kecelakaan Kapal
Pasal 256
(1)

Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh Komite
Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari fakta guna
mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab
yang sama.

(2)

Investigasi
sebagaimana
dimaksud
pada
dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal.

(3)

Investigasi
yang
dilakukan
oleh
Komite
Nasional
Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak untuk menentukan kesalahan atau kelalaian atas
terjadinya kecelakaan kapal.

ayat

Pasal 257 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Komite Nasional
Keselamatan Transportasi serta tata cara pemeriksaan dan
investigasi
kecelakaan
kapal
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kelima
Pencarian dan Pertolongan
Pasal 258
(1)

Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan
pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang
mengalami musibah di perairan Indonesia.

(2)

Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau
melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu
usaha
pencarian
dan
pertolongan
terhadap
setiap
kapal
dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan
Indonesia.

(3)

Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal
yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab
melaksanakan
pencarian
dan
pertolongan
terhadap
kecelakaan kapalnya.
Pasal 259

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1)
dikoordinasikan
dan
dilakukan
oleh
institusi
yang
bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
Pasal 260
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV . . .
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SUMBER DAYAMANUSIA
Pasal 261
(1)

Penyelenggaraan
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia di bidang pelayaran dilaksanakan dengan tujuan
tersedianya
sumber
daya
manusia
yang profesional,
kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab serta memenuhi
standar nasional dan internasional.

(2)

Penyelenggaraan
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan
pelatihan, penempatan, pengembangan pasar kerja,
dan
perluasan kesempatan berusaha.

(3)

Penyelenggaraan
dan
pengembangan
sumber
daya
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap aparatur Pemerintah dan masyarakat.

(4)

Sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sumber daya manusia di bidang angkutan di perairan;
b. sumber daya manusia di bidang kepelabuhanan;
c. sumber daya manusia di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran; dan
d. sumber
daya
manusia
di
bidang
perlindungan
lingkungan maritim.
Pasal 262

(1)

Pendidikan
dan
pelatihan
di
bidang
pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2)
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau
masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(2)

Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan menengah
dan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Jalur
pendidikan
nonformal
merupakan
lembaga
pelatihan dalam bentuk balai pendidikan dan pelatihan di
bidang pelayaran.
Pasal 263 . . .
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(1)

Pendidikan
dan
pelatihan
di
bidang
pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2)
merupakan tanggung jawab Pemerintah, pembinaannya
dilakukan oleh Menteri dan menteri yang bertanggung
jawab di bidang
pendidikan nasional sesuai dengan
kewenangannya.

(2)

Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
mengarahkan,
membimbing,
mengawasi,
dan
membantu
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang
pelayaran
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(3)

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya
dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelayaran.

(1)

(2)

Pasal 264
Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di
bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261
ayat (2) disusun dalam model pendidikan dan pelatihan
yang ditetapkan oleh Menteri.
Model pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
b. peserta pendidikan dan pelatihan;
c. hak dan kewajiban pendidikan dan pelatihan;
d. kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan;
e. tenaga pendidik dan pelatih;
f. prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan;
g. standardisasi
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan;
h. pembiayaan pendidikan dan pelatihan; dan
i. pengendalian dan pengawasan terhadap pendidikan dan
pelatihan.
Pasal 265

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan
dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan
pelatihan di bidang pelayaran yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi.
Pasal 266 . . .
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(1)

Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan
fasilitas praktik berlayar di kapal untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di bidang angkutan
perairan.

(2)

Perusahaan
angkutan
di
perairan,
Badan
Usaha
Pelabuhan, dan instansi terkait wajib menyediakan
fasilitas praktik di pelabuhan atau di lokasi kegiatannya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang
pelayaran.

(3)

Perusahaan angkutan di perairan, organisasi, dan badan usaha
yang mendapatkan manfaat atas jasa profesi pelaut wajib
memberikan kontribusi untuk menunjang tersedianya tenaga
pelaut yang andal.

(4)

Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. memberikan beasiswa pendidikan;
b. membangun
lembaga
standar internasional;

pendidikan

sesuai

dengan

c. melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan yang
ada; dan/atau
d. mengadakan perangkat simulator, buku pelajaran, dan
terbitan maritim yang mutakhir.
Pasal 267
Setiap
orang
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi
administratif, berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.
Pasal 268
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penyelenggaraan
dan
pengembangan sumber daya manusia, tata cara dan prosedur
pengenaan
sanksi
administratif,
serta
besarnya
denda
administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV . . .
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SISTEM INFORMASI PELAYARAN
Pasal 269
(1)

Sistem informasi pelayaran mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta
penyebaran data dan informasi pelayaran untuk:
a. mendukung operasional pelayaran;
b. meningkatkan
publik; dan

pelayanan

c. mendukung perumusan

kepada

kebijakan

di

masyarakat

atau

bidang pelayaran.

m.

Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

n.

Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi
pelayaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 270

Sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
269 mencakup:
h. sistem informasi angkutan di perairan paling sedikit
memuat:
usaha dan kegiatan angkutan di perairan;
armada dan kapasitas ruang kapal nasional;
muatan kapal dan pangsa muatan kapal nasional;
usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan di
perairan; dan
trayek angkutan di perairan.
i.

sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat:
kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
kinerja pelabuhan;
operator terminal di pelabuhan;
tarif . . .
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9) Rencana
Induk
Pelabuhan
pembangunan pelabuhan.

dan/atau

rencana

c. sistem informasi keselamatan dan keamanan pelayaran paling
sedikit memuat:
1) kondisi angin, arus, gelombang, dan pasang surut;
2) kapasitas
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran,
Telekomunikasi-Pelayaran, serta alur dan perlintasan;
3) kapal negara di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran;
4) sumber daya manusia bidang kepelautan;
5) daftar kapal berbendera Indonesia;
6) kerangka kapal di perairan Indonesia;
7) kecelakaan kapal; dan
8) lalu lintas kapal di perairan.
d. sistem informasi perlindungan lingkungan maritim paling
sedikit memuat:
1) keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan pipa laut);
2) lokasi pembuangan limbah; dan
3) lokasi penutuhan kapal.
e. sistem informasi sumber daya manusia dan peran serta
masyarakat di bidang pelayaran paling sedikit memuat:
1) jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang
pelayaran; dan
2) kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah di bidang
pelayaran.
Pasal 271
Penyelenggaraan
sistem
informasi
pelayaran
dilakukan
dengan membangun dan mengembangkan
jaringan informasi
secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak terkait
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.
Pasal 272
2

Setiap orang yang melakukan
pelayaran wajib menyampaikan
kegiatannya kepada Pemerintah
daerah.

kegiatan di bidang
data dan informasi
dan/atau pemerintah
(2) Pemerintah . . .
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Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan
pemutakhiran data dan informasi
pelayaran secara
periodik untuk menghasilkan data dan informasi yang
sesuai dengan kebutuhan, akurat, terkini, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

d.

Data dan informasi pelayaran didokumentasikan dan
dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh
masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.

e.

Pengelolaan sistem informasi pelayaran oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kerja sama
dengan pihak lain.

f.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan
pengelolaan sistem informasi pelayaran diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 273

e.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) dapat dikenakan sanksi
administratif, berupa:
peringatan;
pembekuan izin; atau
pencabutan izin.

f.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif serta besarnya denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 274
(1)

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayaran
secara optimal masyarakat memiliki kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan
pelayaran.
(2) Peran . . .
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(3)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. memantau dan menjaga
kegiatan pelayaran;

ketertiban

penyelenggaraan

b. memberi
masukan
kepada
Pemerintah
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan
teknis di bidang pelayaran;

dalam
standar

c. memberi masukan kepada Pemerintah, pemerintah
daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan
pengawasan pelayaran;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada
pejabat
yang
berwenang
terhadap
kegiatan
penyelenggaraan
kegiatan
pelayaran
yang
mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
dan/atau
e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan
pelayaran yang mengganggu, merugikan, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
(4)

Pemerintah
mempertimbangkan
dan
menindaklanjuti
terhadap masukan, pendapat, dan pertimbangan yang
disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.

(5)

Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga
ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pasal 275

(6)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
274 ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,
organisasi
profesi,
badan
usaha,
atau organisasi
kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan
kemitraan.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB XVII . . .
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BAB XVII
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
(SEA AND COAST GUARD)
Pasal 276
(6)

Untuk
menjamin
terselenggaranya
keselamatan
keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan
penegakan peraturan perundang-undangan di laut
pantai.

dan
dan
dan

(7)

Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.

(8)

Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan
secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 277

(1)

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan
tugas:
a. melakukan
pelayaran;

pengawasan

keselamatan

dan

keamanan

b. melakukan
pengawasan,
pencegahan,
penanggulangan pencemaran di laut;

dan

c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
d. pengawasan
dan
penertiban
kegiatan
salvage,
pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi
kekayaan laut;
e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
f. mendukung
pelaksanaan
pertolongan jiwa di laut.
(2)

kegiatan

pencarian

dan

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan
koordinasi untuk:
a. merumuskan
dan
menetapkan
penegakan hukum di laut;

kebijakan

umum

b. menyusun . . .
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menyusun kebijakan dan standar prosedur
penegakan hukum di laut secara terpadu;

operasi

c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan
penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan
pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan
Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang
penegakan hukum di laut secara terpadu.
Pasal 278
(1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan
untuk:
a. melaksanakan patroli laut;
b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit);
c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
d. melakukan penyidikan.

(2)

Dalam
melaksanakan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai
melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri
Sipil
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut
dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 279

(2)

Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung
oleh
prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai
yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat
menggunakan kapal dan pesawat udara yang
berstatus
sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

(3)

Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan
kompetensi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh
penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang
jelas.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas penjaga laut dan
pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 280

Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang
pelayaran
yang
tidak
menggunakan
dan
menunjukkan
identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3)
dikenakan
sanksi
administratif
sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Pasal 281
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pembentukan
serta
organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
276
diatur
dengan
Peraturan
Pemerintah.

BAB XVIII
PENYIDIKA
N
Pasal 282
(1)

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan
penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang
khusus
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

(2)

Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik
Indonesia.

Pasal 283 . . .
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(1)

Penyidik
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
282
berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
pelayaran.

(2)

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
sehubungan
dengan
tindak
pidana
di
bidang
pelayaran;
b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
c. memanggil orang untuk
sebagai tersangka atau saksi;

didengar

dan

diperiksa

d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
f. memotret
dan/atau
merekam
melalui
media
audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja
yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang
pelayaran;
g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan
menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang
terkait dengan tindak pidana pelayaran;
h. mengambil sidik jari;
i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang
terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak
pidana di bidang pelayaran;
j.

menyita benda-benda yang diduga keras merupakan
barang yang digunakan untuk melakukan tindak
pidana di bidang pelayaran;

k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja
yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan
tindak pidana di bidang pelayaran;
l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan
hubungannya dengan pemeriksaan perkara
pidana di bidang pelayaran;

dalam
tindak

m. menyuruh . . .
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tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;
n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
o. melakukan tindakan
bertanggung jawab.
(7)

lain

menurut

hukum

yang

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik
Indonesia.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 284
Setiap orang yang mengoperasikan kapal asing untuk
mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau
antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 285
Setiap orang yang melayani kegiatan angkutan laut khusus yang
mengangkut muatan barang milik pihak lain dan atau mengangkut
muatan atau barang milik pihak lain dan/atau
mengangkut
muatan
atau
barang
umum
tanpa
izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 286
(1)

Nakhoda angkutan sungai dan danau yang melayarkan
kapalnya ke laut tanpa izin dari Syahbandar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2)
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Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang, Nakhoda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima
ratus juta rupiah).
Pasal 287

Setiap orang yang
mengoperasikan kapal pada angkutan di
perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 288
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pada angkutan sungai
dan danau tanpa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Pasal 289
Setiap orang yang
mengoperasikan kapal pada angkutan
penyeberangan tanpa memiliki persetujuan pengoperasian kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 290
Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa terkait tanpa
memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 291 . . .
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Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk
mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 292
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 293
Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan
kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 294
(1)

Setiap orang yang mengangkut barang khusus dan
barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta
benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh)
tahun
dan
denda
paling
banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 295 . . .
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Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang
khusus yang tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 296
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 297
(1)

Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan
pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)

Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk
melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang
atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk
kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal
khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 298

Setiap
orang
yang
tidak
memberikan
jaminan
atas
pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi dalam melaksanakan
kegiatan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Pasal 299 . . .
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Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan terminal
khusus tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun atau denda
paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
Pasal 300
Setiap orang yang menggunakan terminal khusus untuk
kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 301
Setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk
melayani perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa
memenuhi
persyaratan
dan
belum
ada
penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4) atau ayat (5)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 302
(1)

Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang
bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).

(2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta
benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 303 . . .
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Setiap orang yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa
memenuhi
persyaratan
keselamatan
dan keamanan
pelayaran
serta
perlindungan
lingkungan maritim
sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 304

Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 305
Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak
memenuhi
sesuai
persyaratan
keselamatan
kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 306
Setiap
orang
yang
mengoperasikan
kapal
yang
tidak
memenuhi
persyaratan
perlengkapan
navigasi
dan/atau
navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
Pasal 307 . . .
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Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi
dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 308
Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi
dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
Pasal 309
Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca buruk
yang membahayakan keselamatan berlayar namun tidak
menyebarluaskannya kepada pihak lain dan/atau instansi
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 310
Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa
memenuhi
persyaratan
kualifikasi
dan
kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 311
Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk
melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 312 . . .
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Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan
apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi
dan
keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 313
Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari
alat angkut tanpa memenuhi persyaratan
kelaikan peti kemas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 314
Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada
kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158
ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 315
Nakhoda yang mengibarkan bendera negara lain sebagai tanda
kebangsaan dimaksud dalam Pasal 167 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 316
(4)

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
tidak
berfungsinya
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran
dan
fasilitas alur-pelayaran di laut, sungai dan danau serta
Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 174 dipidana dengan pidana:
a.

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika hal itu dapat
mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar atau denda
paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah);
b. penjara . . .
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mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan perbuatan
itu
berakibat
kapal tenggelam atau terdampar
dan/atau
denda
paling
banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah); atau
c.

(4)

penjara seumur hidup atau penjara untuk waktu
tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika hal itu
dapat mengakibatkan bahaya bagi kapal berlayar dan
berakibat matinya seseorang.

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan tidak
berfungsinya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas
alur-pelayaran
di
laut,
sungai
dan
danau
dan
Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
174 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) jika hal itu mengakibatkan bahaya bagi kapal
berlayar.
Pasal 317

Nakhoda yang tidak mematuhi
ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 318
Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta
reklamasi alur-pelayaran dan kolam pelabuhan tanpa izin
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 319
Petugas pandu yang melakukan pemanduan tanpa memiliki
sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 320 . . .
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Pemilik kapal dan/atau Nakhoda yang tidak melaporkan
kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada
instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 321
Pemilik kapal yang tidak menyingkirkan kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengganggu keselamatan dan
keamanan pelayaran dalam batas waktu yang ditetapkan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
Pasal 322
Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan
berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan
bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 323
(1)

Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan
Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan
kecelakaan
kapal
sehingga
mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)
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Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan
kecelakaan
kapal
sehingga
mengakibatkan
kematian
dipidana
dengan
pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 324

Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan
penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang
bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 325
(4)

Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas,
kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar
ketentuan
peraturan
perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(5)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan
rusaknya
lingkungan
hidup
atau
tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(6)

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan
kematian
seseorang
dipidana
dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).
Pasal 326

Setiap
orang
yang
mengoperasikan
kapalnya
dengan
mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 327 . . .
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Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 328
Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan
berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 329
Setiap orang yang melakukan penutuhan kapal dengan tidak
memenuhi
persyaratan
perlindungan
lingkungan
maritim
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 330
Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di
kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam
keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan
menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain,
tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI
terdekat
dan
pejabat
pemerintah
negara setempat yang
berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah
perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244
ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 331 . . .
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Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi
kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan
pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau
Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 332
Setiap orang yang mengoperasikan kapal atau pesawat udara yang
tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap
setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
Pasal 333
(1)

Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh
orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi
atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan
hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam
lingkungan
korporasi
tersebut
baik sendiri maupun
bersama-sama.

(2)

Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh
suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) maka
penyidikan,
penuntutan,
dan
pemidanaan
dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Pasal 334

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan
kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat
korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 335 . . .
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Dalam hal tindak pidana di bidang pelayaran dilakukan oleh suatu
korporasi,
selain
pidana
penjara dan denda terhadap
pengurusnya,
pidana
yang
dapat
dijatuhkan
terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali
dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.
Pasal 336
d.

Setiap pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus dari
jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana
menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang
diberikan kepadanya karena jabatan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

e.

Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaku
dapat
dikenai
pidana
tambahan
berupa
pemberhentian
secara
tidak
dengan
hormat
dari
jabatannya.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 337
Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 338
Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan Pasal 264
berlaku secara mutatis mutandis untuk bidang transportasi.

Pasal 339 . . .
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(3)

Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk
membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat
kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan
dan
menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar
kegiatan di pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk
kepentingan sendiri wajib memiliki izin.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 340

Kewenangan penegakan hukum pada perairan Zona Ekonomi
Eksklusif dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia
Angkatan
Laut
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 341
Kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan laut
dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatannya paling lama 3
(tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 342
Administrator
Pelabuhan
dan
Kantor
Pelabuhan
tetap
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
sampai
dengan
terbentuknya lembaga baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 343 . . .
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Pelabuhan
umum,
pelabuhan
penyeberangan,
pelabuhan
khusus, dan dermaga untuk kepentingan sendiri, yang telah
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1992
tentang
Pelayaran
kegiatannya
tetap
dapat
diselenggarakan
dengan
ketentuan
peran,
fungsi,
jenis,
hierarki, dan statusnya wajib disesuaikan dengan UndangUndang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 344
(3)

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah,
pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang
menyelenggarakan
pelabuhan
tetap
menyelenggarakan
kegiatan
pengusahaan
di
pelabuhan
berdasarkan
Undang-Undang ini.

(4)

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak UndangUndang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.

(5)

Kegiatan
pengusahaan
di
pelabuhan
yang
telah
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap
diselenggarakan
oleh
Badan
Usaha
Milik
Negara
dimaksud.
Pasal 345

(4)

Perjanjian atau kerja sama di dalam Daerah Lingkungan Kerja
antara
Badan
Usaha
Milik
Negara
yang
telah
menyelenggarakan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap
berlaku.

(5)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atau
kerja sama Badan Usaha Milik Negara dengan pihak ketiga
dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 346 . . .
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Penjagaan dan penegakan hukum di laut dan pantai serta
koordinasi keamanan di laut tetap dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan
terbentuknya Penjagaan Laut dan Pantai.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 347
Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari
Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 348
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan
Syahbandar harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 349
Rencana Induk Pelabuhan Nasional harus ditetapkan oleh
Pemerintah paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang- Undang ini
berlaku.
Pasal 350
Pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pelabuhan hub
internasional harus ditetapkan oleh Pemerintah paling lambat 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 351 . . .

402

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 Pasal 351
(1)

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang telah
ada sebelum Undang-Undang ini, harus selesai dievaluasi dan
disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

(2)

Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang
belum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelayaran harus sudah ditetapkan
dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini berlaku.
Pasal 352

Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat
3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 353
Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran
dinyatakan
tetap
berlaku
sepanjang
tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang
baru
berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 354
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 355
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada
tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 64
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PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
P E L A Y A R A N

h. UMUM
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah
dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri atas beribu pulau, sepanjang
garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera sehingga
mempunyai posisi dan peranan penting dan strategis dalam hubungan
antarbangsa.
Posisi strategis Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara
maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
untuk
mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis, serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan
Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif
dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika
pembangunan,
meningkatkan
mobilitas
manusia,
barang,
dan
jasa,
membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta
mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan
dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional.
Transportasi merupakan sarana untuk memperlancar roda perekonomian,
memperkukuh
persatuan
dan
kesatuan
bangsa,
dalam
rangka
memantapkan
perwujudan
Wawasan
Nusantara,
meningkatkan
serta
mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat
mempererat hubungan antarbangsa.
Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang
mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin
meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam
negeri serta ke dan dari luar negeri.
Di . . .
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penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam
yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan
pembangunan serta hasil-hasilnya.
Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah
satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi
nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi
yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan
angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur,
lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib,
aman, polusi rendah, dan efisien.
Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional
dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan
potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik
nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai
sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan
pembangunan
nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi
perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat
hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
Dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
perlu dilakukan penyesuaian karena telah terjadi berbagai perubahan
paradigma dan lingkungan strategis, baik dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Selain itu, pengertian istilah “pelayaran” sebagai sebuah sistem pun telah berubah
dan terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan
pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim, yang selanjutnya
memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan zaman
serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dunia pelayaran dapat berperan di
dunia internasional.
Atas dasar hal tersebut di atas, maka disusunlah Undang-Undang tentang
Pelayaran yang merupakan penyempurnan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1992, sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan
negara,
memupuk
dan
mengembangkan
jiwa
kebaharian,
dengan
mengutamakan kepentingan umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi
antara pusat dan daerah, serta pertahanan keamanan negara.
Undang-Undang . . .
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Undang-Undang tentang Pelayaran yang memuat empat unsur utama yakni
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran,
serta perlindungan lingkungan maritim dapat diuraikan sebagai berikut:
i. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip
pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut
nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri
angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang
perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak
jangka panjang untuk angkutan;
Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam
Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini
merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia
dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundang- undangan,
sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah
memperoleh dana untuk pengembangan armadanya;
j.

pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai
penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan
antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta
pemerintah
daerah
dan
swasta
secara
proposional
di
dalam
penyelenggaraan kepelabuhanan;

k. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat
ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada
konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir
pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran,
di
samping
mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang
termuat dalam “International Ship and Port Facility Security Code”; dan
l. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim
memuat
ketentuan mengenai pencegahan
dan penanggulangan pencemaran
lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana
sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan
internasional terkait
seperti “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”.

Selain . . .
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and Coast Guard) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara
teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Penjaga laut dan pantai memiliki
fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar
keselamatan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan
pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan
Penjagaan Laut dan Pantai. Diharapkan dengan pengaturan ini penegakan
aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan
secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang
tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra
Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.
Terhadap
Badan
Usaha
Milik
Negara
yang
selama
ini
telah
menyelenggarakan
kegiatan
pengusahaan
pelabuhan
tetap
dapat
menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan mendapatkan pelimpahan
kewenangan Pemerintah, dalam upaya meningkatkan peran Badan Usaha Milik
Negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayaran ini, berbagai
ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan pelayaran, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet
Borepublikek Van Koophandel), Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim
Tahun 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982
(United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, dan sepanjang menyangkut aspek keselamatan dan
keamanan pelayaran tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran
ini.
Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang
bersifat teknis dan operasional akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan
peraturan pelaksanaan lainnya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
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Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud ”asas manfaat” adalah pelayaran harus dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan,
peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara,
serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.
Huruf b
Yang dimaksud ”asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah
penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk
mencapai
tujuan
nasional
yang
dalam
kegiatannya
dapat
dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat
kekeluargaan.
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
”asas
persaingan
sehat”
adalah
penyelenggaraan angkutan
perairan di dalam negeri harus mampu
mengembangkan usahanya secara mandiri, kompetitif, dan profesional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”asas adil dan merata tanpa diskriminasi”
adalah penyelenggaraan pelayaran harus
dapat
memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada segenap
lapisan
masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa
membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikian rupa
sehingga
terdapat
keseimbangan,
keserasian,
dan keselarasan
antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan
penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta
antara kepentingan nasional dan international.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah
penyelenggaraan
pelayaran
harus
mengutamakan
kepentingan
masyarakat luas.
Huruf g . . .

409

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pelayaran harus
merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang,
dan saling mengisi baik intra-maupun antarmoda transportasi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah UndangUndang ini mewajibkan kepada Pemerintah untuk menegakkan dan
menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga
negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam
penyelenggaraan pelayaran.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pelayaran harus
bersendikan kepada kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan
akan
kemampuan
dan
kekuatan
sendiri, mengutamakan
kepentingan nasional dalam pelayaran dan memperhatikan pangsa
muatan yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar
negeri.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup” adalah
penyelenggaraan pelayaran harus dilakukan berwawasan lingkungan.
Huruf k
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kedaulatan
negara”
adalah
penyelenggaraan pelayaran harus dapat menjaga keutuhan wilayah
Negara Republik Indonesia.
Huruf l
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kebangsaan”
adalah
penyelenggaraan pelayaran harus dapat mencerminkan sifat dan watak
bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Termasuk dalam perairan Indonesia adalah perairan daratan antara lain
sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.
Yang . . .
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(2) kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar;
(3) kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang
mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal
dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir;
(4) kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan
menggunakan alat penggerak kapal lain;
2 kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat
dioperasikan di permukaan air atau di atas permukaan air dengan
menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh
kecepatan dan/atau rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jet foil,
hidro foil, hovercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi
kriteria tertentu;
3 kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu
bergerak di bawah permukaan air; dan
4 alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak mempunyai alat
penggerak sendiri, serta ditempatkan di suatu lokasi perairan tertentu
dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang sama, misalnya hotel
terapung, tongkang akomodasi (acomodation barge)
untuk menunjang kegiatan lepas pantai dan tongkang penampung minyak
(oil storage barge), serta unit pengeboran lepas pantai berpindah (mobile
offshore drilling units/modu).
Pasal 5 Ayat
(1)
Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak
penguasaan
atas
penyelenggaraan
pelayaran
yang
perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Penggunaan
kapal
berbendera
Indonesia
oleh
perusahaan
angkutan laut nasional dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas
cabotage guna melindungi kedaulatan negara (sovereignity) dan
mendukung perwujudan Wawasan Nusantara serta memberikan
kesempatan
berusaha
yang
seluas-luasnya
bagi perusahaan
angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “intramoda” meliputi angkutan laut dalam
negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, dan
angkutan pelayaran-rakyat.
Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan
transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
Intra dan antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan
transportasi nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “trayek tetap dan teratur (liner)” adalah
pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan
berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur
(tramper)” adalah pelayanan angkutan laut yang dilakukan secara tidak
tetap dan tidak teratur.
Ayat (3) . . .
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Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari
trayek
yang
menjadi
satu
kesatuan
pelayanan
angkutan
penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum dan usaha kepada pengguna jasa dan
penyedia jasa angkutan laut.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “keseimbangan permintaan dan
tersedianya ruangan kapal
(supply and demand)” adalah
terwujudnya pelayanan pada suatu trayek yang dapat diukur
dengan tingkat faktor muat (load factor) tertentu.
Penyelenggaraan
angkutan
laut
yang
telah
melakukan
keperintisan dengan menempatkan kapalnya pada jaringan
trayek tetap dan teratur perlu diberikan proteksi sampai batas waktu
tertentu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pangsa muatan yang wajar” adalah bahwa
wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang sama (equal share),
tetapi memperoleh pangsa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi
internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan peraturan
lainnya. Khusus untuk barang milik Pemerintah perlu diupayakan agar
pengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerja sama dengan
perusahaan angkutan laut asing untuk menetapkan perjanjian
perolehan pangsa muatan (fair share agreement).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “perusahaan nasional” adalah perusahaan
angkutan laut nasional dan badan usaha yang khusus didirikan untuk
kegiatan keagenan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “secara berkesinambungan” adalah bahwa
kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang
terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut asing secara terus menerus dan tidak terputus.
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13 . . .
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Ayat (1)
Termasuk dalam kegiatan angkutan laut khusus antara lain kegiatan
angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata,
pertambangan, pertanian serta kegiatan khusus seperti
penelitian,
pengerukan, kegiatan sosial, dan sebagainya, serta tidak melayani
pihak lain dan tidak mengangkut barang umum.
Angkutan laut khusus baik dalam negeri maupun luar negeri dapat
diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang karena sifat
muatannya
belum
dapat
diselenggarakan
oleh penyedia jasa
angkutan laut umum.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan izin operasi adalah izin yang diberikan
kepada pelaksana kegiatan angkutan laut khusus berkaitan dengan
pengoperasian kapalnya guna menunjang usaha pokoknya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat
(1)
Yang dimaksud “usaha masyarakat” adalah usaha yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan
mendorong usaha-usaha yang bersifat kooperatif.
Usaha . . .
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mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada
cara pengelolaan usaha serta pengelolanya misalnya mengenai
hubungan kerja antarpemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada
jenis dan bentuk kapal yang digunakan. Hal-hal
tersebut
perlu
dilestarikan
dan
dikembangkan
dengan memperhatikan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang dimaksud dengan “karakteristik tersendiri” yaitu antara lain
sebagai berikut :
a. ukuran dan tipe kapal yang tertentu (pinisi, lambo, nade, dan lete);
b. tenaga penggerak angin dengan menggunakan layar atau mesin
dengan tenaga kurang dari 535 TK atau 535 TK X 0,736 = 393,76
KW;
c. pengawakan yang mempunyai kualifikasi
kualifikasi yang ditetapkan bagi kapal;

berbeda

dengan

d. lingkup operasinya dapat menjangkau daerah terpencil yang tidak
memiliki fasilitas pelabuhan dan kedalaman air yang rendah serta
negara yang berbatasan; dan
e. Kegiatan bongkar muat dilakukan dengan tenaga manusia (padat
karya).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “orang perseorangan warga negara
Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi
persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan laut pelayaran- rakyat.
Persyaratan tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal
sungai dan danau, keterangan domisili, dll.
Pasal 16
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberikan
pelindungan
terhadap
kelangsungan
usaha
angkutan
laut
pelayaran-rakyat, dan diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasar,
di samping melakukan kegiatan angkutan, dapat pula melakukan
kegiatan bongkar muat dan kegiatan ekspedisi muatan, tanpa
mengurangi pembinaan terhadap unsur angkutan lainnya di perairan.

Ayat (2) . . .
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Pengembangan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat dilakukan oleh
Pemerintah dalam bentuk pengaturan, bimbingan, dan pelatihan
dengan memanfaatkan karakteristiknya.
Angkutan laut pelayaran-rakyat dapat melayari angkutan sungai dan
danau sepanjang memenuhi persyaratan alur dan kedalaman sungai dan
danau.
Yang dimaksud dengan “meningkatkan
kemampuannya sebagai
lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja” adalah
dengan memberikan kemudahan mendapatkan permodalan dari lembaga
keuangan.
Ayat (3)
Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat selain melakukan kegiatan
angkutan pelayaran-rakyat di wilayah perairan Indonesia, juga dapat
menyinggahi pelabuhan negara tetangga (lintas batas) yang berbatasan
dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antarnegara.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat
(1)
Penggunaan
kapal
berbendera
Indonesia
oleh
perusahaan
angkutan sungai dan danau di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka
pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara
(sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara di
negara kepulauan Indonesia.
Yang dimaksud dengan “orang perseorangan warga negara
Indonesia” adalah orang perorangan (pribadi) yang memenuhi
persyaratan untuk berusaha di bidang angkutan sungai dan danau.
Persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, surat laik kapal sungai
dan danau, dan keterangan domisili.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara tetangga“ adalah perjanjian yang telah
disepakati antarnegara yang memuat antara lain persyaratan
kapal,
kuota kapal, dan persyaratan administrasi.

Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “intramoda” dalam kegiatan angkutan sungai
dan danau adalah angkutan penyeberangan.
Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan
transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.
Intra maupun antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan
transportasi nasional.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “trayek tetap” adalah pelayanan angkutan sungai
dan danau yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan
menyebutkan pelabuhan singgah.
Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur” adalah
pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan secara tidak
tetap dan tidak teratur.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “izin dari Syahbandar” adalah persetujuan
berlayar.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Penggunaan
kapal
berbendera
Indonesia
oleh
perusahaan
angkutan penyeberangan di dalam negeri dimaksudkan dalam rangka
pelaksanaan asas cabotage guna melindungi kedaulatan negara
(sovereignity) dan mendukung perwujudan Wawasan Nusantara.
Ayat (2)
Kegiatan
angkutan
penyeberangan
antara
Negara
Republik
Indonesia dengan negara tetangga asing dilaksanakan menurut asas
timbal balik (reciprocal).
Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jarak tertentu” adalah bahwa tidak semua
daratan yang dipisahkan oleh perairan dihubungkan oleh
angkutan penyeberangan, tetapi daratan yang dihubungkan
merupakan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan
jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, dengan tetap
memenuhi karakteristik angkutan penyeberangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Pelaksanaan angkutan ke dan dari wilayah terpencil biasanya secara
komersial kurang menguntungkan sehingga pelaksana angkutan pada
umumnya tidak tertarik untuk melayani rute demikian.
Oleh . . .
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menembus isolasi, angkutan ke dan dari daerah terpencil dan belum
berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau
maju
diselenggarakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan pelaksana
angkutan di perairan, baik swasta maupun koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “secara terpadu dengan lintas sektoral
berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah” adalah bahwa
penyusunan usulan trayek angkutan laut perintis dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait serta
memperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain seperti
antara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan,
pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembangan
potensi daerah.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan “kontrak jangka panjang” adalah paling sedikit
untuk jangka waktu lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan
jaminan agar perusahaan angkutan laut yang menyelenggarakan
pelayaran-perintis dapat melakukan peremajaan kapal.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Kewajiban memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan angkutan di
perairan dimaksudkan sebagai alat pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan angkutan di perairan untuk memberikan kepastian usaha dan
perlindungan hukum bagi penyedia dan pengguna jasa.
Pasal 28 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “GT” adalah singkatan dari Gross Tonnage yang
berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai
dengan
ketentuan
konvensi
internasional
tentang pengukuran
kapal (International Tonnage Measurement of Ships) tahun 1969.
Ayat (2)
Dalam
rangka
mengembangkan
industri
pelayaran
nasional
dimungkinkan adanya investasi dari asing, sedangkan mengenai
kepemilikan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang penanaman modal.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “barang tertentu” adalah barang milik penumpang,
barang curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa, barang
curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor
atau
sejenisnya, barang yang diangkut melalui kapal Ro-Ro, dan semua jenis
barang di pelabuhan yang tidak terdapat perusahaan bongkar muat.
Sementara itu, untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan di atas
harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “cargodoring” adalah pekerjan melepaskan barang
dari tali atau jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke
gudang atau lapangan penumpukan selanjutnya menyusun di gudang
atau lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Yang . . .
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dimaksud
dengan
“receiving/delivery”
adalah
pekerjaan
memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di
gudang atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai
tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan
penumpukan atau sebaliknya.
Yang dimaksud dengan “stuffing” adalah pekerjaan penumpukan ke
dalam peti kemas yang dilakukan di gudang atau lapangan
penumpukan.
Yang
dimaksud
dengan
“stripping”
adalah
pekerjaan
pembongkaran dari dalam peti kemas yang dilakukan di gudang atau di
lapangan penumpukan.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Jenis tarif merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang
diberikan oleh penyelenggara angkutan laut kepada pengguna jasa
angkutan laut.
Struktur tarif merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan
tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa
angkutan dalam satu paket angkutan.
Golongan tarif merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan
berdasarkan jenis pelayanan, klasifikasi, dan fasilitas yang
disediakan oleh penyelenggara angkutan.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 38 Ayat
(1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak
membedakan
perlakuan
terhadap
pengguna
jasa
angkutan
sepanjang
yang
bersangkutan
telah
memenuhi
perjanjian
pengangkutan yang disepakati.
Perjanjian
pengangkutan
harus
dilengkapi
dengan
dokumen
pengangkutan
sebagaimana
ditetapkan
dalam
perjanjian
internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”dokumen muatan” adalah Bill of Lading atau
Konosemen dan Manifest.
Ayat (3)
Yang dimaksud dalam “keadaan tertentu” adalah seperti bencana alam,
kecelakaan di laut, kerusuhan sosial yang berdampak nasional, dan
negara dalam keadaan bahaya setelah dinyatakan resmi oleh
Pemerintah.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kematian atau lukanya penumpang yang
diangkut” adalah
matinya atau lukanya penumpang yang
diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan
dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakan pada saat naik ke
atau turun dari kapal, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Huruf b
Tanggung jawab tersebut sesuai dengan perjanjian pengangkutan
dan peraturan perundang-undangan.
Huruf c . . .
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Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan
pelayanan kepada penumpang dalam batas kelayakan selama
menunggu keberangkatan dalam hal terjadi keterlambatan
pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan di
perairan.
Huruf d
Yang
dimaksud
dengan
“pihak
ketiga”
adalah
orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang
tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal, tetapi meninggal
atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “asuransi perlindungan dasar” adalah
asuransi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.
Pasal 42
Ayat (1)
Pelayanan khusus bagi penumpang yang menyandang cacat, wanita
hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut
usia dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan
angkutan dengan baik.
Yang
dimaksud
dengan
“fasilitas
khusus”
dapat
berupa
penyediaan jalan khusus di pelabuhan dan sarana khusus untuk naik ke
atau turun dari kapal, atau penyediaan ruang yang disediakan khusus
bagi penempatan kursi roda atau sarana bantu bagi orang sakit yang
pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur.
Yang dimaksud dengan “cacat” misalnya penumpang yang
menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat kaki, atau tuna netra dan
sebagainya.
Tidak termasuk dalam pengertian orang sakit dalam ketentuan ini adalah
orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “orang lanjut usia” adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Yang dimaksud dengan “kapal khusus yang mengangkut barang
berbahaya” adalah kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut
barang berbahaya yang antara lain berupa gas, minyak bumi, bahan kimia
(chemical), dan radioaktif.
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab operator bersifat
terbatas” adalah tanggung jawab operator transportasi multi- moda
terhadap kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan
adalah terbatas pada suatu jumlah yang sebanding
dengan 2 (dua)
setengah kali biaya angkut yang harus dibayar atas barang yang
terlambat, tetapi tidak melebihi jumlah biaya angkut yang harus dibayar
berdasarkan kontrak transportasi multimoda.
Keseluruhan jumlah tanggung jawab yang menjadi beban operator
transportasi multimoda tidak boleh melebihi batas tanggung jawab
yang diakibatkan oleh kerugian total terhadap barang.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas di bidang
pembiayaan dan perpajakan” adalah:
a. mengembangkan lembaga keuangan nonbank khusus untuk
pembiayaan pengadaan armada niaga nasional;
b. memfasilitasi tersedianya pembiayaan bagi pengembangan
armada niaga nasional baik yang berasal dari perbankan dan
lembaga keuangan nonbank dengan kondisi pinjaman yang
menarik; dan
c. memberikan
insentif
fiskal
bagi
pengembangan
pengadaan armada angkutan perairan nasional.

dan

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“kawasan
industri
perkapalan
terpadu” adalah pusat industri yang meliputi antara lain fasilitas
pembangunan,
perawatan,
perbaikan,
dan pemeliharaan,
yang
terintegrasi
dengan
industri penunjangnya, seperti
material kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud “bahan baku dan komponen kapal” antara lain
material, suku cadang, dan perlengkapan kapal.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah pemegang
hipotek dapat menggunakan grosse akta hipotek sebagai landasan hukum
untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di
pengadilan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Biaya
salvage
diprioritaskan
dari
piutang-pelayaran
yang
didahulukan lainnya agar tidak mengganggu alur-pelayaran dan
kolam pelabuhan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas kapal.
Pasal 67 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pintu gerbang kegiatan perekonomian”
adalah sarana perkembangan perekonomian daerah, nasional, dan
kegiatan perdagangan internasional.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelabuhan laut” adalah pelabuhan
yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut
dan/atau angkutan penyeberangan.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pelabuhan utama berfungsi sebagai:
a. pelabuhan internasional; dan
b. pelabuhan hub internasional.
Yang dimaksud dengan “Pelabuhan internasional” adalah
pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.
Yang . . .
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Yang dimaksud dengan “Pelabuhan hub internasional” adalah
pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri
dan berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (transhipment)
barang antarnegara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelayakan teknis” antara lain mengenai
kondisi perairan (gelombang, arus, kedalaman, dan pasang surut) dan
kondisi lahan (kontur permukaan tanah).
Yang dimaksud dengan “kelayakan lingkungan” adalah tempat yang
akan digunakan untuk lokasi pelabuhan tidak menganggu lingkungan
dan sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain dermaga,
gudang,
lapangan
penumpukan,
terminal
penumpang,
terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, fasilitas penampungan dan
pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran,
fasilitas gudang untuk bahan atau barang berbahaya dan
beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, serta
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Huruf b . . .
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Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain
kawasan
perkantoran,
fasilitas
pos
dan
telekomunikasi,
fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan
telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah,
drainase dan sampah, tempat tunggu kendaraan
bermotor,
kawasan perdagangan, kawasan industri, dan fasilitas umum
lainnya (peribadatan, taman, tempat rekreasi, olahraga, jalur hijau,
dan kesehatan).
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas pokok” antara lain alurpelayaran, perairan tempat labuh, kolam pelabuhan untuk
kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, perairan tempat alih muat
kapal, perairan untuk kapal yang mengangkut bahan atau
barang berbahaya, perairan untuk kegiatan karantina, perairan
alur penghubung intrapelabuhan, perairan pandu, dan perairan
untuk kapal pemerintah.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain perairan
untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan
tempat uji coba kapal (percobaan berlayar), perairan tempat
kapal mati, perairan untuk keperluan darurat, dan perairan
untuk kegiatan rekreasi (wisata air).
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “koordinat geografis” adalah koordinat yang
ditentukan dengan lintang dan bujur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
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Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah bahwa negara
mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan daratan dan/atau
perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan yang perwujudannya
meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Penetapan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk pelabuhan laut pengumpan
regional
ditetapkan
oleh
gubernur,
sedangkan pelabuhan
pengumpan lokal ditetapkan oleh bupati/walikota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan pemerintahan lainnya” antara lain
kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh
instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan
liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining) yang ke luar
masuk melalui pelabuhan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
1 (satu) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat
membawahi beberapa pelabuhan (cluster).
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” antara lain persewaan lahan,
pergudangan, dan penumpukan.
Dalam perjanjian paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak,
kinerja yang harus dicapai oleh Badan Usaha Pelabuhan, dan jangka
waktu konsesi.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87 . . .
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Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan
“kegiatan yang menunjang kelancaran
operasional dan memberikan nilai tambah bagi pelabuhan” antara lain
perkantoran, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih,
listrik dan telekomunikasi, jaringan air limbah dan sampah,
pelayanan bunker, dan tempat tunggu kendaraan bermotor.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila
ternyata terdapat Badan Usaha
Pelabuhan yang
mampu
memanfaatkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya
untuk
melayani kegiatan yang memberikan manfaat komersial.
Ayat (5) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasar 96
Ayat (1)
Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur,
sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh bupati.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persyaratan operasional” adalah Standar
Operasional
Pelabuhan,
sumber
daya
manusia
yang
mengoperasikan, kesiapan instansi lain seperti karantina, bea cukai,
dan imigrasi sesuai kebutuhan.
Ayat (2)
Pada pelabuhan pengumpan regional izin diberikan oleh gubernur,
sedangkan pada pelabuhan pengumpan lokal izin diberikan oleh bupati.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan tertentu” adalah kegiatan untuk
menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh
pelabuhan karena sifat barang atau kegiatannya memerlukan
pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari pelabuhan.
Kegiatan usaha pokok yang dimaksud antara lain adalah:
a. pertambangan;
b. energi;
c. kehutanan;
d. pertanian;
e. perikanan;
f. industri; dan
g. dok dan galangan kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“aspek
administrasi”
adalah
rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota, dan Syahbandar
setempat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “aspek ekonomi” adalah menunjang
industri tertentu, dengan arus barang khusus bervolume besar.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “aspek keselamatan dan keamanan
pelayaran” adalah dipenuhinya kedalaman perairan dan
kolam pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, stasiun radio
pantai, termasuk sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
Huruf d
Yang
dimaksud
dengan
“aspek
teknis
fasilitas
kepelabuhanan” adalah fasilitas pokok, fasilitas penunjang, serta
fasilitas pencegahan dan penanggulangan pencemaran.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 112 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah
peraturan mengenai pemerintahan daerah.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g . . .
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Yang
dimaksud
dengan
“Manajemen
Keselamatan
dan
Pencegahan Pencemaran dari kapal” adalah satu kesatuan sistem
dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan terdokumentasi
bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga
untuk
pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang
serta peningkatan terus menerus dalam rangka memastikan dan
mempertahankan terpenuhinya seluruh kesesuaian terhadap
standar keselamatan dan pencegahan pencemaran yang
dipersyaratkan dalam ketentuan internasional yang terkait dengan
manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “Manajemen Keamanan Kapal” adalah satu
kesatuan sistem dan prosedur dan mekanisme yang tertulis dan
terdokumentasi bagi perusahaan angkutan laut dan kapal niaga
untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan peninjauan ulang
serta peningkatan terus menerus dalam rangka
memastikan
terpenuhinya
seluruh
kesesuaian terhadap kesiapan kapal
menghadapi, mempertahankan, dan menjaga keamanan kapal
dalam rangka meningkatkan keselamatan kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“ketentuan
internasional”
adalah
ketentuan yang diterbitkan oleh International
Authority
of
Lighthouse
Association
(IALA),
antara
lain
yang
mengatur
standardisasi serta kecukupan dan keandalan Sarana Bantu NavigasiPelayaran (SBNP) dan International Telecommunication Union (ITU) dan
International Maritime Pilotage Association (IMPA).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121 . . .
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Yang dimksud dengan “Sistem pengamanan fasilitas pelabuhan” adalah
prosedur pengamanan di fasilitas pelabuhan pada semua tingkatan
keamanan (security level).
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Sarana dan prasarana pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi pagar
pengaman, pos penjagaan, peralatan monitor, peralatan detektor,
peralatan komunikasi, dan penerangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Sistem komunikasi” adalah tata cara
berhubungan
atau
komunikasi
internal
fasilitas
pelabuhan,
komunikasi antara koordinator keamanan pelabuhan dengan
fasilitas pelabuhan dan dengan instansi terkait.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Personel pengaman” adalah personel yang
memiliki
pengetahuan
dan
kemampuan
untuk
melakukan
pengamanan sesuai dengan manajemen pengamanan (International Ship
and Port Facility Security Code/ISPS Code).
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengadaan kapal” adalah kegiatan
memasukkan kapal dari luar negeri, baik kapal bekas maupun kapal
baru untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
Yang dimaksud dengan “pembangunan kapal” adalah pembuatan kapal
baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang langsung
berbendera Indonesia.
Yang dimaksud dengan “pengerjaan
pekerjaan
dan
kegiatan
pada
saat
perbaikan, dan perawatan kapal.

kapal” adalah tahapan
dilakukan
perombakan,
Yang . . .
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termasuk dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, penemu (smoke
detector) dan pemadam kebakaran, radio dan elektronika kapal, dan petapeta serta publikasi nautika, serta perlengkapan pengamatan meteorologi
untuk kapal dengan ukuran dan daerah pelayaran tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang
dimaksud
dengan
“perombakan”
adalah
perombakan
konstruksi dan memerlukan pengesahan gambar dan perhitungan
konstruksi karena mengubah fungsi, stabilitas, struktur, dan dimensi
kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)
Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal ukuran
GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih kecuali:
a. kapal perang;
b. kapal negara; dan
c. kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga.
Ayat (2)
Huruf a
Jenis sertifikat kapal penumpang antara lain:
1. Sertifikat
Keselamatan
Kapal
Penumpang
(meliputi
keselamatan konstruksi, perlengkapan, dan radio kapal); dan
2. Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas
dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).
Huruf b . . .
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Jenis-jenis sertifikat keselamatan kapal barang sesuai dengan
SOLAS 1974 antara lain:
2

Sertifikat Keselamatan Kapal Barang;

3

Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;

4

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang;

4. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; dan
5. Sertifikat Pembebasan (sertifikat yang memperbolehkan bebas
dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi).
Huruf c
Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan
sebagai bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal dan
pengawakan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pejabat pemerintah” adalah pejabat
pemeriksa keselamatan kapal yang mempunyai kualifikasi dan
keahlian di bidang keselamatan yang diangkat oleh Menteri.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sewaktu waktu” adalah di luar jadwal yang
ditentukan untuk perawatan berkala, karena adanya kebutuhan.
Ayat (3) . . .
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Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah diberikannya
keringanan terhadap persyaratan keselamatan kapal dalam kondisi
sebagai berikut:
a. kapal yang melakukan percobaan berlayar;
b. kapal yang digunakan dalam penanggulangan bencana;
c. kapal berlayar dalam cuaca buruk dan/atau mengalami
musibah
yang
mengakibatkan
rusak
atau
hilangnya
perlengkapan kapal;
d. kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pencarian dan
pertolongan;
e. kapal berlayar menuju galangan untuk perbaikan (docking); atau
f. kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau bahan
utamanya, dengan mempertimbangkan daerah-pelayarannya tidak
efisien apabila harus memasang perlengkapan keselamatan
tertentu atau alat komunikasi tertentu.
Sebagai contoh kapal dengan jenis, kategori, ukuran, konstruksi, atau
bahan utamanya, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan internasional, tetapi karena daerah- pelayarannya lokal
dan dekat maka persyaratan
peralatan keselamatannya dapat
disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “operator kapal” adalah setiap orang yang
berdasarkan
alas
hak
tertentu
dengan
pemilik
kapal
mengoperasikan kapal.
Pasal 139
Yang dimaksud dengan “menyimpang dari rute” adalah tindakan yang
dilakukan oleh Nakhoda dalam rangka penyelamatan dalam hal
terjadinya gangguan cuaca seperti badai tropis (tropical cyclone) atau taifun
(hurricane).
Yang dimaksud dengan “tindakan lainnya yang diperlukan” yaitu
tindakan
yang
harus
dilakukan
Nakhoda
untuk
melakukan
pertolongan setelah mendengar isyarat bahaya (distress signal) dari kapal
lain yang menyatakan “I’m in danger and required immediate assitance”
(Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,
1972/COLREGs).
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dewan kapal” adalah dewan yang
dibentuk di atas kapal yang terdiri atas perwira kapal dengan tugas
membantu dan memberikan saran kepada pengganti sementara
Nakhoda dalam menjalankan kewenangannya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 141 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “buku harian kapal (log book)” adalah catatan
yang memuat keterangan mengenai berbagai hal yang terkait dengan
operasional kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dapat dijadikan alat bukti” adalah buku harian
kapal merupakan catatan otentik sehingga dapat digunakan
untuk
membuktikan
terjadinya
peristiwa
atau keberadaan
seseorang di kapal.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “berperilaku yang tidak layak” antara lain:
a. mempengaruhi orang lain untuk mogok kerja, terlambat
melakukan dinas jaga dan/atau melawan perintah atasan;
b. mengucapkan
kata-kata
yang
memfitnah, dan/atau tidak santun;

bersifat

menghina,

c. memiliki minuman keras, material pornografi, dan/atau obat
terlarang; atau
d. berjudi, mabuk, dan tindakan asusila.
Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “metode pengukuran dalam negeri”
adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah
Indonesia yang diterapkan pada kapal Indonesia yang tidak
tunduk
pada
ketentuan
Konvensi
Internasional
tentang
Pengukuran Kapal (International on Tonnage Measurent of Ship
1969/TMS 1969).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “metode pengukuran internasional”
adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh pemerintah
Indonesia
berdasarkan
Konvensi
Internasional
tentang
Pengukuran Kapal (International on Tonnage Measurent of Ship
1969/TMS 1969).
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
“metode
pengukuran
khusus”
dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang
akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran
terusan Suez dan metode pengukuran terusan Panama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanda selar” adalah rangkaian huruf dan angka
yang terdiri dari GT, angka yang menunjukan besarnya tonase kotor,
nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang
menerbitkan surat ukur.
Contoh :
GT 123 No 45/Ba
GT : Singkatan dari Gross Tonnage
123 : Angka tonase kotor kapal
No. : Singkatan dari nomor
45 : Nomor surat ukur
Ba . . .
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: Kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur (Ba
adalah kode pengukuran dari pelabuhan Tanjung Priok)

Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pendaftaran kapal” adalah pendaftaran hak
milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “grosse akta pendaftaran” adalah salinan resmi
dari minut (asli dari akta pendaftaran).
Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen kepemilikan yang
disampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapalnya antara
lain berupa:
1. Bagi kapal bangunan baru
a) kontrak pembangunan kapal;
b) berita acara serah terima kapal; dan
c) surat keterangan galangan.
2. Bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain
a) bill of sale; dan
b) protocol of delivery and acceptance.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “tanda pendaftaran” merupakan rangkaian angka
dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode pengukuran
dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran, dan kode
kategori kapal.
Contoh : …
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2008 Pst No. 49991L
2008
Pst

: Tahun pendaftaran kapal
: Kode pengukuran dari tempat kapal di daftar

No.
4999
L

: Nomor
: Nomor akta pendaftaran kapal
: Kode kategori kapal (L kode kategori untuk kapal laut,
N kode kategori untuk kapal nelayan, P kode kategori untuk
kapal pedalaman yaitu kapal yang berlayar di sungai dan
danau)

Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Surat Laut”, “Pas Besar”, dan “Pas Kecil” adalah
Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas
untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
Ayat (3)
Yang dimaksud “perairan sungai dan danau” meliputi sungai,
danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “identitas kapal” adalah nama kapal dan
pelabuhan tempat kapal didaftar yang dicantumkan pada badan
kapal, bendera kebangsaan yang dikibarkan pada buritan kapal
sesuai dengan Surat Tanda Kebangsaan yang diberikan oleh
Pemerintah negara yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kapal untuk jenis dan ukuran tertentu” adalah
kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau
lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran
internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri
jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang diberikan kewenangan oleh
Pemerintah” adalah badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 170 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ukuran tertentu” adalah kapal barang
dengan ukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih dan kapal
penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran internasional,
sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan
ukurannya akan ditetapkan tersendiri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk kapal yang berlayar di dalam negeri pengaturan mengenai
sertifikat ditetapkan tersendiri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu lainnya” antara lain
penandaan wilayah negara di pulau terluar antara lain berupa
menara suar.
Ayat (3)
Yang
dimaksud
dengan
“ketentuan
peraturan
perundangundangan”
adalah
sesuai
dengan
ketentuan
nasional
dan
memperhatikan ketentuan internasional.
Ketentuan nasional yaitu Standar Nasional Indonesia yang
berkaitan dengan Sistem Pelampungan “A” (standar navigasi yang
mengacu pada standar Eropa).
Ketentuan . . .
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g. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 82) yang
berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
2) Safety of Life at Sea (SOLAS)
yang berkaitan dengan
keselamatan navigasi (Safety of Navigation-Chapter V);
c. Ketentuan
yang
dikeluarkan
oleh
International
Maritime
Organization (IMO) yang berkaitan dengan Resolusi tentang
keselamatan navigasi (Safety of Navigation);
d. Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Hydrography
Organization (IHO) yang berkaitan dengan hidrografi; dan
e. Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Association Marine Aids
to Navigation and Lighthouse Authorities
(IALA) yang berkaitan dengan rekomendasi Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dipergunakan untuk mendukung
kegiatan yang bukan untuk kepentingan umum antara lain anjungan
minyak (oil platform), pengerukan, salvage, dan terminal khusus di
lokasi tertentu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hambatan” adalah keadaan yang dapat
mengganggu atau menghalangi lalu lintas angkutan di perairan
antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 176
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kapal tertentu” adalah kapal perang, kapal
negara, kapal rumah sakit, kapal yang memasuki suatu pelabuhan
khusus untuk keperluan meminta pertolongan atau kapal yang
memberi pertolongan jiwa manusia, kapal yang melakukan
percobaan berlayar, dan kapal swasta yang melakukan
tugas
pemerintahan.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang
dimaksud
dengan
“ketentuan
peraturan
undangan”
adalah
ketentuan
nasional
dan
internasional di bidang telekomunikasi, antara lain:

perundangketentuan

(3) Ketentuan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi; dan
(4) Ketentuan internasional, yaitu International Telecommunication Union
(ITU) yang telah diratifikasi terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Instruments Amending The Constitution and The Convention of The
International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002
(Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan
Telekomunikasi
Internasional,
Marrakesh
2002)
dan
International Maritime Organization (IMO).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 179 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hambatan” antara lain adalah adanya gangguan
frekuensi yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 182
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“komunikasi
marabahaya”
adalah
komunikasi yang menunjukkan adanya stasiun atau unit bergerak atau
orang lain dalam keadaan benar-benar bahaya dan membutuhkan
pertolongan segera (MAYDAY MAYDAY MAYDAY).
Yang dimaksud dengan “komunikasi segera” adalah komunikasi yang
berisikan informasi untuk meminta pertolongan terhadap orang yang
sakit di atas kapal atau informasi untuk meminta pertolongan
terhadap orang jatuh di laut (PAN PAN PAN).
Yang dimaksud dengan “komunikasi keselamatan”
komunikasi yang berisi informasi tentang:

adalah

a. adanya pergeseran posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. padamnya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. adanya pengeboran minyak pada suatu posisi di alur-pelayaran;
d. munculnya sebuah karang;
e. adanya . . .
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f. dukungan untuk operasi pencarian dan pertolongan (Search and
Rescue); atau
g. pelaporan adanya kapal misterius (phantom ship).
(SECURITY SECURITY SECURITY)
Yang dimaksud dengan “siaran tanda waktu standar” adalah
pancaran tanda waktu untuk kapal, stasiun pantai, dan pihak lain yang
memerlukan informasi waktu dan mencocokkan kronometer.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “awak kapal tertentu” adalah perwira nautika
yang bertanggung jawab terhadap keadaan cuaca.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 187
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 188
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sebagian penyelenggaraan alur-pelayaran”
adalah alur yang menuju ke terminal khusus.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 189
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” antara lain
pembangunan pelabuhan, penahan gelombang, penambangan, dan
bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang
dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” antara lain perairan Alur
Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur Traffic Separation Scheme (TSS),
area Ship to Ship Transfer (STS), perairan yang telah ditetapkan Ship
Reporting System (SRS).
Yang . . .
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berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pasal 194
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terus menerus, langsung, dan secepatnya”
adalah berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesia dan langsung
menuju ke laut bebas lainnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor
17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law
of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat”
adalah kapal yang
mengalami musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau
kapal yang sedang mengalami musibah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 195
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “memberikan jaminan” adalah kewajiban bagi
pemilik atau operator untuk memiliki jaminan asuransi atau
menempatkan
sejumlah
uang
sebagai
jaminan
untuk
menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak
digunakan lagi oleh pemilik atau operator.
Pasal 196 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah
perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi
kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih.
Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah suatu
wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib
dilakukan pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat
mengajukan permintaan jasa pemanduan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pelimpahan
pemanduan
kepada
Badan
Usaha
Pelabuhan
dilaksanakan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial atau
terminal khusus.
Yang dimaksud dengan “dapat dilimpahkan” adalah untuk
memenuhi kebutuhan, sesuai persyaratan, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta dapat dicabut apabila pelaksanaan
tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201 . . .
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Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Ayat (1)
Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan di dalam wilayah
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Persyaratan
kompetensi
berlaku
juga
pada
Syahbandar
di
pelabuhan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Yang dimaksud dengan “penerbitan persetujuan kegiatan kapal di
pelabuhan”
antara
lain
menerbitkan
izin
untuk
kegiatan
pengelasan, pembersihan tangki (tank cleaning), perpindahan sandar
kapal, melarang atau mengizinkan orang naik ke atas kapal, dan alih
muat barang.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ketentuan internasional” adalah mengenai
sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port
Facility Security Code/ISPS Code).
Yang dimaksud dengan “Syahbandar bertindak selaku komite
keamanan pelabuhan (port security commitee)” adalah Syahbandar atas
nama Pemerintah selaku
Designated Authority (DA) berwenang
menentukan tingkat keamanan di pelabuhan (security level).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat meminta bantuan”
Syahbandar berhak meminta dukungan dan bantuan
diperlukan antara lain jika terjadi tindak pidana atau kriminal.

adalah
apabila

Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 213
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “surat dan dokumen kapal” antara lain Surat
Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat Keselamatan,
Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Pengawakan Kapal, dan dokumen
muatan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 214
Yang dimaksud dengan “warta kapal” adalah informasi tentang kondisi
umum kapal dan muatannya (ship condition).
Pasal 215
Yang dimaksud dengan “petunjuk serta perintah Syahbandar” antara lain
menolak kedatangan kapal, memerintahkan perpindahan kapal, dan
menentukan tempat labuh jangkar.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas
Pasal 218
Ayat
(1)
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah apabila
Syahbandar mendapat laporan adanya indikasi bahwa kapal tidak
memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan.
Ayat (2) . . .
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Yang
dimaksud
dengan
“ketentuan
peraturan
perundangundangan”
meliputi
konvensi
internasional
yang
mengatur
mengenai port state control.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 219
Ayat (1)
Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional
disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan
kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud “dapat” adalah apabila dari hasil pemeriksaan
pendahuluan terdapat keterangan dan/atau bukti awal mengenai
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira
kapal.
Pasal 222
Cukup jelas
Pasal 223 . . .
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Pasal 223
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “klaim-pelayaran (maritime claim)” sesuai
dengan ketentuan mengenai penahanan kapal (arrest of ships),
timbul karena:
a. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal;
b. hilangnya nyawa atau luka parah yang terjadi baik di daratan atau
perairan atau laut yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal;
c. kerusakan
terhadap
lingkungan,
kapalnya,
muatannya sebagai akibat kegiatan operasi
perjanjian tentang salvage;

atau
barang
salvage atau

d. kerusakan atau ancaman kerusakan terhadap lingkungan, garis
pantai atau kepentingan lainnya yang disebabkan oleh kapal,
termasuk biaya yang diperlukan untuk mengambil langkah
pencegahan kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barang
muatannya, serta untuk pemulihan lingkungan sebagai akibat
terjadinya kerusakan yang timbul;
e. biaya-biaya
atau
pengeluaran
yang
berkaitan
dengan
pengangkatan, pemindahan, perbaikan, atau terhadap kapal,
termasuk juga biaya penyelamatan kapal dan awak kapal;
f. biaya pemakaian atau pengoperasian atau penyewaan kapal yang
tertuang dalam perjanjian pencarteran (charter party) atau lainnya;
g. biaya pengangkutan barang atau penumpang di atas kapal, yang
tertuang dalam perjanjian pencarteran atau lainnya;
h. kerugian atau kerusakan barang termasuk peti atau koper yang
diangkut di atas kapal;
i. kerugian dan kerusakan kapal dan barang karena
peristiwa kecelakaan di laut (general average);

terjadinya

j. biaya penarikan kapal (towage);
k. biaya pemanduan (pilotage);
l. biaya barang, perlengkapan, kebutuhan kapal, Bahan Bakar
Minyak atau bunker, peralatan kapal termasuk peti kemas yang
disediakan untuk pelayanan dan kebutuhan kapal untuk
pengoperasian, pengurusan, penyelamatan atau pemeliharaan
kapal;
m. biaya pembangunan, pembangunan ulang atau
perbaikan, mengubah atau melengkapi kebutuhan kapal;

rekondisi,

n. biaya pelabuhan, kanal, galangan,
dan/atau biaya pungutan lainnya;

pelayaran,

bandar,

alur

o. gaji . . .
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o. gaji dan lainnya yang terutang bagi Nakhoda, perwira dan Anak Buah
Kapal serta lainnya yang dipekerjakan di atas kapal termasuk
biaya untuk repatriasi, asuransi sosial untuk kepentingan
mereka;
p. pembiayaan
atau
disbursements
yang
kepentingan kapal atas nama pemilik kapal;

dikeluarkan

untuk

q. premi asuransi (termasuk “mutual insurance call”) kapal yang harus
dibayar oleh pemilik kapal atau pencarter kapal tanpa Anak Buah
Kapal atau bare boat (demise charterer);
r. komisi, biaya, perantara atau broker atau keagenan yang harus
dibayar berkaitan dengan kapal atas nama pemilik kapal tanpa Anak
Buah Kapal (demise charterer);
s. biaya sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal;
t. biaya sengketa yang terjadi di antara rekan pemilikan kapal (coowner) berkenaan dengan pengoperasian dan penghasilan atau hasil
tambang kapal;
u. biaya gadai atau hipotek kapal atau pembebanan lain yang
sifatnya sama atas kapal; dan
v. biaya sengketa yang timbul dari perjanjian penjualan kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 224
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen pelaut” adalah dokumen identitas
pelaut dan perjanjian kerja laut. Dokumen identitas pelaut antara lain
terdiri atas Buku Pelaut dan Kartu Identitas Pelaut.
Yang dimaksud dengan “disijil” adalah dimasukkan dalam buku daftar
awak kapal yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang
bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik
turunnya yang disahkan oleh Syahbandar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.
Pasal 227 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas
Pasal 230
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab unit kegiatan lain di
perairan” antara lain pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas
penampungan minyak di perairan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang
dimaksud
dengan
“institusi
yang
berwenang
untuk
penanganan lebih lanjut” adalah institusi yang menangani
pengendalian pencemaran secara nasional.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun
termasuk juga limbah radioaktif.
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “limbah” antara lain dapat berupa limbah
minyak, bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun, sampah, serta
kotoran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” adalah pembuangan limbah
tidak boleh dilakukan pada alur-pelayaran, kawasan lindung,
kawasan suaka alam, taman nasional, taman wisata alam, kawasan
cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sempadan pantai, kawasan
terumbu karang, kawasan mangrove, kawasan perikanan
dan
budidaya, kawasan pemukiman, dan daerah sensitif terhadap
pencemaran.
Yang dimaksud dengan “pembuangan limbah” termasuk juga berupa
kerangka kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Ayat (1)
Yang dimaksud ”penutuhan kapal” adalah kegiatan pemotongan dan
penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman dan
berwawasan lingkungan (safe and environmentally sound manner).
Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“bahaya”
adalah
ancaman
disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dari kapal.

yang

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “orang” termasuk juga orang yang berada di
menara suar yang ditemukan dalam keadaan bahaya.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Nakhoda kapal lain yang
berada di sekitar lokasi bahaya, stasiun radio pantai dan pejabat
berwenang terdekat yang memilki kewenangan untuk menindaklanjuti
proses kecelakaan tersebut.
Ayat (4)
Pelaporan oleh Nakhoda dilakukan untuk setiap bahaya bagi
keselamatan kapal, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik
yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur
atau bangunan di perairan yang dapat mengganggu keselamatan
berlayar maupun tidak.
Yang dimaksud dengan “melaporkan” adalah menyampaikan berita
bahaya bagi keselamatan kapal dengan cara sistem telekomunikasi antara
lain melalui Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Information System (VTIS),
semaphore, morse serta sarana lain yang dapat digunakan untuk
menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247 . . .
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Pasal 247
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Nakhoda kapal lain
yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, stasiun radio pantai dan pejabat
berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti
proses kecelakaan tersebut.
Pasal 248
Yang dimaksud dengan “melaporkan” adalah menyampaikan berita
kecelakaan kapal dengan cara sistem telekomunikasi antara lain melalui
Stasiun Radio Pantai, Vessel Traffic Information System (VTIS), semaphore, morse
serta sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau
menarik perhatian bagi pihak lain.
Pasal 249
Yang
dimaksud
dengan
“dibuktikan
lain”
adalah
berdasarkan
pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi
adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan
investigasi sebab terjadinya kecelakaan.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan
Transportasi disampaikan kepada Menteri yang disertai dengan
rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang terkait dengan
sistem, sarana dan prasarana
transportasi, serta sumber daya
manusia.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265
Cukup jelas.
Pasal 266
Cukup jelas.
Pasal 267
Cukup jelas.
Pasal 268 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 269
Ayat (1)
Sistem
informasi
pelayaran
bertujuan
untuk
memberikan
informasi di bidang angkutan perairan dan kepelabuhanan serta
terjaminnya
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
dan
memberikan perlindungan lingkungan maritim.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 283
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ” melakukan tindakan lain menurut hukum
yang bertanggung jawab” adalah bahwa dalam melaksanakan
tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 284
Cukup jelas.
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289 . . .
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Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Cukup jelas.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294
Cukup jelas.
Pasal 295
Cukup jelas.
Pasal 296
Cukup jelas.
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
Cukup jelas.
Pasal 315
Cukup jelas.
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Cukup jelas.
Pasal 328
Cukup jelas.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Cukup jelas.
Pasal 331
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333 . . .
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Pasal 333
Cukup jelas.
Pasal 334
Cukup jelas.
Pasal 335
Cukup jelas.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Cukup jelas.
Pasal 339
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin untuk membangun fasilitas
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan izin operasional yang
tunduk pada Undang-Undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 340
Cukup jelas.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Cukup jelas.
Pasal 343
Cukup jelas.
Pasal 344
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Penentuan waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah merencanakan
pengembangan pelabuhan dan Badan Usaha Milik Negara. Untuk
keperluan pengembangan tersebut atas perintah Menteri dilakukan:
a. evaluasi aset Badan Usaha Milik Negara
menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan

yang

(3) audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik Negara
yang menyelenggarakan usaha pelabuhan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik
Negara” adalah Badan Usaha Milik Negara
yang didirikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991,
Peraturan
Pemerintah
Nomor
57
Tahun
1991,
Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan
yang meliputi:
a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) Undang-Undang ini;
b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan
pelimpahan
dari
Pemerintah
dan
ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. pelayanan
jasa
pemanduan
berdasarkan
pelimpahan
dari
Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. penyediaan
dan
pengusahaan
tanah
sesuai
berdasarkan
pelimpahan
dari
Pemerintah
dan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

kebutuhan
ketentuan

Pasal 345
Cukup jelas.
Pasal 346
Cukup jelas.
Pasal 347
Cukup jelas.
Pasal 348 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 349
Cukup jelas.
Pasal 350
Yang dimaksud dengan “harus ditetapkan” adalah menetapkan
beberapa pelabuhan utama sebagai hub internasional termasuk juga
mengevaluasi pelabuhan hub internasional yang telah ditetapkan sebelum
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 351
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dievaluasi dan disesuaikan” termasuk
keberadaan pelabuhan perikanan yang berada di dalam Daerah
Lingkungan
Kerja
dan
Daerah
Lingkungan
Kepentingan
pelabuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 352
Cukup jelas.
Pasal 353
Cukup jelas.
Pasal 354
Cukup jelas.
Pasal 355
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4849
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya
volume,

jenis,

dan

karakteristik

sampah

yang

semakin beragam;
b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai
dengan metode dan teknik pengelolaan sampah
yang

berwawasan

lingkungan

sehingga

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat dan lingkungan;
c. bahwa

sampah

telah

menjadi

permasalahan

nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan
secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir
agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat
bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta
dapat mengubah perilaku masyarakat;
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d. bahwa

dalam

pengelolaan

sampah

diperlukan

kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan
kewenangan

Pemerintah,

pemerintahan

daerah,

serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga
pengelolaan

sampah

dapat

berjalan

secara

proporsional, efektif, dan efisien;
e. bahwa

berdasarkan

dimaksud dalam

pertimbangan

sebagaimana

huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1),

dan

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENGELOLAAN

SAMPAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.

2.

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

3.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

4.

Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses
alam yang menghasilkan timbulan sampah.

5.

Pengelolaan

sampah

adalah

kegiatan

yang

sistematis,

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah.
6.

Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.

7.

Tempat

pengolahan

dilaksanakannya
penggunaan

ulang,

sampah

kegiatan
pendauran

terpadu

adalah

pengumpulan,
ulang,

tempat

pemilahan,

pengolahan,

dan

pemrosesan akhir sampah.
8.

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.
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9.

Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang
terkena

dampak

negatif

yang

ditimbulkan

oleh

kegiatan

penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau
badan hukum.
11. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan
dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah
yang tidak benar.
12. Pemerintah
Presiden

pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah

Republik

pemerintahan
dimaksud

Indonesia

Negara

dalam

yang

Republik

memegang
Indonesia

Undang-Undang

Dasar

kekuasaan
sebagaimana

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
14. Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di
bidang pemerintahan lain yang terkait.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2
(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri
atas:
a. sampah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
c. sampah spesifik.
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(2)

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau
fasilitas lainnya.
(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan
beracun;
c. sampah yang timbul akibat bencana;
d. puing bongkaran bangunan;
e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas
kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai
ekonomi.
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Pasal 4
Pengelolaan

sampah

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesehatan

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah
sebagai sumber daya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5
Pemerintah

dan

pemerintahan

daerah

bertugas

menjamin

terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 6
Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan
penanganan sampah;
c. memfasilitasi,

mengembangkan,

dan

melaksanakan

upaya

pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong

dan

memfasilitasi

pengembangan

manfaat

hasil

pengolahan sampah;
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f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang
pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani
sampah; dan
g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah

Pasal 7
Dalam

penyelenggaraan

pengelolaan

sampah,

Pemerintah

mempunyai kewenangan:
a.

menetapkan

kebijakan

dan

strategi

nasional

pengelolaan

sampah;
b.

menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan
sampah;

c.

memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah,
kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

d.

menyelenggarakan

koordinasi,

pembinaan,

dan

pengawasan

kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e.

menetapkan

kebijakan

penyelesaian

perselisihan

antardaerah

dalam pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga
Wewenang Pemerintah Provinsi

Pasal 8
Dalam

menyelenggarakan

pengelolaan

sampah,

pemerintahan

provinsi mempunyai kewenangan:
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a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
b. memfasilitasi

kerja

sama

antardaerah

dalam

satu

provinsi,

kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
c. menyelenggarakan

koordinasi,

pembinaan,

dan

pengawasan

kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan
d. memfasilitasi

penyelesaian

perselisihan

pengelolaan

sampah

antarkabupaten/antarkota dalam 1 (satu) provinsi.

Bagian Keempat
Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9
(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan
kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
a. menetapkan

kebijakan

dan

strategi

pengelolaan

sampah

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan

pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat
pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan
akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6
(enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat
pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka
yang telah ditutup; dan
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f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat
pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kelima
Pembagian Kewenangan
Pasal 10
Pembagian kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11
(1) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara
baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk
itu;
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b. berpartisipasi

dalam

penyelenggaraan,

proses

dan

pengambilan

pengawasan

di

keputusan,

bidang

pengelolaan

sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu
mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak
negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan
sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah

dan

peraturan

daerah

sesuai

dengan

kewenangannya.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12
(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pelaksanaan

kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 13
Pengelola

kawasan

permukiman,

kawasan

komersial,

kawasan

industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas
lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
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Pasal 14
Setiap

produsen harus mencantumkan label

atau

tanda

yang

berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada
kemasan dan/atau produknya.

Pasal 15
Produsen

wajib

mengelola

kemasan

dan/atau

barang

yang

diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas
pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

tata

cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14, dan

kewajiban produsen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal

15 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 17
(1) Setiap

orang yang

melakukan kegiatan usaha

pengelolaan

sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18
(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus
diumumkan kepada masyarakat.
(2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

jenis

usaha

pengelolaan

sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 19
Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga terdiri atas:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.
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Paragraf Kesatu
Pengurangan sampah

Pasal 20
(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19

huruf a meliputi kegiatan:
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah; dan/atau
c. pemanfaatan kembali sampah.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap
dalam jangka waktu tertentu;
b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. memfasilitasi

penerapan

label

produk

yang

ramah

lingkungan;
d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
dan
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
(3) Pelaku

usaha

dalam

melaksanakan

kegiatan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang
menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang,
dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang
dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh
proses alam.
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(5) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengurangan

sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21
(1) Pemerintah memberikan:
a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan
sampah; dan
b. disinsentif

kepada

setiap

orang

yang

tidak

melakukan

pengurangan sampah.
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara
pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf Kedua
Penanganan Sampah

Pasal 22
(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b meliputi:
a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah
sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan
sampah

dari

sumber

sampah

ke

tempat

penampungan

sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau
dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat
pemrosesan akhir;
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d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,
dan jumlah sampah; dan/atau
e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah
dan/atau

residu

hasil

pengolahan

sebelumnya

ke

media

lingkungan secara aman.
(2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

berdasarkan

peraturan

pemerintah

penanganan

(1)

diatur

atau

sampah

dengan

dengan

atau

peraturan

daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 23
(1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 24
(1) Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

wajib

membiayai

penyelenggaraan pengelolaan sampah.
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(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
anggaran

pendapatan

dan

belanja

negara

serta

anggaran

pendapatan dan belanja daerah.
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pembiayaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan
pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 25
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama

dapat

memberikan

kompensasi

kepada

orang

sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. relokasi;
b. pemulihan lingkungan;
c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
d. kompensasi dalam bentuk lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
peraturan pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi

oleh

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.
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BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama antardaerah

Pasal 26
(1) Pemerintah

daerah

dapat

melakukan

kerja

sama

antarpemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
(2) Kerja

sama

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dapat

diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan
usaha bersama pengelolaan sampah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk
usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 27
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan
sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam

bentuk

perjanjian

antara

pemerintah

daerah

kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
(3)

Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
PERAN MASYARAKAT

Pasal 28
(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Peran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

melalui:
a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah;
b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa
persampahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

BAB X
LARANGAN

Pasal 29
(1)

Setiap orang dilarang:
a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. mengimpor sampah;
c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan;
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e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan
dan disediakan;
f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka
di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan
teknis pengelolaan sampah.
(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a,

huruf c, dan huruf d diatur dengan

peraturan pemerintah.
(3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

larangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur
dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
(4)

Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda
terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 30
(1)

Pengawasan

terhadap

kebijakan

pengelolaan

sampah

oleh

pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah
(2)

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat
kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Pasal 31
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang
dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah
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daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamasama.
(2) Pengawasan

yang

dilakukan

oleh

pemerintah

daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria

pengawasan yang diatur oleh

Pemerintah.
(3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengawasan

pengelolaan

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32
(1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada
pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang
ditetapkan dalam perizinan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. paksaan pemerintahan;
b. uang paksa; dan/atau
c. pencabutan izin.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
peraturan daerah kabupaten/kota.
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BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33
(1)

Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri
atas:
a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah;
dan
b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat

dilakukan

melalui

penyelesaian

di

luar

pengadilan

ataupun melalui pengadilan.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 34
(1)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan
mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak
yang bersengketa.

(2)

Apabila

dalam

sebagaimana
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kesepakatan,

para

pihak

yang

bersengketa

dapat

mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 35
(1) Penyelesaian

sengketa

persampahan

di

dalam

pengadilan

dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsurunsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara
perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
(3) Tuntutan

dalam

gugatan

perbuatan

melawan

hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti
kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 36
Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di
bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui
perwakilan kelompok.
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Bagian Kelima
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 37
(1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk
kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan
masyarakat dan lingkungan.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu,
kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

harus

memenuhi

persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
dan
c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun
sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 38
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan
persampahan

diberi

wewenang

khusus

sebagai

penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang:
a. melakukan
keterangan

pemeriksaan
berkenaan

atas

dengan

kebenaran
tindak

laporan

pidana

atau

di

bidang

yang

diduga

pengelolaan sampah;
b. melakukan

pemeriksaan

terhadap

orang

melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan
dengan

peristiwa

tindak

pidana

di

bidang

pengelolaan

sampah;
d. melakukan

pemeriksaan

atas

pembukuan,

catatan,

dan

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
pengelolaan sampah;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang
hasil kejahatan

yang dapat dijadikan bukti dalam perkara

tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
(3)

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

memberitahukan

dimulainya

penyidikan

dan

hasil

penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.
(4)

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
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BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39
(1)

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau
mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis
sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000,00

(seratus

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
(2)

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau
mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pasal 40
(1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja
melakukan

kegiatan

pengelolaan

sampah

dengan

tidak

memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat
mengakibatkan
keamanan,

gangguan

pencemaran

kesehatan

masyarakat,

gangguan

lingkungan,

dan/atau

perusakan

lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000,00

(seratus

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Jika

tindak

pidana

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah
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diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp100.000.000

(seratus

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 41
(1)

Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan
pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar,
prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan
kesehatan

masyarakat,

gangguan

keamanan,

pencemaran

lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2)

Jika

tindak

pidana

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42
(1) Tindak

pidana

dianggap

apabila

tindak

pidana

sebagai

dimaksud

tindak

pidana

dilakukan

korporasi

dalam

rangka

mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang
berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau
mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau
memiliki

kewenangan

guna

mengendalikan

dan/atau

mengawasi korporasi tersebut.
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh
baik

atau atas nama korporasi dan orang-orang,

berdasarkan

hubungan

kerja

maupun

berdasarkan

hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi,
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tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka
yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah,
tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan
hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak
pidana secara sendiri atau bersama-sama.
(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada
pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus
melakukan pekerjaan yang tetap.
(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat
penuntutan

diwakili

memerintahkan

oleh

pengurus

bukan

pengurus,

agar

menghadap

hakim

dapat

sendiri

ke

pengadilan.

Pasal 43
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44
(1) Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan
tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem
pembuangan terbuka paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
berlakunya Undang-Undang ini.
(2) Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir
sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling
lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang
ini.
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Pasal 45
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
yang

belum

memiliki

diundangkannya

fasilitas

pemilahan

Undang-Undang

ini

wajib

sampah

pada

membangun

saat
atau

menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46
Khusus untuk daerah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal
32 merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
(1) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan
Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2)

Peraturan

daerah

yang

diamanatkan

Undang-Undang

ini

diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
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Pasal 48
Pada

saat

berlakunya

Undang-Undang

ini

semua

peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah
yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 49
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR
69
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DEWA PERWAKILA RAKYAT
REPUBLIK IDOESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah

penduduk

Indonesia

yang

besar

dengan

tingkat

pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume
sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan
kontribusi

dalam

menimbulkan

jenis

sampah

yang

semakin

beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau
sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah
sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya
yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola

sampah

masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah
dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir
sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di
lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas
metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan
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memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan
sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu
yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan
akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma
baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah
sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat
dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun
untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan
pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan
suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir,
yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah,
yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan
dengan

kegiatan

pengurangan

dan

penanganan

sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan
kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan
sampah

meliputi

pemilahan,

pengumpulan,

pengangkutan,

pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar
tersebut

memberikan

konsekuensi

bahwa

pemerintah

wajib

memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu
membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak
yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan
sampah

meskipun

secara

operasional

pengelolaannya

dapat

bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan,
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dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan
dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam
terpadu

rangka
dan

masyarakat,

komprehensif,
serta

pemerintahan
diperlukan

menyelenggarakan

daerah

payung

tugas

pemenuhan
dan

untuk
hukum

pengelolaan
hak

wewenang

melaksanakan
dalam

bentuk

sampah
dan

secara

kewajiban

Pemerintah
pelayanan

dan

publik,

undang-undang.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini
berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat,
asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan,
asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan

pemikiran

sebagaimana

diuraikan

di

atas,

pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:
a.

kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan
pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

b.

ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor
sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.

ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

d.

kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan

e.

kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undangundang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
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Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah
tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah
tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan,
pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat
hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan
sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin
usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus
yang

digunakan

untuk

kepentingan

nasional/berskala

nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional,
pengembangan

industri

strategis,

dan

pengembangan

teknologi tinggi.
Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti
asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan
umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
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udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman,
jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas
sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga
pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan
masyarakat,

kawasan

pendidikan,

kawasan

pariwisata,

kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa
Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

mempunyai

tanggung

jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat
terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa
pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode
dan

teknik

yang

ramah

lingkungan

sehingga

tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat
dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada
generasi yang akan datang.

Yang

dimaksud

dengan

asas

“manfaat”

adalah

bahwa

pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang
511

34

menganggap

sampah

sebagai

sumber

daya

yang

dapat

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah
memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan
dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan
sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah
mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan
kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang
dihasilkannya.

Yang

dimaksud

dengan

asas

“kebersamaan”

adalah

bahwa

pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan.

Yang

dimaksud

dengan

asas

“keselamatan”

adalah

bahwa

pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang

dimaksud

dengan

asas

“keamanan”

adalah

bahwa

pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat
dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa
sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi
yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.
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Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Hasil

pengolahan

sampah,

misalnya

berupa

kompos,

pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
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Cukup jelas.
Huruf b
Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain,
berupa penyediaan tempat penampungan sampah,
alat

angkut

sampah,

tempat

penampungan

sementara, tempat pengolahan sampah terpadu,
dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 13
Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam
bentuk

klaster,

apartemen,

kondominium,

asrama,

dan

sejenisnya.
Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang
mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 14
Untuk produk tertentu yang karena ukuran kemasannya tidak
memungkinkan mencantumkan label atau tanda, penempatan
label atau tanda dapat dicantumkan pada kemasan induknya.

Pasal 15
Yang dimaksud dengan mengelola kemasan berupa penarikan
kembali kemasan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah, antara
lain,

memuat

persyaratan

untuk

memperoleh

izin,

jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
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Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pemerintah
produsen

menetapkan
mengurangi

kebijakan
sampah

agar

para

dengan

cara

menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai
oleh

proses

penetapan

alam.

jumlah

Kebijakan
dan

tersebut

persentase

berupa

pengurangan

pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai
oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.
Huruf b
Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi
yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal
proses produksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini
berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan,
atau kemasan produk.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen
yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau
mudah

diurai

oleh

proses

alam

dan

ramah

lingkungan.
Huruf b
Disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang
menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh
proses alam, diguna ulang, dan/atau didaur ulang,
serta tidak ramah lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang
memenuhi

persyaratan

keamanan,

kesehatan,

lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik,
komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar
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sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan,
atau dikembalikan ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Kompensasi

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat
pemrosesan

akhir yang

berdampak

negatif

terhadap

orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
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Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat
antara

lain

jenis,

volume,

dan/atau

karakteristik

sampah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan

519

hukum

yang

dilakukan

untuk

memulihkan

oleh

pemerintah

daerah

kualitas

lingkungan

dalam
42

keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung
oleh

pengelola

sampah

yang

tidak

mematuhi

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan
dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang
melanggar ketentuan dalam peraturan perundangundangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi
paksaan pemerintahan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau
diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap
kesehatan

masyarakat

dan/atau

lingkungan

akibat

kegiatan pengelolaan sampah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai
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tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya
atau

terulangnya

dampak

negatif

dari

kegiatan

pengelolaan sampah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini,
antara

lain,

perintah

memasang

atau

memperbaiki

prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 36
Gugatan perwakilan kelompok dilakukan melalui pengajuan
gugatan oleh satu orang atau lebih yang mewakili diri sendiri atau
mewakili kelompok.

Pasal 37
Ayat (1)
Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang
terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah
masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang
pengelolaan sampah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil
adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah
dikeluarkan oleh organisasi persampahan.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
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Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara
kepulauan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah
perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan
kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara
serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan
ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan
antarbangsa, dan memperkukuh kedaulatan negara;
c. bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem
transportasi nasional yang mempunyai karakteristik
mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan
teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta
memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang
optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang
efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola
distribusi nasional yang mantap dan dinamis;
d. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan
internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan
yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha,
perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang
disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas
penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi,
perubahan
lingkungan
strategis,
dan
kebutuhan
penyelenggaraan penerbangan saat ini sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru;
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f. bahwa . . .

-2f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerbangan;
Mengingat

:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A,
dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
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1.

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar
udara,
angkutan
udara,
navigasi
penerbangan,
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

2.

Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas
wilayah daratan dan perairan Indonesia.

3.

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat
terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara,
tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan
bumi yang digunakan untuk penerbangan.

4.

Pesawat Terbang adalah pesawat udara yang lebih berat
dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan
tenaga sendiri.
5. Helikopter . . .

-35.

Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari
udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh
mesin.

6.

Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang
mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda
kebangsaan Indonesia.

7.

Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang
digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah
lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan
penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

8.

Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang
digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan
bukan niaga.

9.

Pesawat Udara Sipil Asing adalah pesawat udara yang
digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan
bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan
tanda kebangsaan negara asing.

10. Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain
tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk
beroperasi.
11. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan
oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk
memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh
terhadap
keselamatan
penerbangan
selama
pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
12. Personel Penerbangan, yang selanjutnya disebut personel,
adalah personel yang berlisensi atau bersertifikat yang
diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan.
13. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan
menggunakan pesawat udara untuk mengangkut
penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan
atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang
lain atau beberapa bandar udara.
14. Angkutan . . .
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-414. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk
umum dengan memungut pembayaran.
15. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara
yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang
dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha
pokoknya selain di bidang angkutan udara.
16. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu
bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan
udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu
bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
sebaliknya.
18. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara
niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute
penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil
dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh
moda transportasi lain dan secara komersial belum
menguntungkan.
19. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari
bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur
penerbangan yang telah ditetapkan.
20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara
untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo,
dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
21. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan
yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan
udara.
22. Tanggung
Jawab
Pengangkut
adalah
kewajiban
perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian
yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang
serta pihak ketiga.
23. Kargo . . .
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-523. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat
udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang
kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan,
atau barang yang tidak bertuan.
24. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang
diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk
diangkut dengan pesawat udara yang sama.
25. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang
dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
26. Pengangkut adalah badan usaha angkutan udara niaga,
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan
ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha
selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat
kontrak perjanjian angkutan udara niaga.
27. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses
elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah
satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara
penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk
menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan
pesawat udara.
28. Surat Muatan Udara (airway bill)
adalah dokumen
berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk
lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya
perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo
dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk
mengambil kargo.
29. Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara
pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim
kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo
dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau
dalam bentuk imbalan jasa yang lain.
30. Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara
waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan
dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.
31. Kebandarudaraan . . .
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-631. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan,
keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas
pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat
perpindahan
intra
dan/atau
antarmoda
serta
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah.
32. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem
kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata
ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif
wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan
antarmoda
transportasi,
kelestarian
lingkungan,
keselamatan
dan
keamanan
penerbangan,
serta
keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
33. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,
dan
tempat
perpindahan
intra
dan
antarmoda
transportasi,
yang
dilengkapi
dengan
fasilitas
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
34. Bandar Udara Umum adalah bandar udara
digunakan untuk melayani kepentingan umum.

yang

35. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk
menunjang kegiatan usaha pokoknya.
36. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang
ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute
penerbangan dalam negeri.
37. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang
ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute
penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan
ke luar negeri.
38. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara
yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari
berbagai bandar udara yang melayani penumpang
dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai
provinsi.
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39. Bandar . . .

-739. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara
yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi
perkembangan ekonomi terbatas.
40. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di
perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah
Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas
landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan
pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
41. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara adalah
wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
42. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah
wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di
sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan
operasi
penerbangan
dalam
rangka
menjamin
keselamatan penerbangan.
43. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi,
yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara
untuk pelayanan umum.
44. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga
pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai
penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa
pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang
belum diusahakan secara komersial.
45. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan
penerbangan.
46. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak
pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan
selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau
rintangan penerbangan.
47. Aerodrome . . .
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-847. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas
landas.
48. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan
terpenuhinya
persyaratan
keselamatan
dalam
pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar
udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
49. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang
memberikan perlindungan kepada penerbangan dari
tindakan
melawan
hukum
melalui
keterpaduan
pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan
prosedur.
50. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang
yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk
melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu
tertentu.
51. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah
memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan
kualifikasi di bidangnya.
52. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota,
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
54. Menteri adalah
penerbangan.

menteri

yang

membidangi

urusan

55. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II . . .
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-9BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. usaha bersama dan kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
e. kepentingan umum;
f.
keterpaduan;
g. tegaknya hukum;
h. kemandirian;
i.
keterbukaan dan anti monopoli;
j.
berwawasan lingkungan hidup;
k. kedaulatan negara;
l.
kebangsaan; dan
m. kenusantaraan.
Pasal 3
Penerbangan diselenggarakan dengan tujuan:
a. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib,
teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar,
dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak
sehat;
b. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi
angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan
perekonomian nasional;
c. membina jiwa kedirgantaraan;
d. menjunjung kedaulatan negara;
e. menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi
dan industri angkutan udara nasional;
f. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian
tujuan pembangunan nasional;
g. memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam
rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
h. meningkatkan ketahanan nasional; dan
i. mempererat hubungan antarbangsa.
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BAB III . . .

- 10 BAB III
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
Pasal 4
Undang-Undang ini berlaku untuk:
a. semua kegiatan penggunaan wilayah udara, navigasi
penerbangan, pesawat udara, bandar udara, pangkalan
udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum
lain yang terkait, termasuk kelestarian lingkungan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. semua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan dari
dan/atau ke wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
c. semua pesawat udara Indonesia yang berada di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEDAULATAN ATAS WILAYAH UDARA
Pasal 5
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan
eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.
Pasal 6
Dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas
wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab
pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan,
perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara,
sosial budaya, serta lingkungan udara.
Pasal 7
(1)

Dalam
rangka
melaksanakan
tanggung
jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah
menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas.
(2) Pesawat . . .
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Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing
dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang.

(3)

Larangan terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat permanen dan menyeluruh.

(4)

Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat digunakan untuk penerbangan
pesawat udara negara.
Pasal 8

(1)

Pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan
untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh personel
pemandu lalu lintas penerbangan.

(2)

Pesawat udara yang akan dan telah memasuki kawasan
udara terlarang dan terbatas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) diperingatkan dan
diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh
personel pemandu lalu lintas penerbangan.

(3)

Personel pemandu lalu lintas penerbangan wajib
menginformasikan pesawat udara yang melanggar wilayah
kedaulatan dan kawasan udara terlarang dan terbatas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
aparat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pertahanan negara.

(4)

Dalam hal peringatan dan perintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditaati,
dilakukan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara
negara untuk keluar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia atau kawasan udara terlarang dan terbatas
atau untuk mendarat di pangkalan udara atau bandar
udara tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(5)

Personel pesawat udara, pesawat udara, dan seluruh
muatannya yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperiksa dan disidik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9 . . .
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- 12 Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah
kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan
udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara
dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur
pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 10
(1)

Penerbangan dikuasai oleh negara dan pembinaannya
dilakukan oleh Pemerintah.

(2)

Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.

(3)

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas
penentuan
norma,
standar,
pedoman,
kriteria,
perencanaan, dan prosedur termasuk
persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan serta perizinan.

(4)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan,
perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang
pembangunan dan pengoperasian.

(5)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi kegiatan
pengawasan pembangunan dan
pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundangundangan termasuk melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.

(6)

Pembinaan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek
kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk:
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau
barang secara massal melalui angkutan udara dengan
selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur,
nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang wajar;
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b. meningkatkan . . .

- 13 b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan
udara, kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan,
serta perlindungan lingkungan sebagai bagian dari
keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
c. mengembangkan kemampuan armada angkutan udara
nasional yang tangguh serta didukung industri
pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi
kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun
dari dan ke luar negeri;
d. mengembangkan usaha jasa angkutan udara nasional
yang andal dan berdaya saing serta didukung
kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan
perpajakan, dan industri pesawat udara yang tangguh
sehingga mampu mandiri dan bersaing;
e. meningkatkan
kemampuan
dan
peranan
kebandarudaraan serta keselamatan dan keamanan
penerbangan dengan menjamin tersedianya jalur
penerbangan dan navigasi penerbangan yang memadai
dalam rangka menunjang angkutan udara;
f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa
kedirgantaraan, profesional, dan mampu memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan penerbangan; dan
g. memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya
pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang
diakibatkan dari kegiatan angkutan udara dan
kebandarudaraan, dan pencegahan perubahan iklim,
serta keselamatan dan keamanan penerbangan.
(7)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan secara terkoordinasi dan didukung oleh
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
industri pesawat udara, lingkungan hidup, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta keuangan dan
perbankan.

(8)

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 11

(1)
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Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Pembinaan . . .

- 14 (2)

Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperkuat kelembagaan yang
bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa:
a. penataan struktur kelembagaan;
b. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya
manusia;
c. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien,
dan fleksibel berdasarkan skala prioritas;
d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia;
e. pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau pegawai
atas pelanggaran dalam pelaksanaan ketentuan
Undang-Undang ini; dan
f. peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan
penerbangan.

(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
didelegasikan kepada unit di bawah Menteri.

(4)

Ketentuan mengenai pendelegasian kepada unit di bawah
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.

(1)

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilakukan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan
lembaga yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan
dan pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan
antariksa.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, lembaga,
fungsi perumusan kebijakan, dan fungsi pemberian
pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

BAB VI
RANCANG BANGUN DAN PRODUKSI PESAWAT UDARABAB VI . . .
Bagian Kesatu
Rancang Bangun Pesawat Udara
Pasal 13
(1)
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Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan
secara sah (eligible) harus memiliki rancang bangun.
(2) Rancang . . .

- 15 (2)

Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara,
dan
baling-baling
pesawat
terbang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat
persetujuan
setelah
dilakukan
pemeriksaan
dan
pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan.

(3)

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi standar kelaikudaraan dan
ketentuan perundang-undangan.
Pasal 14

Pasal 14 . . .

Setiap orang yang melakukan kegiatan rancang bangun
pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling
pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus
mendapat surat persetujuan.
Pasal 15
(1)

Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling
pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang
bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk
diproduksi harus memiliki sertifikat tipe.

(2)

Sertifikat tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian
terhadap standar kelaikudaraan rancang bangun (initial
airworthiness) dan telah memenuhi uji tipe.
Pasal 16

(1)

Setiap pesawat udara, mesin pesawat udara, dan balingbaling pesawat terbang yang dirancang dan diproduksi di
luar negeri dan diimpor ke Indonesia harus mendapat
sertifikat validasi tipe.

(2)

Sertifikasi validasi tipe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antarnegara
di bidang kelaikudaraan.

(3)

Sertifikat validasi tipe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan setelah lulus pemeriksaan dan
pengujian.
Pasal 17 . . .
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Pasal 17 . . .

- 16 Pasal 17
(1)

Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat
udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat
terbang yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapat surat
persetujuan.

(2)

Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan
pemeriksaan kesesuaian rancang bangun dan uji tipe
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(3)

Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. persetujuan perubahan (modification);
b. sertifikat tipe tambahan (supplement); atau
c. amendemen sertifikat tipe (amendment).
3. Persetujuan . . .
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
mendapatkan surat persetujuan rancang bangun, kegiatan
rancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawat
udara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Produksi Pesawat Udara

Bagian Kedua . . .

Pasal 19
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(1)

Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan
produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin
pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang
wajib memiliki sertifikat produksi.

(2)

Untuk memperoleh sertifikat produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia harus
memenuhi persyaratan:
a. memiliki sertifikat tipe (type certificate) atau memiliki
lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian
dengan pihak lain;
b. fasilitas dan peralatan produksi;
c. struktur . . .

- 17 c. struktur organisasi sekurang-kurangnya memiliki
bidang produksi dan kendali mutu;
d. personel produksi dan kendali mutu yang kompeten;
e. sistem jaminan kendali mutu; dan
f. sistem pemeriksaan produk dan pengujian produksi.
(3)

Sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian
yang hasilnya memenuhi standar kelaikudaraan.
Pasal 20

Pasal
20 . . .
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur
memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 21
Proses sertifikasi pesawat udara, mesin pesawat udara, dan
baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 dilaksanakan oleh
lembaga penyelenggara pelayanan umum.
Pasal 22
Proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dikenakan biaya.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara
Pasal 23 . . .
pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur
dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN PESAWAT UDARA
Pasal 24
Setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib
mempunyai tanda pendaftaran.
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Pasal 25 . . .

- 18 Pasal 25
Pesawat udara sipil yang dapat didaftarkan di Indonesia harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak terdaftar di negara lain; dan
b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh
badan hukum Indonesia;
c. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing
dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya
minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan
suatu perjanjian;
d. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah
daerah,
minimal
...
dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi
penegakan hukum; atau
e. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing
yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum
Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada
hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan
penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat
udara.
Pasal 26
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(1)

Pendaftaran
pesawat udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi
kuasa dengan persyaratan:
a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan
pesawat udara;
b. menunjukkan bukti penghapusan
pendaftaran atau
a. menunjukkan
...
tidak didaftarkan di negara lain;
c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat
udara yang ditetapkan oleh Menteri;
d. bukti asuransi pesawat udara; dan
e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat
udara.

(2)

Pesawat udara yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat
pendaftaran.

(3)

Sertifikat pendaftaran sebagaimana
ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

dimaksud

pada

Pasal 27 . . .

- 19 Pasal 27
(1)

Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang,
dan kapal udara (airship) yang telah mempunyai sertifikat
pendaftaran Indonesia diberikan tanda
kebangsaan
Indonesia.

(2)

Pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang,
dan kapal udara yang telah mempunyai tanda
pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia
wajib dilengkapi dengan bendera Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(3)

wajibbalon
...
Pesawat udara selain pesawat terbang, helikopter,
udara berpenumpang, dan kapal udara dapat dibebaskan
dari tanda kebangsaan Indonesia.

(4)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 28

(1)

Setiap orang dilarang memberikan tanda-tanda atau
mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa
sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan,
dan bendera pada pesawat udara.

(2)

Setiap orang yang mengaburkan identitas tanda
pendaftaran dan kebangsaan sebagaimana
dimaksud
(2) Setiap
...
pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 29

Pesawat udara yang telah memiliki tanda pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dihapus tanda
pendaftarannya apabila:
a. permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang
diberi kuasa dengan ketentuan:
1) telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha;
2) diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak;
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3) akan . . .

- 20 3)
4)
5)
6)

akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain;
rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan;
tidak digunakannya lagi pesawat udara;
pesawat udara dengan sengaja dirusak atau
dihancurkan; atau
7) terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat
udara tanpa putusan pengadilan.
b.

tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan
secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun.
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda
kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 31
Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan penghapusan tanda
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan umum.
Pasal 32
Proses sertifikasi pendaftaran pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan biaya.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara
pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi
diatur
Pasal 33
...
dalam Peraturan Menteri.
BAB VIII
KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
Bagian Kesatu
Kelaikudaraan Pesawat Udara
Pasal 34
(1)
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Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi
standar kelaikudaraan.
(2) Pesawat . . .

- 21 (2)

Pesawat
udara
yang
telah
memenuhi
standar
kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi
sertifikat kelaikudaraan setelah lulus pemeriksaan dan
pengujian kelaikudaraan.
Pasal 35

Sertifikat Kelaikudaraan sebagaimana
Pasal 34 ayat (2) terdiri atas:
a. sertifikat kelaikudaraan standar; dan
b. sertifikat kelaikudaraan khusus.

dimaksud

dalam

Pasal 36
Sertifikat kelaikudaraan standar diberikan untuk pesawat
terbang kategori transpor, normal, kegunaan (utility),
aerobatik, komuter, helikopter kategori normal dan transpor,
serta kapal udara dan balon berpenumpang.
Pasal 37
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(1)

Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 terdiri atas:
a. sertifikat kelaikudaraan standar pertama (initial
airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat
udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan
b. sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous
airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat
udara setelah sertifikat kelaikudaraan standar pertama
dan akan dioperasikan secara terus menerus.
b. sertifikat . . .

(2)

Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
pesawat udara harus:
a. memiliki sertifikat pendaftaran yang berlaku;
b. melaksanakan proses produksi dari rancang bangun,
pembuatan
komponen,
pengetesan
komponen,
perakitan, pemeriksaan kualitas, dan pengujian
terbang yang memenuhi standar dan sesuai dengan
kategori tipe pesawat udara;
c. telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat
tipe atau sertifikat validasi tipe atau sertifikat
tambahan validasi Indonesia; dan
d. memenuhi . . .

- 22 d. memenuhi persyaratan
standar emisi gas buang.
(3)

standar

kebisingan

dan

Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
pesawat udara harus:
a. memiliki sertifikat pendaftaran yang masih berlaku;
b. memiliki sertifikat kelaikudaraan yang masih berlaku;
a. memiliki
...
c. melaksanakan perawatan sesuai dengan
standar
perawatan yang telah ditetapkan;
d. telah memenuhi instruksi kelaikudaraan yang
diwajibkan (airworthiness directive);
e. memiliki sertifikat tipe tambahan apabila terdapat
penambahan kemampuan pesawat udara;
f. memenuhi ketentuan pengoperasian; dan
g. memenuhi ketentuan standar kebisingan dan standar
emisi gas buang.
Pasal 38

Sertifikat kelaikudaraan khusus diberikan untuk pesawat
udara yang penggunaannya khusus secara terbatas
(restricted),
percobaan
(experimental),
dan
kegiatan
penerbangan yang bersifat khusus.
Pasal 39
Pasal 39. . .
Setiap orang yang melanggar ketentuan standar kelaikudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 40
Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara dan prosedur
untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian
sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Kedua . . .

- 23 Bagian Kedua
Operasi Pesawat Udara
Pasal 41
(1)

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk
kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat.

(2)

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. sertifikat operator pesawat udara (air operator
certificate), yang diberikan kepada badan hukum
Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil
untuk angkutan udara niaga; atau
b. sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating
certificate), yang diberikan kepada orang atau badan
hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara
sipil untuk angkutan udara bukan niaga.

(3)

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon
mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat
udara.
Pasal 42

Untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
operator harus:
a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga;
b. memiliki dan menguasai pesawat udara sesuai dengan
izin usaha yang dimiliki;
a. memiliki . . .
c. memiliki dan/atau menguasai personel pesawat udara
yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk
mengoperasikan dan melakukan perawatan pesawat
udara;
d. memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang
operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali
mutu;
e. memiliki personel manajemen yang kompeten dengan
jumlah memadai;
f.
memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengoperasian
pesawat udara;
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memiliki dan/atau menguasai persediaan suku cadang
yang memadai;
h. memiliki pedoman organisasi pengoperasian (company
operation manual) dan pedoman organisasi perawatan
(company maintenance manual);
i.
memiliki standar keandalan pengoperasian pesawat udara
(aircraft operating procedures);
j.
memiliki standar perawatan pesawat udara;
k. memiliki fasilitas dan pedoman pendidikan dan/atau
pelatihan personel pesawat udara (company training
k. memiliki . . .
manuals);
l.
memiliki sistem jaminan kendali mutu (company quality
assurance manuals) untuk mempertahankan kinerja
operasi dan teknik secara terus menerus; dan
m. memiliki
pedoman sistem manajemen keselamatan
(safety management system manual).
Pasal 43
Untuk memperoleh sertifikat pengoperasian pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b,
operator harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
b. memiliki dan menguasai pesawat udara sesuai dengan
izin kegiatan yang dimiliki;
c. memiliki dan/atau menguasai personel operasi pesawat
udara dan personel ahli perawatan pesawat udara;
d. memiliki standar pengoperasian pesawat udara; dan
e. memiliki standar perawatan pesawat udara.
Pasal 44
Setiap orang yang melanggar ketentuan sertifikat
operasi
Pasal 44
...
pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat
pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Ketiga
Perawatan Pesawat Udara
Pasal 46
(1)

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, balingbaling pesawat terbang, dan komponennya untuk
mempertahankan keandalan dan kelaikudaraan secara
berkelanjutan.

(2)

Dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara,
baling-baling pesawat terbang, dan komponennya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang harus
membuat program perawatan pesawat udara yang
disahkan oleh Menteri.
Pasal 47

(1)

Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, balingbaling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh:
a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki
sertifikat operator pesawat udara;
b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara
yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan
pesawat udara (approved maintenance organization);
atau
c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah
memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircraft
c. personel . . .
maintenance engineer license).

(2)

Sertifikat
organisasi
perawatan
pesawat
udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lisensi
ahli perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diberikan setelah lulus pemeriksaan
dan pengujian.
Pasal 48

Untuk mendapatkan sertifikat organisasi perawatan pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b
harus memenuhi persyaratan:
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b.

c.
d.

e.

f.

g.

memiliki atau menguasai fasilitas dan peralatan
pendukung perawatan secara berkelanjutan;
memiliki atau menguasai personel yang telah mempunyai
lisensi ahli perawatan pesawat udara sesuai dengan
lingkup pekerjaannya;
memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaaan;
memiliki
pedoman
perawatan
dan
pemeriksaan
(maintenance manuals) terkini yang dikeluarkan oleh
pabrikan sesuai dengan jenis pesawat udara yang
dioperasikan;
memiliki pedoman jaminan mutu (quality assurance
manuals) untuk menjamin dan mempertahan kinerja
perawatan pesawat udara, mesin, baling-baling, dan
komponen secara berkelanjutan;
memiliki
atau
menguasai
suku
cadang
untuk
mempertahankan
keandalan
dan
kelaikudaraan
berkelanjutan; dan
memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan.
Pasal 49

Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dapat diberikan
kepada organisasi perawatan pesawat udara di luar negeri
yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat
organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh
otoritas penerbangan negara yang bersangkutan.
Pasal 50
Pasal 50 . . .
Setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. pembekuan sertifikat; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan
pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan
lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
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Keselamatan dan Keamanan dalam Pesawat Udara
Selama Penerbangan
Pasal 52
(1)

Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba
di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat
atau lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan
untuk itu.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam keadaan darurat.

(3)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 53

(1)

Setiap
orang
dilarang
menerbangkan
atau
mengoperasikan
pesawat
udara
yang
dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang
dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu
keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta
benda milik orang lain.

(2)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. pembekuan sertifikat; dan/atau
b. pencabutan sertifikat.
Pasal 54

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan
dilarang melakukan:
a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan;
b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
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yang dapat membahayakan keselamatan;
d. perbuatan asusila;
e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu
navigasi penerbangan.
Pasal 55
Selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang
bersangkutan mempunyai wewenang mengambil tindakan
untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan
penerbangan.
Pasal 56
(1)

Dalam penerbangan dilarang menempatkan penumpang
yang tidak mampu melakukan tindakan darurat pada
pintu dan jendela darurat pesawat udara.

(2)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan
dalam pesawat udara, kewenangan kapten penerbang selama
penerbangan, dan pemberian sanksi administratif diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Personel Pesawat Udara
Pasal 58
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(1)

Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi.

(2)

Personel pesawat udara yang terkait langsung dengan
pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki
lisensi yang sah dan masih berlaku.
(3) Lisensi . . .
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Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.

(4)

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah
diakreditasi.
Pasal 59

(1)

Personel pesawat udara yang telah memiliki lisensi wajib:
a. melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di
bidangnya;
b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

(2)

Personel pesawat udara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi; dan/atau
c. pencabutan lisensi.
Pasal 60

Lisensi personel pesawat udara yang diberikan oleh negara
lain dapat diakui melalui proses pengesahan oleh Menteri.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan
lembaga pendidikan dan/atau pelatihan diatur dengan
Peraturan Menteri.
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Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara
Pasal 62
(1)

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
mengasuransikan:
a. pesawat udara yang dioperasikan;
b. personel pesawat udara yang dioperasikan;
c. tanggung jawab kerugian pihak kedua;
d. tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
e. kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat
udara.

(2)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam
pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Pengoperasian Pesawat Udara

Bagian Ketujuh . . .

Pasal 63
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(1)

Pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia hanya pesawat udara
Indonesia.

(2)

Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas
pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah
mendapat izin dari Menteri.

(3)

Pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan oleh
perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan
ke dan dari luar negeri setelah adanya perjanjian
antarnegara.
(4) Pesawat . . .
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Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
memenuhi persyaratan kelaikudaraan.

(5)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat
udara sipil dan pemberian sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 64

Proses sertifikasi kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2), sertifikasi operator pesawat udara dan
sertifikasi pengoperasian pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sertifikasi organisasi
perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48, sertifikasi organisasi perawatan pesawat udara di luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dan lisensi
personel pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara
pelayanan umum.
Pasal 65
Proses sertifikasi dan lisensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 dikenakan biaya.
Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara
pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan . . .

554

- 32 Bagian Kedelapan
Pesawat Udara Negara
Pasal 67
(1)

Setiap pesawat udara negara yang dibuat dan
dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun,
produksi, dan kelaikudaraan.

(2)

Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki tanda identitas.
Pasal 68

Dalam keadaan tertentu pesawat udara negara dapat
dipergunakan untuk keperluan angkutan udara sipil dan
sebaliknya.
Pasal 69
Penggunaan pesawat udara negara asing untuk kegiatan
angkutan udara dari dan ke atau melalui wilayah Republik
Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin
Pemerintah.
Pasal 70
Ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat udara negara diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
KEPENTINGAN INTERNASIONAL
ATAS OBJEK PESAWAT UDARA
Pasal 71
Objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan
internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak
jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat,
dan/atau perjanjian sewa guna usaha.
Pasal 72
Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dapat
dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak pada
perjanjian tersebut.
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Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
tunduk pada hukum Indonesia, perjanjian tersebut harus
dibuat dalam akta otentik yang paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. identitas dari objek pesawat udara; dan
c. hak dan kewajiban para pihak.
Pasal 74
(1)

Debitur dapat menerbitkan kuasa memohon deregistrasi
kepada
kreditur
untuk
memohon
penghapusan
pendaftaran dan ekspor atas pesawat terbang atau
helikopter yang telah memperoleh tanda pendaftaran
Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.

(2) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diakui dan dicatat oleh Menteri dan tidak
dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur.
(3) Kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap berlaku pada saat debitur dinyatakan pailit
atau berada dalam keadaan tidak mampu membayar
utang.
(4) Kreditur merupakan satu-satunya pihak yang berwenang
untuk mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran
pesawat terbang atau helikopter tersebut sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam kuasa memohon deregistrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 75
(1)

Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat
mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai dengan
kuasa memohon deregistrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 untuk meminta penghapusan pendaftaran
dan ekspor pesawat terbang atau helikopter.

(2)

Berdasarkan
permohonan
kreditur
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri wajib menghapus tanda
pendaftaran dan kebangsaan pesawat terbang atau
helikopter paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
permohonan diterima.
Pasal 76 . . .
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- 34 Pasal 76
Kementerian yang membidangi urusan penerbangan dan
instansi
pemerintah
lainnya
harus
membantu
dan
memperlancar pelaksanaan upaya pemulihan yang dilakukan
oleh kreditur berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71.
Pasal 77
Hak-hak kreditur dan upaya pemulihan timbul pada saat
ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.
Pasal 78
Kepentingan internasional, termasuk setiap pengalihan
dan/atau subordinasi dari kepentingan tersebut, memperoleh
prioritas pada saat kepentingan tersebut didaftarkan pada
kantor pendaftaran internasional.
Pasal 79
(1)

Dalam hal debitur cedera janji, kreditur dapat meminta
penetapan dari pengadilan negeri untuk memperoleh
tindakan sementara berdasarkan perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 tanpa didahului pengajuan
gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan
tuntutannya di Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti
mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.

(2)

Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana
dinyatakan dalam deklarasi yang dibuat oleh Pemerintah
sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.
Pasal 80

Pengadilan, kurator, pengurus kepailitan, dan/atau debitur
harus menyerahkan penguasaan objek pesawat udara kepada
kreditur yang berhak dalam jangka waktu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
Pasal 81
Tagihan-tagihan tertentu memiliki prioritas terhadap tagihan
dari pemegang kepentingan internasional yang terdaftar atas
objek pesawat udara.
Pasal 82 . . .
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- 35 Pasal 82
Ketentuan
dalam
konvensi
internasional
mengenai
kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan
protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan
pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak
mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan
ketentuan hukum khusus (lex specialis).

BAB X
ANGKUTAN UDARA
Bagian Kesatu
Jenis Angkutan Udara
Paragraf 1
Angkutan Udara Niaga
Pasal 83
(1)

Kegiatan angkutan udara terdiri atas:
a. angkutan udara niaga; dan
b. angkutan udara bukan niaga.

(2)

Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. angkutan udara niaga dalam negeri; dan
b. angkutan udara niaga luar negeri.

(3)

Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara berjadwal
dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan
udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut
penumpang dan kargo atau khusus mengangkut kargo.
Pasal 84

Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan
oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah
mendapat izin usaha angkutan udara niaga.
Pasal 85 . . .
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- 36 Pasal 85
(1) Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang
telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga
berjadwal.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan
bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan
udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan
dari Menteri.
(3) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah
dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara
niaga nasional.
(4) Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang
dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang
menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih
dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
lainnya.
Pasal 86
(1) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat
dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara
niaga berjadwal asing untuk mengangkut penumpang dan
kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral.
(2) Dalam hal angkutan udara niaga berjadwal luar negeri
merupakan bagian dari perjanjian multilateral yang bersifat
multisektoral,
pelaksanaan
angkutan
udara
niaga
berjadwal luar negeri tetap harus diatur melalui perjanjian
bilateral.
(3) Perjanjian
bilateral
atau
multilateral
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan
kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan
(fairness) dan timbal balik (reciprocity).
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- 37 (4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan
badan usaha angkutan udara niaga yang telah ditunjuk
oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat
persetujuan dari negara asing yang bersangkutan.
(5) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan
perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh
negara yang bersangkutan dan mendapat persetujuan
Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 87
(1) Dalam hal Indonesia melakukan perjanjian plurilateral
mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi
komunitas negara asing, pelaksanaan perjanjian dilakukan
berdasarkan perjanjian bilateral dengan masing-masing
negara anggota komunitas tersebut.
(2) Dalam hal Indonesia sebagai anggota dari suatu organisasi
komunitas negara yang melakukan perjanjian plurilateral
mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi
komunitas negara lain, pelaksanaan perjanjian dilakukan
berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian
tersebut.
Pasal 88
(1) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
dapat melakukan kerja sama angkutan udara dengan
badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
lainnya untuk melayani angkutan dalam negeri dan/atau
luar negeri.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan
udara asing untuk melayani angkutan udara luar negeri.
Pasal 89
(1) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus
mengangkut kargo dapat menurunkan dan menaikkan
kargo di wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral
atau multilateral dan pelaksanaannya melalui mekanisme
yang mengikat para pihak.
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(2) Perjanjian . . .

- 38 (2) Perjanjian
bilateral
atau
multilateral
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan
kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan dan
timbal balik.
(3) Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing khusus
mengangkut kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang
telah ditunjuk oleh negara yang bersangkutan dan
mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 90
(1) Pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara
tanpa batasan hak angkut udara (open sky) dari dan ke
Indonesia untuk perusahaan angkutan udara niaga asing
dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian
bilateral atau multilateral dan pelaksanaannya melalui
mekanisme yang mengikat para pihak.
(2) Perjanjian
bilateral
atau
multilateral
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan
kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan dan
timbal balik.
Pasal 91
(1) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya
dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara
niaga tidak berjadwal.
(2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan persetujuan terbang (flight approval).
(3) Badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam
negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara
dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal
setelah mendapat persetujuan Menteri.
(4) Kegiatan . . .
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- 39 (4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yang bersifat
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah, pemerintah
daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga
nasional.
(5) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya
pelayanan angkutan udara pada rute yang masih dilayani
oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya.
Pasal 92
Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dapat berupa:
a. rombongan tertentu yang mempunyai maksud dan tujuan
yang sama bukan untuk tujuan wisata (affinity group);
b. kelompok penumpang yang membeli seluruh atau sebagian
kapasitas pesawat untuk melakukan paket perjalanan
termasuk pengaturan akomodasi dan transportasi lokal
(inclusive tour charter);
c. seseorang yang membeli seluruh kapasitas pesawat udara
untuk kepentingan sendiri (own use charter);
d. taksi udara (air taxi); atau
e. kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal lainnya.
Pasal 93
(1)

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara
niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang
dari Menteri.

(2)

Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara
niaga asing wajib mendapatkan persetujuan terbang dari
Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri
terkait.
Pasal 94

(1)

Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
yang melayani rute ke Indonesia dilarang mengangkut
penumpang
dari
wilayah
Indonesia,
kecuali
penumpangnya
sendiri
yang
diturunkan
pada
penerbangan sebelumnya (in-bound traffic).
(2) Perusahaan . . .
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- 40 (2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda
administratif.
(3) Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah
mengenai penerimaan negara bukan pajak.
Pasal 95
(1) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke Indonesia
dilarang mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali
dengan izin Menteri.
(2) Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing
khusus pengangkut kargo yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa denda administratif.
(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai
penerimaan negara bukan pajak.
Pasal 96
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja
sama angkutan udara
dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Pelayanan Angkutan Udara Niaga Berjadwal
Pasal 97
(1) Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat
dikelompokkan paling sedikit dalam:
a. pelayanan dengan standar maksimum (full services);
b. pelayanan dengan standar menengah (medium
services); atau
c. pelayanan dengan standar minimum (no frills).
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(2) Pelayanan . . .

- 41 (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah bentuk pelayanan maksimum yang diberikan
kepada penumpang selama penerbangan sesuai dengan
jenis kelas pelayanan penerbangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah bentuk pelayanan sederhana yang diberikan kepada
penumpang selama penerbangan.
(4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
adalah bentuk pelayanan minimum yang diberikan kepada
penumpang selama penerbangan.
(5) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam
menetapkan kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberitahukan kepada pengguna jasa
tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan yang disediakan.
Pasal 98
(1) Badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal yang
pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan badan usaha yang
berbasis biaya operasi rendah.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar
keselamatan dan keamanan penerbangan.
Pasal 99
(1) Badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal yang
berbasis biaya operasi rendah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 harus mengajukan permohonan izin
kepada Menteri.
(2) Menteri menetapkan badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3) Terhadap badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
evaluasi secara periodik.
Pasal 100 . . .
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- 42 Pasal 100
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha
angkutan udara niaga berjadwal diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 3
Angkutan Udara Bukan Niaga
Pasal 101
(1)

Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga tertentu,
orang perseorangan, dan/atau badan usaha Indonesia
lainnya.

(2)

Kegiatan angkutan udara bukan niaga berupa:
a. angkutan udara untuk kegiatan keudaraan (aerial
work);
b. angkutan udara untuk kegiatan pendidikan dan/atau
pelatihan personel pesawat udara; atau
c. angkutan udara bukan niaga lainnya yang kegiatan
pokoknya bukan usaha angkutan udara niaga.
Pasal 102

(1)

Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga
dilarang melakukan kegiatan angkutan udara niaga,
kecuali atas izin Menteri.

(2)

Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kepada pemegang izin kegiatan angkutan udara
bukan niaga untuk melakukan kegiatan angkutan
penumpang dan barang pada daerah tertentu, dengan
memenuhi persyaratan tertentu, dan bersifat sementara.

(3)

Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan;
b. penbekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 103 . . .
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- 43 Pasal 103
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan udara
bukan niaga, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Angkutan Udara Perintis
Pasal 104
(1)

Angkutan udara perintis wajib diselenggarakan oleh
Pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh badan
usaha
angkutan udara niaga nasional berdasarkan
perjanjian dengan Pemerintah.

(2)

Dalam
penyelenggaraan
angkutan
udara
perintis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah
wajib menjamin tersedianya lahan, prasarana angkutan
udara, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta
kompensasi lainnya.

(3)

Angkutan udara perintis dilaksanakan secara terpadu
dengan
sektor
lain
berdasarkan
pendekatan
pembangunan wilayah.

(4)

Angkutan udara perintis dievaluasi oleh Pemerintah
setiap tahun.

(5)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
mengubah suatu rute angkutan udara perintis menjadi
rute komersial.
Pasal 105

Dalam keadaan tertentu angkutan udara perintis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilakukan oleh
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.
Pasal 106
(1)

566

Badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan
kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 ayat (1) dan pemegang izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105 diberi kompensasi untuk menjamin
kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai
dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.
(2) Kompensasi . . .

- 44 (2)

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan
usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk
mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
b. bantuan biaya operasi angkutan udara; dan/atau
c. bantuan biaya angkutan bahan bakar minyak.

(3)

Pelaksana kegiatan angkutan udara perintis dikenakan
sanksi administratif berupa tidak diperkenankan
mengikuti pelelangan tahun berikutnya dalam hal tidak
melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak pekerjaan
tahun berjalan.
Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara perintis
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Perizinan Angkutan Udara
Paragraf 1
Perizinan Angkutan Udara Niaga
Pasal 108
(1) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dilakukan oleh badan
usaha di bidang angkutan udara niaga nasional.
(2) Badan usaha angkutan udara niaga nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seluruh atau sebagian besar
modalnya, harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau
warga negara Indonesia.
(3) Dalam hal modal badan usaha angkutan udara niaga
nasional yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau
warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik
modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan
pemilik modal asing (single majority).
Pasal 109 . . .
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- 45 Pasal 109
(1)

Untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, paling sedikit
harus memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya
bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal
atau angkutan udara niaga tidak berjadwal dan
disahkan oleh Menteri yang berwenang;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang;
d. surat persetujuan dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang penanaman modal apabila yang
bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman
modal;
e. tanda bukti modal yang disetor;
f. garansi/jaminan bank; dan
g. rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat
5 (lima) tahun.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diserahkan dalam
bentuk salinan yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
mengeluarkan, dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada
Menteri.
Pasal 110
(1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109
ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:
a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan
dioperasikan;
b. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan dan rute
penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal;
c. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan bagi
badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal;
d. aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan
pasar angkutan udara;
e. sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen,
teknisi, dan personel pesawat udara;
f. kesiapan atau kelayakan operasi; dan
g. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan.
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(2) Penentuan . . .

- 46 (2)

Penentuan dan penetapan lokasi pusat kegiatan operasi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan oleh Menteri paling sedikit dengan
mempertimbangkan:
a. rencana tata ruang nasional;
b. pertumbuhan kegiatan ekonomi; dan
c. keseimbangan jaringan dan rute penerbangan
nasional.
Pasal 111

(1)

Orang perseorangan dapat diangkat menjadi direksi
badan usaha angkutan udara niaga, dengan memenuhi
persyaratan:
a. memiliki
kemampuan
operasi
dan
manajerial
pengelolaan usaha angkutan udara niaga;
b. telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan
oleh Menteri;
c. tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan
angkutan udara; dan
d. pada saat memimpin badan usaha angkutan udara
niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi direktur utama badan usaha angkutan
udara niaga.
Pasal 112

(1)

Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (1) berlaku selama pemegang izin
masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara
nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
udara sesuai dengan izin yang diberikan.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi
setiap tahun.

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan
sebagai
pertimbangan
untuk
tetap
diperbolehkan menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 113 . . .
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- 47 Pasal 113
(1) Izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (1) dilarang dipindahtangankan
kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha
angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan
pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
(2) Pemindahtanganan izin usaha angkutan udara niaga hanya
dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha beroperasi
dan mendapatkan persetujuan Menteri.
(3) Pemegang Izin usaha angkutan udara niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Pasal 114
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan
prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan
pengangkatan direksi perusahaan angkutan udara niaga
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Perizinan Angkutan Udara Bukan Niaga
Pasal 115
(1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dilakukan
setelah memperoleh izin dari Menteri.
(2) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memiliki:
a. persetujuan dari instansi yang membina kegiatan
pokoknya;
b. akta pendirian badan usaha atau lembaga yang telah
disahkan oleh menteri yang berwenang;
c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
d. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
e. rencana kegiatan angkutan udara.
(3) Untuk . . .
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- 48 (3)

Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga yang digunakan oleh orang perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
memiliki:
a. tanda bukti identitas diri yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
d. rencana kegiatan angkutan udara.

(4)

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3) huruf a,
huruf b, dan huruf c diserahkan dalam bentuk salinan
yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan
dan dokumen aslinya ditunjukkan kepada Menteri.

(5)

Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dan ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
a. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan
dioperasikan;
b. pusat kegiatan operasi penerbangan;
c. sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan
personel pesawat udara; serta
d. kesiapan serta kelayakan operasi.
Pasal 116

(1)

Izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 berlaku selama pemegang izin
masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara
nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
udara.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi
setiap tahun.

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan
sebagai
pertimbangan
untuk
tetap
diperbolehkan menjalankan kegiatannya.
Pasal 117 . . .
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- 49 Pasal 117
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan
prosedur memperoleh izin kegiatan angkutan udara bukan
niaga diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Kewajiban Pemegang Izin Angkutan Udara
Pasal 118
(1)

572

Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib:
a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin
diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah
pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai
dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah
tertentu;
c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil,
dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan
perundang–undangan;
d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan
nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang
angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan
perjanjian penutupan asuransi;
e. melayani calon penumpang secara adil tanpa
diskriminasi
atas
dasar
suku,
agama,
ras,
antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;
f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara,
termasuk
keterlambatan
dan
pembatalan
penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri;
g. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah
diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang
sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi
laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling
lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada
Menteri;
h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan
pemilikan pesawat udara kepada Menteri; dan
i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
(2) Pesawat . . .
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Pesawat udara dengan jumlah tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk:
a. angkutan udara niaga berjadwal memiliki paling
sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai
paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara dengan jenis
yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan
rute yang dilayani;
b. angkutan udara niaga tidak berjadwal memiliki paling
sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai
paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara dengan jenis
yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan
daerah operasi yang dilayani; dan
c. angkutan udara niaga khusus mengangkut kargo
memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan
menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara
dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha
sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani.

(3)

Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan
usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan:
a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua
belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
lain yang berlaku;
c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap
bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya kepada Menteri; dan
d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung
jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili
kantor pusat kegiatan kepada Menteri.

(4)

Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
dilakukan oleh orang perseorangan diwajibkan:
a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua
belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang
penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
lain;
c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap
bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya kepada Menteri; dan
d. melaporkan . . .
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jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili
pemegang izin kegiatan kepada Menteri.
Pasal 119
(1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang
izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak
melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas)
bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a,
izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan
angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak
berlaku dengan sendirinya.
(2) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa
peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.
(3) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang
izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1)
huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
dan/atau pencabutan izin.
(4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin
serta denda.
Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang izin
angkutan udara, persyaratan, tata cara, dan prosedur
pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 121
(1) Badan usaha angkutan udara niaga nasional dan
perusahaan angkutan udara asing yang melakukan
kegiatan angkutan udara ke dan dari wilayah Indonesia
wajib menyerahkan data penumpang pra kedatangan atau
keberangkatan (pre-arrival or pre-departure passengers
information).
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Data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan sebelum kedatangan atau keberangkatan
pesawat udara kepada petugas yang berwenang di bandar
udara kedatangan atau keberangkatan di Indonesia.

(3)

Data penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat keterangan:
a. nama lengkap penumpang sesuai dengan paspor;
b. jenis kelamin;
c. kewarganegaraan;
d. nomor paspor;
e. tanggal lahir;
f. asal dan tujuan akhir penerbangan;
g. nomor kursi; dan
h. nomor bagasi.
Bagian Ketiga
Jaringan dan Rute Penerbangan
Pasal 122

(1)

Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri untuk
angkutan udara niaga berjadwal ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Jaringan dan rute penerbangan luar negeri ditetapkan
oleh Menteri berdasarkan perjanjian angkutan udara
antarnegara.
Pasal 123

(1)

Jaringan
dan
rute
penerbangan
dalam
negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1)
ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. permintaan jasa angkutan udara;
b. terpenuhinya persyaratan teknis operasi penerbangan;
c. fasilitas bandar udara yang sesuai dengan ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan;
d. terlayaninya semua daerah yang memiliki bandar
udara;
e. pusat kegiatan operasi penerbangan masing-masing
badan usaha angkutan udara niaga berjadwal; serta
f. keterpaduan rute dalam negeri dan luar negeri.
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Jaringan dan rute penerbangan luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. kepentingan nasional;
b. permintaan jasa angkutan udara;
c. pengembangan pariwisata;
d. potensi industri dan perdagangan;
e. potensi ekonomi daerah; dan
f. keterpaduan intra dan antarmoda.
Pasal 124

(1)

Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional
dapat mengajukan rute penerbangan baru dalam negeri
dan/atau luar negeri kepada Menteri.

(2)

Menteri melakukan evaluasi pengajuan dan menetapkan
rute penerbangan baru sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Tarif
Pasal 126
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(1)

Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri
atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo.

(2)

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas
ekonomi dan non-ekonomi.

(3)

Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen:
a. tarif jarak;
b. pajak;
c. iuran wajib asuransi; dan
d. biaya tuslah/tambahan (surcharge).
Pasal 127 . . .
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(1) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
ayat (3) merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan
kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam
negeri.
(2) Tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan aspek
perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara
niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat.
(3) Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara
niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan
kepada konsumen.
(4) Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri
dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi melebihi tarif
batas atas yang ditetapkan Menteri.
(5) Badan usaha angkutan udara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi
administratif
berupa
sanksi
peringatan
dan/atau
pencabutan izin rute penerbangan.
Pasal 128
(1) Tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara
niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam
negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
(2) Tarif angkutan udara niaga untuk penumpang dan
angkutan kargo tidak berjadwal dalam negeri ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan
penyedia jasa angkutan.
Pasal 129
Tarif penumpang angkutan udara niaga dan angkutan kargo
berjadwal luar negeri ditetapkan dengan berpedoman pada
hasil perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral.
Pasal 130 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara
perintis serta tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara
Pasal 131
(1)

Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat
dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.

(2)

Kegiatan usaha penunjang angkutan udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri.
Pasal 132

Untuk mendapatkan izin usaha penunjang angkutan udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib
memenuhi persyaratan memiliki:
a. akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh
menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak
di bidang penunjang angkutan udara;
b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang;
d. surat persetujuan dari badan koordinasi penanaman modal
atau badan koordinasi penanaman modal daerah apabila
menggunakan fasilitas penanaman modal;
e. tanda bukti modal yang disetor;
f. garansi/jaminan bank; serta
g. kelayakan teknis dan operasi.
Pasal 133
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan
prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan
udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keenam . . .
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Bagian Keenam
Pengangkutan untuk Penyandang Cacat, Lanjut Usia,
Anak–Anak, dan/atau Orang Sakit
Pasal 134
(1)

Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia
12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak
memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas
khusus dari badan usaha angkutan udara niaga.

(2)

Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
a. pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
b. penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan
turun dari pesawat udara;
c. penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama
berada di pesawat udara;
d. sarana bantu bagi orang sakit;
e. penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada
di pesawat udara;
f. tersedianya personel yang dapat berkomunikasi
dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak,
dan/atau orang sakit; dan
g. tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan
keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat
udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh
penyandang cacat, lanjut usia, dan orang sakit.

(3)

Pemberian perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya tambahan.
Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan
dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh . . .
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Pengangkutan Barang Khusus dan Berbahaya
Pasal 136

580

(1)

Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib
memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
penerbangan.

(2)

Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya
memerlukan penanganan khusus.

(3)

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, atau bahan gas
yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa,
dan harta benda, serta keselamatan dan keamanan
penerbangan.

(4)

Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bahan peledak (explosives);
b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan
dengan tekanan (compressed gases, liquified or
dissolved under pressure);
c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable
liquids);
d. bahan atau barang padat mudah menyala atau
terbakar (flammable solids);
e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);
f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic
and infectious substances);
g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
h. bahan atau barang perusak (corrosive substances);
i. cairan, aerosol, dan jelly (liquids, aerosols, and gels)
dalam jumlah tertentu; atau
j. bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous
dangerous substances).

(5)

Badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar
ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.
Pasal 137 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 138
(1)

Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau
pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau
berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada
pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan
udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara.

(2)

Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar
udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha
angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan
pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya
wajib
menyediakan
tempat
penyimpanan
atau
penumpukan
serta
bertanggung
jawab
terhadap
penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang
khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum
dimuat ke dalam pesawat udara.

(3)

Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau
pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara
bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan
usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan
pengangkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif
berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.

Pasal 139
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur
pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta
pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian kedelapan . . .
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Tanggung Jawab Pengangkut
Paragraf 1
Wajib Angkut
Pasal 140
(1)

Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut
orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya
perjanjian pengangkutan.

(2)

Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan
pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa
angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan
yang disepakati.

(3)

Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan
dokumen muatan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pengangkut terhadap
Penumpang dan/atau Pengirim Kargo
Pasal 141
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(1)

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang
yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang
diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat
dan/atau naik turun pesawat udara.

(2)

Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari
pengangkut
atau
orang
yang
dipekerjakannya,
pengangkut bertanggung jawab
atas kerugian yang
timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam
undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

(3)

Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
melakukan
penuntutan
ke
pengadilan
untuk
mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti
kerugian yang telah ditetapkan.
Pasal 142 . . .
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(1)

Pengangkut tidak bertanggung jawab dan dapat menolak
untuk mengangkut calon penumpang yang sakit, kecuali
dapat menyerahkan surat keterangan dokter kepada
pengangkut yang menyatakan bahwa orang tersebut
diizinkan dapat diangkut dengan pesawat udara.

(2)

Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
didampingi oleh seorang dokter atau perawat yang
bertanggung jawab dan dapat membantunya selama
penerbangan berlangsung.
Pasal 143

Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena
hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila
penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut
disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang
dipekerjakannya.
Pasal 144
Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau
rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama
bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.
Pasal 145
Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
oleh pengirim kargo karena kargo yang dikirim hilang,
musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan
udara selama kargo berada dalam pengawasan pengangkut.
Pasal 146
Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi,
atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan
bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca
dan teknis operasional.
Pasal 147
(1)
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Pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya
penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
dengan alasan kapasitas pesawat udara.
(2) Tanggung jawab . . .
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Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memberikan kompensasi kepada penumpang
berupa:
a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar
biaya tambahan; dan/atau
b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya
transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke
tempat tujuan.
Pasal 148

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141 sampai dengan Pasal 147 tidak berlaku untuk:
a. angkutan pos;
b. angkutan penumpang dan/atau kargo yang dilakukan
oleh pesawat udara negara; dan
c. angkutan udara bukan niaga.
Pasal 149
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu keterlambatan
angkutan udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Dokumen Angkutan Penumpang, Bagasi, dan Kargo
Pasal 150
Dokumen angkutan udara terdiri atas:
a. tiket penumpang pesawat udara;
b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
c. tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag);
dan
d. surat muatan udara (airway bill).
Pasal 151
(1)

Pengangkut wajib menyerahkan tiket kepada penumpang
perseorangan atau penumpang kolektif.

(2)

Tiket penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. nomor . . .
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- 62 a. nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
b. nama penumpang dan nama pengangkut;
c. tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan
pendaratan;
d. nomor penerbangan;
e. tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat
pemberangkatan dan tempat tujuan, apabila ada; dan
f. pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan
dalam undang-undang ini.
(3)

Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah
orang yang namanya tercantum dalam tiket yang
dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah.

(4)

Dalam hal tiket tidak diisi keterangan-keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak diberikan
oleh pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan
ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi
tanggung jawabnya.
Pasal 152

(1)

Pengangkut harus menyerahkan pas masuk pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b
kepada penumpang.

(2)

Pas masuk pesawat udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama penumpang;
b. rute penerbangan;
c. nomor penerbangan;
d. tanggal dan jam keberangkatan;
e. nomor tempat duduk;
f. pintu masuk ke ruang tunggu menuju pesawat udara
(boarding gate); dan
g. waktu masuk pesawat udara (boarding time).
Pasal 153

(1)

Pengangkut wajib menyerahkan tanda pengenal bagasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c kepada
penumpang.
(2) Tanda . . .
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Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nomor tanda pengenal bagasi;
b. kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan
c. berat bagasi.

(3)

Dalam hal tanda pengenal bagasi tidak diisi keteranganketerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hilang,
atau tidak diberikan oleh pengangkut, pengangkut tidak
berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang
ini untuk membatasi tanggung jawabnya.
Pasal 154

Tiket penumpang dan tanda pengenal bagasi dapat disatukan
dalam satu dokumen angkutan udara.
Pasal 155
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(1)

Surat
muatan udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150 huruf d wajib dibuat oleh pengirim kargo.

(2)

Surat muatan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. tanggal dan tempat surat muatan udara dibuat;
b. tempat pemberangkatan dan tujuan;
c. nama dan alamat pengangkut pertama;
d. nama dan alamat pengirim kargo;
e. nama dan alamat penerima kargo;
f. jumlah, cara pembungkusan, tanda-tanda istimewa,
atau nomor kargo yang ada;
g. jumlah, berat, ukuran, atau besarnya kargo;
h. jenis atau macam kargo yang dikirim; dan
i. pernyataan bahwa pengangkutan kargo ini tunduk
pada ketentuan dalam undang-undang ini.

(3)

Penyerahan surat muatan udara oleh pengirim kepada
pengangkut membuktikan kargo telah diterima oleh
pengangkut dalam keadaan sebagaimana tercatat dalam
surat muatan udara.

(4)

Dalam hal surat muatan udara tidak diisi keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak
diserahkan kepada pengangkut, pengangkut tidak berhak
menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk
membatasi tanggung jawabnya.
Pasal 156 . . .

- 64 Pasal 156
(1)

Surat muatan udara wajib dibuat sekurang-kurangnya
rangkap 3 (tiga), lembar asli diserahkan pada saat
pengangkut menerima barang untuk diangkut.

(2)

Pengangkut wajib menandatangani surat muatan udara
sebelum barang dimuat ke dalam pesawat udara.
Pasal 157

Surat muatan udara tidak dapat diperjualbelikan atau
dijadikan jaminan kepada orang lain dan/atau pihak lain.
Pasal 158
Pengangkut wajib memberi prioritas pengiriman dokumen
penting yang bersifat segera serta kargo yang memuat barang
mudah rusak dan/atau cepat busuk (perishable goods).
Pasal 159
Dalam hal pengirim kargo menyatakan secara tertulis harga
kargo yang sebenarnya, pengangkut dan pengirim kargo dapat
membuat kesepakatan khusus untuk kargo yang memuat
barang mudah rusak dan/atau cepat busuk dengan
mengecualikan besaran kompensasi tanggung jawab yang
diatur dalam undang-undang ini.
Pasal 160
Pengangkut dan pengirim kargo dapat menyepakati syaratsyarat khusus untuk angkutan kargo:
a. yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan besar ganti
kerugian sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
ini; dan/atau
b. yang memerlukan perawatan atau penanganan khusus dan
harus disertai perjanjian khusus dengan tambahan
imbalan untuk mengasuransikan kargo tersebut.
Pasal 161
(1)
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Pengirim bertanggung
muatan udara.

jawab

atas

kebenaran

surat

(2) Pengirim . . .

- 65 (2)

Pengirim kargo bertanggung jawab atas kelengkapan
dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi
terkait dan menyerahkan kepada pengangkut.

(3)

Pengirim bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
oleh pengangkut atau pihak lain sebagai akibat dari
ketidakbenaran surat muatan udara yang dibuat oleh
pengirim.
Pasal 162

(1)

Pengangkut wajib segera memberi tahu penerima kargo
pada kesempatan pertama bahwa kargo telah tiba dan
segera diambil.

(2)

Biaya yang timbul akibat penerima kargo terlambat atau
lalai mengambil pada waktu yang telah ditentukan
menjadi tanggung jawab penerima.
Pasal 163

Dalam hal kargo belum diserahkan kepada penerima, pengirim
dapat meminta kepada pengangkut untuk menyerahkan kargo
tersebut kepada penerima lain atau mengirimkan kembali
kepada pengirim, dan semuanya atas biaya dan tanggung
jawab pengirim.
Pasal 164
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(1)

Dalam hal penerima kargo, setelah diberitahu sesuai
dengan waktu yang diperjanjikan tidak mengambil kargo,
semua biaya yang ditimbulkannya menjadi tanggung
jawab penerima kargo.

(2)

Kargo yang telah melebihi batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengangkut berhak menjualnya
dan hasilnya digunakan untuk pembayaran biaya yang
timbul akibat kargo yang tidak diambil oleh penerima.

(3)

Penjualan kargo sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara yang paling cepat, tepat, dan
dengan harga yang wajar.

(4)

Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diserahkan kepada yang berhak menerima setelah
dipotong biaya yang dikeluarkan oleh pengangkut
sepanjang dapat dibuktikan.
(5) Penerima . . .
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Penerima kargo tidak berhak menuntut ganti kerugian
atas kerugian yang dideritanya karena penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf 4
Besaran Ganti Kerugian
Pasal 165

(1)

Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang
meninggal
dunia,
cacat
tetap,
atau
luka-luka
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2)

Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh
badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian
yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
Pasal 166

Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan
khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih
tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 165 ayat (1).
Pasal 167
Jumlah ganti kerugian untuk bagasi kabin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan setinggi-tingginya
sebesar kerugian nyata penumpang.
Pasal 168
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(1)

Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan
kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal
145 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(2)

Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau
kehilangan sebagian atau seluruh bagasi tercatat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 atau kargo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dihitung
berdasarkan berat bagasi tercatat atau kargo yang dikirim
yang hilang, musnah, atau rusak.
(3) Apabila . . .
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Apabila
kerusakan
atau
kehilangan
sebagian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
seluruh bagasi atau seluruh kargo tidak dapat digunakan
lagi, pengangkut bertanggung jawab berdasarkan seluruh
berat bagasi atau kargo yang tidak dapat digunakan
tersebut.
Pasal 169

Pengangkut dan penumpang dapat membuat persetujuan
khusus untuk menetapkan jumlah ganti kerugian yang lebih
tinggi dari jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 168 ayat (1).
Pasal 170
Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 171
Dalam hal orang yang dipekerjakan atau mitra usaha yang
bertindak atas nama pengangkut digugat untuk membayar
ganti kerugian untuk kerugian yang timbul karena tindakan
yang dilakukan di luar batas kewenangannya, menjadi
tanggung jawab yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 172
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(1)

Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165, Pasal 168, dan Pasal 170 dievaluasi paling
sedikit satu kali dalam satu tahun oleh Menteri.

(2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada:
a. tingkat hidup yang layak rakyat Indonesia;
b. kelangsungan hidup badan usaha angkutan udara
niaga;
c. tingkat inflasi kumulatif;
d. pendapatan per kapita; dan
e. perkiraan usia harapan hidup.
(3) Berdasarkan . . .

- 68 (3)

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan perubahan besaran ganti
kerugian, setelah mempertimbangkan saran dan masukan
dari menteri yang membidangi urusan keuangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Pihak yang Berhak Menerima Ganti Kerugian
Pasal 173
(1)

Dalam hal seorang penumpang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), yang
berhak menerima ganti kerugian adalah ahli waris
penumpang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Dalam hal tidak ada ahli waris yang berhak menerima
ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
badan usaha angkutan udara niaga menyerahkan ganti
kerugian kepada negara setelah dikurangi biaya
pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 6
Jangka Waktu Pengajuan Klaim
Pasal 174

591

(1)

Klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan
pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang.

(2)

Klaim atas keterlambatan atau tidak diterimanya bagasi
tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat
seharusnya diambil oleh penumpang.

(3)

Bagasi tercatat dinyatakan hilang setelah 14 (empat belas)
hari kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan.

(4)

Klaim atas kehilangan bagasi tercatat diajukan setelah
jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlampaui.
Pasal 175 . . .
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(1)

Klaim atas kerusakan kargo harus diajukan pada saat
kargo diambil oleh penerima kargo.

(2)

Klaim atas keterlambatan atau tidak diterimanya kargo
harus diajukan pada saat kargo seharusnya diambil oleh
penerima kargo.

(3)

Kargo dinyatakan hilang setelah 14 (empat belas) hari
kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan.

(4)

Klaim atas kehilangan kargo diajukan setelah jangka
waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terlampaui.
Paragraf 7
Hal Gugatan
Pasal 176

Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat,
pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang
menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141,
Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 173 dapat
mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan
negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum
Indonesia.
Pasal 177
Hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang
atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kedaluwarsa
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal
seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan.
Paragraf 8
Pernyataan Kemungkinan Meninggal Dunia
bagi Penumpang Pesawat Udara yang Hilang
Pasal 178
(1)
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Penumpang yang berada dalam pesawat udara yang
hilang, dianggap telah meninggal dunia, apabila dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pesawat udara
seharusnya mendarat di tempat tujuan akhir tidak
diperoleh kabar mengenai hal ihwal penumpang tersebut,
tanpa diperlukan putusan pengadilan.
(2) Hak . . .
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Hak penerimaan ganti kerugian dapat diajukan setelah
lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Paragraf 9
Wajib Asuransi
Pasal 179
Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya
terhadap penumpang dan kargo yang diangkut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145,
dan Pasal 146.
Pasal 180
Besarnya pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 sekurang-kurangnya harus sama dengan
jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam Pasal 165,
Pasal 168, dan Pasal 170.

Paragraf 10
Tanggung Jawab pada Angkutan Udara
oleh Beberapa Pengangkut Berturut – turut
Pasal 181
(1)

Pengangkutan yang dilakukan berturut-turut oleh
beberapa
pengangkut
dianggap
sebagai
satu
pengangkutan, dalam hal diperjanjikan sebagai satu
perjanjian angkutan udara oleh pihak–pihak yang
bersangkutan dengan tanggung jawab sendiri-sendiri atau
bersama-sama.

(2) Dalam hal tidak ada perjanjian oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, kerugian yang diderita penumpang,
pengirim, dan/atau penerima kargo menjadi tanggung
jawab pihak pengangkut yang mengeluarkan dokumen
angkutan.
Paragraf 11 . . .
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- 71 Paragraf 11
Tanggung Jawab pada Angkutan Intermoda
Pasal 182
(1)

Pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap kerugian
yang terjadi dalam kegiatan angkutan udara dalam hal
pengangkutan dilakukan melalui angkutan intermoda.

(2)

Dalam hal angkutan intermoda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), para pihak pengangkut menggunakan
1 (satu) dokumen angkutan, tanggung jawab dibebankan
kepada pihak yang menerbitkan dokumen.
Paragraf 12
Tanggung Jawab Pengangkut Lain
Pasal 183

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146
berlaku juga bagi angkutan udara yang dilaksanakan oleh
pihak
pengangkut lain yang mengadakan perjanjian
pengangkutan selain pengangkut.

Paragraf 13
Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pihak Ketiga
Pasal 184
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(1)

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara
bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pihak
ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat
udara, kecelakaan pesawat udara, atau jatuhnya bendabenda lain dari pesawat udara yang dioperasikan.

(2)

Ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sesuai dengan kerugian nyata yang dialami.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan besaran
ganti kerugian, persyaratan, dan tata cara untuk
memperoleh ganti kerugian diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 185 . . .

- 72 Pasal 185
Pengangkut dapat menuntut pihak ketiga yang mengakibatkan
timbulnya kerugian terhadap penumpang, pengirim, atau
penerima kargo yang menjadi tanggung jawab pengangkut.

Paragraf 14
Persyaratan Khusus
Pasal 186
(1)

Pengangkut
dilarang
membuat
perjanjian
atau
persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab
pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah
dari batas ganti kerugian yang diatur dalam UndangUndang ini.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung
pengangkut diatur dengan Peraturan Menteri.

jawab

Bagian Kesembilan
Angkutan Multimoda
Pasal 187
(1)

Angkutan udara dapat merupakan bagian angkutan
multimoda yang dilaksanakan oleh badan usaha
angkutan multimoda.

(2)

Kegiatan angkutan udara dalam angkutan multimoda
dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara
badan usaha angkutan udara dan badan usaha angkutan
multimoda, dan/atau badan usaha moda lainnya.
Pasal 188

Angkutan multimoda dilakukan oleh badan usaha yang telah
mendapat izin untuk melakukan angkutan multimoda dari
Menteri.
Pasal 189 . . .
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- 73 Pasal 189
(1)

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188
bertanggung jawab (liability) terhadap barang kiriman
sejak diterima sampai diserahkan kepada penerima
barang.

(2)

Tanggung jawab angkutan multimoda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kehilangan atau
kerusakan yang terjadi pada barang serta keterlambatan
penyerahan barang.

(3)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikecualikan dalam hal badan usaha angkutan
multimoda atau agennya dapat membuktikan telah
dilaksanakannya segala prosedur untuk mencegah
terjadinya
kehilangan,
kerusakan
barang,
serta
keterlambatan penyerahan barang.

(4)

Tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbatas.
Pasal 190

Badan usaha angkutan multimoda wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya.
Pasal 191
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KEBANDARUDARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 192
Bandar udara terdiri atas:
a. bandar udara umum, yang selanjutnya disebut bandar
udara; dan
b. bandar udara khusus.
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Bagian Kedua . . .

- 74 Bagian Kedua
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
Pasal 193
(1)

Tatanan kebandarudaraan nasional diwujudkan dalam
rangka penyelenggaraan bandar udara yang andal,
terpadu, efisien, serta mempunyai daya saing global
untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah
yang ber-Wawasan Nusantara.

(2)

Tatanan
kebandarudaraan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem perencanaan
kebandarudaraan
nasional yang menggambarkan
interdependensi, interrelasi, dan sinergi antar-unsur yang
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
geografis, potensi ekonomi, dan pertahanan keamanan
dalam rangka mencapai tujuan nasional.

(3)

Tatanan
kebandarudaraan
nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi
bandar udara; serta
b. rencana induk nasional bandar udara.
Pasal 194

Bandar udara memiliki peran sebagai:
a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan
hierarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau
perdagangan;
e. pembuka
isolasi
daerah,
pengembangan
daerah
perbatasan, dan penanganan bencana; serta
f.
prasarana memperkukuh Wawasan Nusantara dan
kedaulatan negara.
Pasal 195
Bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan
kegiatan:
a. pemerintahan; dan/atau
b. pengusahaan.
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Pasal 196 . . .

- 75 Pasal 196
Penggunaan bandar udara terdiri atas
internasional dan bandar udara domestik.

bandar

udara

Pasal 197
(1)

Hierarki bandar udara terdiri atas bandar udara
pengumpul (hub) dan bandar udara pengumpan (spoke).

(2)

Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas bandar udara pengumpul dengan
skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier.

(3)

Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bandar udara tujuan atau penunjang
dari bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu
prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.
Pasal 198

Klasifikasi bandar udara terdiri atas beberapa kelas bandar
udara yang ditetapkan berdasarkan kapasitas pelayanan dan
kegiatan operasional bandar udara.
Pasal 199
(1)

Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b merupakan
pedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana
induk, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan
bandar udara.

(2)

Rencana induk nasional bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata
ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam;
d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
maupun internasional;
e. sistem transportasi nasional;
f. keterpaduan intermoda dan multimoda; serta
g. peran bandar udara.
(3) Rencana . . .
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- 76 (3)

Rencana induk nasional bandar udara memuat:
a. kebijakan nasional bandar udara; dan
b. rencana lokasi bandar udara beserta penggunaan,
hierarki, dan klasifikasi bandar udara.
Pasal 200

(1)

Menteri menetapkan tatanan kebandarudaraan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2)

Tatanan
kebandarudaraan
nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

(3)

Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis,
tatanan kebandarudaraan nasional dapat ditinjau lebih
dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan tatanan kebandarudaraan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi Bandar Udara
Pasal 201

599

(1)

Lokasi bandar udara ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. titik koordinat bandar udara; dan
b. rencana induk bandar udara.

(3)

Penetapan lokasi bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. rencana induk nasional bandar udara;
b. keselamatan dan keamanan penerbangan;
c. keserasian dan keseimbangan dengan budaya
setempat dan kegiatan lain terkait di lokasi bandar
udara;
d. kelayakan ekonomis, finansial, sosial, pengembangan
wilayah, teknis pembangunan, dan pengoperasian;
serta
e. kelayakan lingkungan.
Pasal 202 . . .
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Rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang
dan kargo;
b. kebutuhan fasilitas;
c. tata letak fasilitas;
d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan;
f. daerah lingkungan kerja;
g. daerah lingkungan kepentingan;
h. kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
i. batas kawasan kebisingan.
Pasal 203
(1)

Daerah lingkungan kerja bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 huruf f merupakan daerah
yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk
pelaksanaan
pembangunan,
pengembangan,
dan
pengoperasian fasilitas bandar udara.

(2)

Pada daerah lingkungan kerja bandar udara yang telah
ditetapkan, dapat diberikan hak pengelolaan atas tanah
dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 204

(1)

Dalam pelayanan kegiatan angkutan udara dapat
ditetapkan tempat pelaporan keberangkatan (city check in
counter) di luar daerah lingkungan kerja bandar udara
yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Tempat pelaporan keberangkatan (city check in counter)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari daerah lingkungan kerja
bandar udara dan harus memperhatikan aspek keamanan
penerbangan.
Pasal 205 . . .
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(1)

Daerah
lingkungan
kepentingan
bandar
udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf g
merupakan daerah di luar lingkungan kerja bandar udara
yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas
penumpang dan kargo.

(2)

Pemanfaatan daerah lingkungan kepentingan bandar
udara harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
Pasal 206

Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 huruf h terdiri atas:
a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
c. kawasan di bawah permukaan transisi;
d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
f.
kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
Pasal 207
Batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 huruf i merupakan kawasan tertentu di sekitar
bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin
pesawat udara yang terdiri atas:
a. kebisingan tingkat I;
b. kebisingan tingkat II; dan
c. kebisingan tingkat III.
Pasal 208
(1)

Untuk mendirikan, mengubah, atau melestarikan
bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan
di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan tidak
boleh melebihi batas ketinggian kawasan keselamatan
operasi penerbangan.
(2) Pengecualian . . .
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Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah,
atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri, dan
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk
operasi penerbangan;
b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi
penerbangan.

(3)

Bangunan yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib diinformasikan melalui pelayanan
informasi aeronautika (aeronautical information service).
Pasal 209

Batas
daerah
lingkungan
kerja,
daerah
lingkungan
kepentingan, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan
batas kawasan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan
dengan koordinat geografis.
Pasal 210
Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar
udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan
kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan
yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan
penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar
udara.
Pasal 211
(1)

Untuk
menjamin
keselamatan
dan
keamanan
penerbangan serta pengembangan bandar udara,
pemerintah
daerah
wajib
mengendalikan
daerah
lingkungan kepentingan bandar udara.

(2)

Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan
bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata
ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan
memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana
induk nasional bandar udara.
Pasal 212 . . .
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Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya menjamin tersedianya aksesibilitas dan
utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara.
Pasal 213
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan lokasi bandar udara dan tempat pelayanan
penunjang di luar daerah lingkungan kerja diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pembangunan Bandar Udara
Pasal 214
Bandar udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi
khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan
jasa
kebandarudaraan,
kelestarian
lingkungan,
serta
keterpaduan intermoda dan multimoda.
Pasal 215
(1)

Izin mendirikan bangunan bandar udara ditetapkan oleh
Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.

(2)

Izin mendirikan bangunan bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi
persyaratan:
a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
b. rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait
terhadap
utilitas
dan
aksesibilitas
dalam
penyelenggaraan bandar udara;
c. bukti penetapan lokasi bandar udara;
d. rancangan teknik terinci fasilitas pokok bandar udara;
dan
e. kelestarian lingkungan.
Pasal 216 . . .

603

- 81 Pasal 216
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Pengoperasian Bandar Udara
Paragraf 1
Sertifikasi Operasi Bandar Udara
Pasal 217
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(1)

Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi
ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara.

(2)

Bandar udara yang telah memenuhi ketentuan
keselamatan penerbangan, Menteri memberikan:
a. sertifikat bandar udara, untuk bandar udara yang
melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari
30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat
maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 (lima ribu
tujuh ratus) kilogram; atau
b. register bandar udara, untuk bandar udara yang
melayani pesawat udara dengan kapasitas maksimum
30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat
maksimum tinggal landas sampai dengan 5.700 (lima
ribu tujuh ratus) kilogram.

(3)

Sertifikat bandar udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, diberikan setelah bandar udara memiliki
buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome
manual) yang memenuhi persyaratan teknis tentang:
a. personel;
b. fasilitas;
c. prosedur operasi bandar udara; dan
d. sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara.

(4)

Register bandar udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diberikan setelah bandar udara memiliki
buku pedoman pengoperasian bandar udara yang
memenuhi persyaratan teknis tentang:
a. personel;
b. fasilitas; dan
c. prosedur operasi bandar udara.
(5) Setiap . . .
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Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara tidak
memenuhi ketentuan pelayanan jasa bandar udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. penurunan tarif jasa bandar udara; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan
penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara
dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau
register bandar udara dan pengenaan sanksi administratif
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Fasilitas Bandar Udara
Pasal 219
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(1)

Setiap
badan
usaha
bandar
udara
atau
unit
penyelenggara bandar udara wajib menyediakan fasilitas
bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan
dan keamanan penerbangan, serta pelayanan jasa bandar
udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

(2)

Setiap fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberi sertifikat kelaikan oleh Menteri.

(3)

Untuk mempertahankan kesiapan fasilitas bandar udara,
badan usaha bandar udara, atau unit penyelenggara
bandar udara wajib melakukan perawatan dalam jangka
waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi,
dan/atau kalibrasi.

(4)

Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja fasilitas,
prosedur, dan personel, badan usaha bandar udara atau
unit penyelenggara bandar udara wajib melakukan
pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara
berkala.

(5)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 220 . . .

- 83 Pasal 220
(1)

Pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 217 ayat (1) wajib dilakukan oleh tenaga
manajerial yang memiliki kemampuan dan kompetensi
operasi dan manajerial di bidang teknis dan/atau operasi
bandar udara.

(2)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 221

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas
bandar udara serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Personel Bandar Udara
Pasal 222

606

(1)

Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau
sertifikat kompetensi.

(2)

Personel bandar udara yang terkait langsung dengan
pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan
fasilitas bandar udara wajib memiliki lisensi yang sah dan
masih berlaku.

(3)

Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.

(4)

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah
diakreditasi oleh Menteri.
Pasal 223 . . .

- 84 Pasal 223
(1)

Personel bandar udara yang telah memiliki lisensi wajib:
a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di
bidangnya;
b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

(2)

Personel bandar udara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi; dan/atau
c. pencabutan lisensi.
Pasal 224

Lisensi personel bandar udara yang diberikan oleh negara lain
dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau validasi oleh
Menteri.
Pasal 225
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau
pelatihan, serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara
Paragraf 1
Kegiatan Pemerintahan di Bandar Udara
Pasal 226
(1)

Kegiatan pemerintahan di bandar udara meliputi:
a. pembinaan kegiatan penerbangan;
b. kepabeanan;
c. keimigrasian; dan
d. kekarantinaan.
(2) Pembinaan . . .
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Pembinaan kegiatan penerbangan di bandar udara,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
otoritas bandar udara.

(3)

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan
di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Otoritas Bandar Udara
Pasal 227

(1)

Otoritas bandar udara ditetapkan oleh dan bertanggung
jawab kepada Menteri.

(2)

Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk untuk satu atau beberapa bandar
udara terdekat.

(3)

Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan pemerintah daerah setempat.
Pasal 228

Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan
kenyamanan di bandar udara;
b. memastikan terlaksana dan terpenuhinya ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan
kenyamanan di bandar udara;
c. menjamin terpeliharanya pelestarian lingkungan bandar
udara;
d. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu
kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang
dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya;
e. melaporkan kepada pimpinan tertingginya dalam hal
pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan
tanggungjawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak
menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di bandar
udara; dan
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- 86 f. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
kepada Menteri.
Pasal 229
Otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227 ayat (1) mempunyai wewenang:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bandar
udara;
b. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan
ketentuan keselamatan, keamanan, kelancaran, serta
kenyamanan penerbangan di bandar udara;
c. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan
ketentuan pelestarian lingkungan;
d. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan
lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai
dengan rencana induk bandar udara;
e. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penggunaan
kawasan keselamatan operasional penerbangan dan daerah
lingkungan kerja bandar udara serta daerah lingkungan
kepentingan bandar udara;
f. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan
standar kinerja operasional pelayanan jasa di bandar
udara; dan
g. memberikan sanksi administratif kepada badan usaha
bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, dan/atau
badan usaha lainnya yang tidak memenuhi ketentuan
keselamatan, keamanan, kelancaran serta kenyamanan
penerbangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 230
Aparat otoritas bandar udara merupakan pegawai negeri sipil
yang memiliki kompetensi di bidang penerbangan sesuai
dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 231
Ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas bandar udara diatur
dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3 . . .
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Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara
Pasal 232
(1)

Kegiatan pengusahaan bandar udara terdiri atas:
a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

(2)

Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan jasa pesawat
udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas
penyediaan dan/atau pengembangan:
a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas
landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat
udara;
b. fasilitas
terminal
untuk
pelayanan
angkutan
penumpang, kargo, dan pos;
c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah
buangan; dan
d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta
gedung atau bangunan yang berhubungan dengan
kelancaran angkutan udara.

(3)

Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan
operasi pesawat udara di bandar udara, terdiri atas:
1) penyediaan hanggar pesawat udara;
2) perbengkelan pesawat udara;
3) pergudangan;
4) katering pesawat udara;
5) pelayanan teknis penanganan pesawat udara di
darat (ground handling);
6) pelayanan penumpang dan bagasi; serta
7) penanganan kargo dan pos.
b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan
penumpang dan barang, terdiri atas:
1) penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
2) penyediaan toko dan restoran;
3) penyimpanan kendaraan bermotor;
4) pelayanan kesehatan;
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- 88 5) perbankan dan/atau penukaran uang; dan
6) transportasi darat.
c.

jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi
pengusahaan bandar udara, terdiri atas:
1) penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
2) penyediaan fasilitas perkantoran;
3) penyediaan fasilitas olah raga;
4) penyediaan fasiltas pendidikan dan pelatihan;
5) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
6) periklanan.
Pasal 233

(1)

Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:
a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang
diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin
dari Menteri; atau
b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara
yang belum diusahakan secara komersial yang
dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2)

Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi,
keuangan, dan manajemen.

(3)

Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak dapat dipindahtangankan.

(4)

Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan
oleh orang perseorangan warga negara Indonesia
dan/atau badan hukum Indonesia.

(5)

Badan usaha bandar udara yang memindahtangankan
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan
sanksi administratif berupa pencabutan izin.
Pasal 234 . . .
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612

(1)

Dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2), badan
usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara wajib:
a. memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar
udara;
b. menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi,
serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara;
c. menyediakan personel yang mempunyai kompetensi
untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas bandar
udara;
d. mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
personel yang merawat dan mengoperasikan fasilitas
bandar udara;
e. menyediakan dan memperbarui setiap prosedur
pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara;
f. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa bandar
udara sesuai dengan standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Menteri;
g. menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel
pesawat udara dan petugas operasional;
h. menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan,
kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara;
i. menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban
bandar udara;
j. memelihara kelestarian lingkungan;
k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
l. melakukan pengawasan dan pengendalian secara
internal atas kelaikan fasilitas bandar udara,
pelaksanaan prosedur perawatan dan pengoperasian
fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel
bandar udara; dan
m. memberikan laporan secara berkala kepada Menteri
dan otoritas bandar udara.

(2)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 235 . . .
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(1)

Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh
badan usaha bandar udara diselenggarakan berdasarkan
konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan diberikan oleh Menteri
dan dituangkan dalam perjanjian.

(2)

Hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 236

Badan usaha bandar udara dapat menyelenggarakan 1 (satu)
atau lebih bandar udara yang diusahakan secara komersial.
Pasal 237
(1)

Pengusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (1) yang dilakukan oleh badan
usaha bandar udara, seluruh atau sebagian besar
modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia
atau warga negara Indonesia.

(2)

Dalam hal modal badan usaha bandar udara yang dimiliki
oleh badan hukum Indonesia atau warga negara
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi
atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal
nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan
pemegang modal asing.
Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di
bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Pelayanan dan Fasilitas Khusus
Pasal 239
(1)

613

Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anakanak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan
dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau
unit penyelenggara bandar udara.
(2) Pelayanan . . .
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Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian prioritas pelayanan di terminal;
b. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama
di terminal;
c. sarana bantu bagi orang sakit;
d. menyediakan fasilitas untuk ibu merawat bayi
(nursery);
e. tersedianya personel yang khusus bertugas untuk
melayani atau berkomunikasi dengan penyandang
cacat, orang sakit, dan lanjut usia; serta
f. tersedianya
informasi
atau
petunjuk
tentang
keselamatan bangunan bagi penumpang di terminal
dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh
penyandang cacat, orang sakit, dan lanjut usia.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa
perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kedelapan
Tanggung Jawab Ganti Kerugian
Pasal 240
(1)

Badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara
dan/atau
pihak
ketiga
yang
diakibatkan
oleh
pengoperasian bandar udara.

(2)

Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kematian atau luka fisik orang;
b. musnah,
hilang,
atau
rusak
peralatan
yang
dioperasikan; dan/atau
c. dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat
pengoperasian bandar udara.

(3)

Risiko
atas
tanggung
sebagaimana
dimaksud
diasuransikan.

jawab
pada

terhadap
kerugian
ayat
(1)
wajib

(4) Setiap . . .
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Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan sertifikat; dan/atau
c. pencabutan sertifikat.
Pasal 241

Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau
usaha yang melaksanakan kegiatan di bandar
bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas
kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar
yang diakibatkan oleh kegiatannya.

badan
udara
setiap
udara

Pasal 242
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas
kerugian serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kesembilan
Tarif Jasa Kebandarudaraan
Pasal 243
Setiap pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait
dengan bandar udara dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang
disediakan.
Pasal 244
(1)

Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ditetapkan oleh
Menteri.

(2)

Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara
yang diusahakan secara komersial ditetapkan oleh badan
usaha bandar udara.

(3)

Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara
yang belum diusahakan secara komersial ditetapkan
dengan:
a. Peraturan Pemerintah untuk bandar udara yang
diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar
udara; atau
b. Peraturan . . .
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- 93 b. Peraturan daerah untuk bandar udara yang
diselenggarakan oleh unit penyelenggara bandar udara
pemerintah daerah.
Pasal 245
Besaran tarif jasa terkait pada bandar udara ditetapkan oleh
penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara
pengguna jasa dan penyedia jasa.
Pasal 246
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh
Bandar Udara Khusus
Pasal 247
(1)

Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Indonesia
dapat membangun bandar udara khusus setelah
mendapat izin pembangunan dari Menteri.

(2)

Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
b. rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah
setempat;
c. rancangan teknik terinci fasilitas pokok; dan
d. kelestarian lingkungan.

(3)

Ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan pada
bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan
pada bandar udara.
Pasal 248

Pengawasan dan pengendalian pengoperasian bandar udara
khusus dilakukan oleh otoritas bandar udara terdekat yang
ditetapkan oleh Menteri.
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Pasal 249 . . .

- 94 Pasal 249
Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan
langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan
tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari
Menteri.
Pasal 250
Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan
umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri,
dan bersifat sementara.
Pasal 251
Bandar udara khusus dapat berubah status menjadi bandar
udara yang dapat melayani kepentingan umum setelah
memenuhi persyaratan ketentuan bandar udara.
Pasal 252
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan dan
pengoperasian bandar udara khusus, serta perubahan status
menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan
umum diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesebelas
Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
Pasal 253

617

(1)

Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport)
terdiri atas:
a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
daratan (surface level heliport);
b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas
gedung (elevated heliport); dan
c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di
perairan (helideck).

(2)

Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh pemerintah daerah setempat setelah
memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri.
(3) Pertimbangan . . .
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Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi aspek:
a. penggunaan ruang udara;
b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter; serta
c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan
penerbangan.
Pasal 254

(1)

Setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
yang
dioperasikan
wajib
memenuhi
ketentuan
keselamatan dan keamanan penerbangan.

(2)

Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang
telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan register
oleh Menteri.
Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemberian izin pembangunan dan pengoperasian tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua Belas
Bandar Udara Internasional
Pasal 256
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(1)

Menteri menetapkan beberapa bandar udara sebagai
bandar udara internasional.

(2)

Penetapan bandar udara internasional sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
dengan
mempertimbangkan:
a. rencana induk nasional bandar udara;
b. pertahanan dan keamanan negara;
c. pertumbuhan dan perkembangan pariwisata;
d. kepentingan dan kemampuan angkutan udara
nasional; serta
e. pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan
luar negeri.
(3) Penetapan . . .
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Penetapan bandar udara internasional oleh Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan pertimbangan menteri terkait.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bandar
internasional diatur dengan Peraturan Menteri.

udara

Bagian Ketiga Belas
Penggunaan Bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara
Pasal 257
(1)

Dalam keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan
sebagai pangkalan udara.

(2)

Dalam keadaan tertentu pangkalan udara
digunakan bersama sebagai bandar udara.

(3)

Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan
udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan memperhatikan:
a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara;
b. keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan;
c. keamanan dan pertahanan negara; serta
d. peraturan perundang-undangan.

dapat

Pasal 258
(1)

Dalam keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2)
berlaku ketentuan penerbangan sipil.

(2)

Pengawasan dan pengendalian penggunaan kawasan
keselamatan operasi penerbangan pada pangkalan udara
yang digunakan bersama dilaksanakan oleh otoritas
bandar udara setelah mendapat persetujuan dari instansi
terkait.
Pasal 259

Bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan secara
bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
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Bagian Keempat Belas . . .
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Pelestarian Lingkungan
Pasal 260
(1)

Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara
bandar udara wajib menjaga ambang batas kebisingan
dan pencemaran lingkungan di bandar udara dan
sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu
yang ditetapkan Pemerintah.

(2)

Untuk
menjaga
ambang
batas
kebisingan
dan
pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara dapat membatasi waktu dan
frekuensi, atau menolak pengoperasian pesawat udara.

(3)

Untuk
menjaga
ambang
batas
kebisingan
dan
pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), badan usaha bandar udara atau unit
penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kebisingan,
pencemaran,
serta
pemantauan
dan
pengelolaan
lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
NAVIGASI PENERBANGAN
Bagian Kesatu
Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional
Pasal 261
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(1)

Guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi
penerbangan yang andal
dalam rangka keselamatan
penerbangan
harus
ditetapkan
tatanan
navigasi
penerbangan nasional.

(2)

Tatanan navigasi penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan
memperhatikan pertimbangan menteri yang membidangi
urusan di bidang pertahanan dan Panglima Tentara
Nasional Indonesia.
(3) Penyusunan . . .
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Penyusunan tatanan navigasi penerbangan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. keselamatan operasi penerbangan;
b. efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan;
c. kepadatan lalu lintas penerbangan;
d. standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang
berlaku; dan
e. perkembangan
teknologi
di
bidang
navigasi
penerbangan.

(4)

Tatanan navigasi penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. ruang udara yang dilayani;
b. klasifikasi ruang udara;
c. jalur penerbangan; dan
d. jenis pelayanan navigasi penerbangan.

Paragraf 1
Ruang Udara Yang Dilayani
Pasal 262
(1)

Ruang udara yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (4) huruf a meliputi:
a. wilayah udara Republik Indonesia, selain wilayah
udara yang pelayanan navigasi penerbangannya
didelegasikan kepada negara lain berdasarkan
perjanjian;
b. ruang udara negara lain yang pelayanan navigasi
penerbangannya
didelegasikan
kepada
Republik
Indonesia; dan
c. ruang udara yang pelayanan navigasi penerbangannya
didelegasikan oleh Organisasi Penerbangan Sipil
Internasional kepada Republik Indonesia.

(2)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 263 . . .
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Pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. struktur jalur penerbangan;
b. arus lalu lintas penerbangan; dan
c. efisiensi pergerakan pesawat udara.
Pasal 264
(1)

Kawasan udara berbahaya ditetapkan oleh penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara yang
dilayaninya.

(2)

Pada kawasan udara berbahaya sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
pembatasan
kegiatan
penerbangan yang bersifat tidak tetap dan tidak
menyeluruh sesuai dengan kondisi alam.

Paragraf 2
Klasifikasi Ruang Udara
Pasal 265
(1)

Klasifikasi ruang udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (4) huruf b disusun dengan
mempertimbangkan:
a. kaidah penerbangan;
b. pemberian separasi;
c. pelayanan yang disediakan:
d. pembatasan kecepatan:
e. komunikasi radio; dan/atau
f. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
(Air Traffic Control Clearance).

(2)

Klasifikasi Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas kelas A, kelas B, kelas C, kelas D,
kelas E, kelas F, dan kelas G.
Paragraf 3 . . .
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- 100 Paragraf 3
Jalur Penerbangan
Pasal 266
(1)

Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (4) huruf c bertujuan untuk mengatur arus
lalu lintas penerbangan.

(2)

Penetapan jalur penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan paling sedikit:
a. pembatasan penggunaan ruang udara;
b. klasifikasi ruang udara;
c. fasilitas navigasi penerbangan;
d. efisiensi dan keselamatan pergerakan pesawat udara;
dan
e. kebutuhan pengguna pelayanan navigasi penerbangan.
Pasal 267

(1)

Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 261 ayat (4) huruf c meliputi:
a. jalur udara (airway);
b. jalur udara dengan pelayanan saran panduan
(advisory route);
c. jalur udara dengan pemanduan (control route)
dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (uncontrolled
route); dan
d. jalur udara keberangkatan (departure route) dan jalur
udara kedatangan (arrival route).

(2)

Jalur penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit:
a. nama jalur penerbangan;
b. nama titik acuan dan koordinat;
c. arah (track) yang menuju atau dari suatu titik acuan;
d. jarak antartitik acuan; dan
e. batas ketinggian aman terendah.
Pasal 268

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penetapan Tatanan Ruang Udara Nasional dan jalur
penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Kedua . . .

- 101 Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan
Paragraf 1
Tujuan dan Jenis Pelayanan Navigasi Penerbangan
Pasal 269
Navigasi penerbangan mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. terwujudnya
penyediaan
jasa
pelayanan
navigasi
penerbangan sesuai dengan standar yang berlaku;
b. terwujudnya efisiensi penerbangan; dan
c. terwujudnya
suatu
jaringan
pelayanan
navigasi
penerbangan secara terpadu, serasi, dan harmonis dalam
lingkup nasional, regional, dan internasional.
Pasal 270
Jenis pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 261 ayat (4) huruf d meliputi:
a. pelayanan lalu lintas penerbangan (air traffic services);
b. pelayanan telekomunikasi penerbangan (aeronautical
telecommunication services);
c. pelayanan informasi aeronautika (aeronautical information
services);
d. pelayanan informasi meteorologi penerbangan (aeronautical
meteorological services); dan
e. pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (search and
rescue).

Paragraf 2
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
Pasal 271
(1) Pemerintah
bertanggung
jawab
menyelenggarakan
pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara
yang beroperasi di ruang udara yang dilayani.
(2) Untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
membentuk satu lembaga penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan.
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(3) Lembaga . . .
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Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. mengutamakan keselamatan penerbangan;
b. tidak berorientasi kepada keuntungan;
c. secara finansial dapat mandiri; dan
d. biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk
biaya investasi dan peningkatan operasional (cost
recovery).

(4)

Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Menteri.
Pasal 272

(1)

Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib
memberikan pelayanan navigasi penerbangan pesawat
udara.

(2)

Kewajiban pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak kontak komunikasi
pertama sampai dengan kontak komunikasi terakhir
antara kapten penerbang dengan petugas atau fasilitas
navigasi penerbangan.

(3)

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lembaga penyelenggara
pelayanan navigasi
penerbangan:
a. memiliki standar prosedur operasi (standard operating
procedure);
b. mengoperasikan dan memelihara keandalan fasilitas
navigasi penerbangan sesuai dengan standar;
c. mempekerjakan personel navigasi penerbangan yang
memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi; dan
d. memiliki mekanisme pengawasan dan pengendalian
jaminan kualitas pelayanan.
Pasal 273

Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
harus mengalihkan jalur penerbangan suatu pesawat terbang,
helikopter, atau pesawat udara sipil jenis tertentu, yang tidak
memenuhi persyaratan navigasi penerbangan.
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Pasal 274 . . .

- 103 Pasal 274
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pengalihan
jalur
penerbangan
oleh
lembaga
penyelenggara
navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 diatur
oleh Menteri.

Paragraf 3
Sertifikasi Pelayanan Navigasi Penerbangan
Pasal 275
(1)

Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib
memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang
ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada masing-masing unit pelayanan penyelenggara
navigasi penerbangan.

(3)

Unit pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. unit pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara;
b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan
c. unit pelayanan navigasi penerbangan jelajah.

Paragraf 4
Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan
Pasal 276
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(1)

Pesawat udara yang terbang melalui ruang udara yang
dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (4)
huruf a dikenakan biaya pelayanan jasa navigasi
penerbangan.

(2)

Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan
tingkat
pelayanan
navigasi
penerbangan yang diberikan.
Pasal 277 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pembentukan
dan
sertifikasi
lembaga
penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa
navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan
Pasal 278
Pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 huruf a mempunyai tujuan:
a. mencegah terjadinya tabrakan antarpesawat udara di
udara;
b. mencegah terjadinya tabrakan antarpesawat udara atau
pesawat udara dengan halangan (obstacle) di daerah
manuver (manouvering area);
c. memperlancar dan menjaga keteraturan arus lalu lintas
penerbangan;
d. memberikan petunjuk dan informasi yang berguna untuk
keselamatan dan efisiensi penerbangan; dan
e. memberikan notifikasi kepada organisasi terkait untuk
bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue).
Pasal 279

627

(1)

Pelayanan
lalu
lintas
penerbangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 278 terdiri atas:
a. pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air
traffic control service);
b. pelayanan informasi penerbangan (flight information
service);
c. pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic
advisory service); dan
d. pelayanan kesiagaan (alerting service).

(2)

Pelayanan
lalu
lintas
penerbangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan paling sedikit:
a. jenis lalu lintas penerbangan;
b. kepadatan arus lalu lintas penerbangan;
c. kondisi sistem teknologi dan topografi; serta
d. fasilitas . . .

- 105 d. fasilitas dan kelengkapan navigasi penerbangan di
pesawat udara.
Pasal 280
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan lalu lintas penerbangan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 6
Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
Pasal 281
Pelayanan
telekomunikasi
penerbangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 huruf b bertujuan menyediakan
informasi untuk menciptakan akurasi, keteraturan, dan
efisiensi penerbangan.
Pasal 282
Pelayanan
telekomunikasi
penerbangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 281 terdiri atas:
a. pelayanan aeronautika tetap (aeronautical fixed services);
b. pelayanan aeronautika bergerak (aeronautical mobile
services); dan
c. pelayanan radio navigasi aeronautika (aeronautical radio
navigation services).
Pasal 283
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan telekomunikasi penerbangan diatur dengan
Peraturan Menteri

Paragraf 7
Pelayanan Informasi Aeronautika
Pasal 284
Pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 270 huruf c bertujuan tersedianya informasi yang
cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu yang diperlukan
untuk keteraturan dan efisiensi penerbangan.
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(1)

Pelayanan informasi aeronautika sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 284 memuat informasi tentang fasilitas,
prosedur, pelayanan di bandar udara dan ruang udara.

(2)

Informasi
aeronautika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas paket informasi aeronautika terpadu
dan peta navigasi penerbangan.

(3)

Paket Informasi aeronautika terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. publikasi
informasi
aeronautika
(aeronautical
information publication);
b. notifikasi kepada penerbang dan petugas lalu lintas
penerbangan (notice to airmen);
c. edaran informasi aeronautika (aeronautical information
circulars); dan
d. buletin yang berisi informasi yang diperlukan sebelum
penerbangan.
Pasal 286

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 8
Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan
Pasal 287
Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 270 huruf d bertujuan menyediakan
informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur
penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu
untuk keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan.
Pasal 288
Pelayanan informasi meteorologi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 287 diberikan oleh unit pelayanan
informasi meteorologi kepada operator pesawat udara,
personel pesawat udara, unit pelayanan navigasi penerbangan,
unit
pelayanan
pencarian
dan
pertolongan,
serta
penyelenggara bandar udara.
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Pelayanan informasi meteorologi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 287 dilaksanakan secara berkoordinasi antara
unit pelayanan informasi meteorologi dan unit pelayanan
navigasi penerbangan yang dilakukan melalui kesepakatan
bersama.
Pasal 290
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan informasi meteorologi penerbangan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 9
Pelayanan Informasi Pencarian Dan Pertolongan
Pasal 291
(1)

Pelayanan
informasi
pencarian
dan
pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 huruf e
bertujuan memberikan informasi yang cepat dan akurat
untuk membantu usaha pencarian dan pertolongan
kecelakaan pesawat udara.

(2)

Dalam memberikan pelayanan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan harus menyediakan interkoneksi
dan berkoordinasi dengan badan yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelayanan informasi pencarian dan pertolongan diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Personel Navigasi Penerbangan
Pasal 292
(1)

Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki
lisensi atau sertifikat kompetensi.
(2) Personel . . .

630

- 108 (2)

Personel navigasi penerbangan yang terkait langsung
dengan
pelaksanaan
pengoperasian
dan/atau
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan wajib
memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.

(3)

Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administratif;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
d. lulus ujian.

(4)

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf c diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan yang diselenggarakan lembaga yang telah
diakreditasi oleh Menteri.
Pasal 293

(1)

Personel navigasi penerbangan yang telah memiliki lisensi
wajib:
a. melaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di
bidangnya;
b. mempertahankan kemampuan yang dimiliki; dan
c. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

(2)

Personel navigasi penerbangan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi; dan/atau
c. pencabutan lisensi.
Pasal 294

Lisensi personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh
negara lain dinyatakan sah melalui proses pengesahan atau
validasi oleh Menteri.
Pasal 295
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan
prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau
pelatihan, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
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Fasilitas Navigasi Penerbangan
Pasal 296
(1)

Fasilitas navigasi penerbangan terdiri atas:
a. fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. fasilitas informasi aeronautika; dan
c. fasilitas informasi meteorologi penerbangan.

(2)

Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang akan dipasang dan dioperasikan harus
mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 297

Pemasangan fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 296 ayat (1) harus memperhatikan:
a. kebutuhan operasional;
b. perkembangan teknologi;
c. keandalan fasilitas; dan
d. keterpaduan sistem.
Pasal 298
(1)

Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 296 ayat (1) wajib dipelihara oleh
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 299

(1)
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Fasilitas navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 296 ayat (1) huruf a yang dioperasikan untuk
pelayanan navigasi penerbangan wajib dikalibrasi secara
berkala agar tetap laik operasi.
(2) Penyelenggara . . .
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melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
Pasal 300
Penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) dapat
dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan hukum yang
mendapat sertifikat dari Menteri.
Pasal 301
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pelaksanaan
kalibrasi, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Frekuensi Radio Penerbangan
Paragraf 1
Penggunaan Frekuensi
Pasal 302
(1) Menteri
mengatur
penggunaan
frekuensi
radio
penerbangan yang telah dialokasikan oleh menteri yang
membidangi urusan frekuensi.
(2) Frekuensi radio penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan keselamatan
penerbangan aeronautika dan non-aeronautika.
Pasal 303
(1) Menteri memberikan rekomendasi penggunaan frekuensi
radio untuk menunjang operasi penerbangan di luar
frekuensi yang telah dialokasikan.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar untuk pemberian izin yang
diberikan oleh menteri yang membidangi urusan frekuensi.
(3) Penggunaan . . .
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- 111 (3) Penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan dari
Menteri.
Pasal 304
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2
Biaya
Pasal 305
(1) Penggunaan
frekuensi
radio
penerbangan
untuk
aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302
ayat (2) tidak dikenakan biaya.
(2) Penggunaan frekuensi radio penerbangan untuk nonaeronautika yang tidak digunakan untuk keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302
ayat (2) dapat dikenakan biaya.
Pasal 306
Setiap orang dilarang:
a. menggunakan frekuensi radio penerbangan kecuali untuk
penerbangan; dan
b. menggunakan frekuensi radio yang secara langsung atau
tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan.
Pasal 307
Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penggunaan frekuensi
radio diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
KESELAMATAN PENERBANGAN
Bagian Kesatu
Program Keselamatan Penerbangan Nasional
Pasal 308
(1)
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Menteri bertanggung
penerbangan nasional.

jawab

terhadap

keselamatan

(2) Untuk . . .
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Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan
program keselamatan penerbangan nasional (state safety
program).
Pasal 309

(1)

Program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) memuat:
a. peraturan keselamatan penerbangan;
b. sasaran keselamatan penerbangan;
c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan;
d. analisis data dan pertukaran informasi keselamatan
penerbangan (safety data analysis and exchange);
kecelakaan
dan
kejadian
e. kegiatan
investigasi
penerbangan (accident and incident investigation);
f. promosi keselamatan penerbangan (safety promotion);
g. pengawasan
keselamatan
penerbangan
(safety
oversight); dan
h. penegakan hukum (law enforcement).

(2)

Pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional
(state safety program) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim yang dibentuk
oleh Menteri.
Pasal 310

(1)

Sasaran
keselamatan
penerbangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1) huruf b meliputi:
a. target kinerja keselamatan penerbangan;
b. indikator kinerja keselamatan penerbangan; dan
c. pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan.

(2)

Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipublikasikan kepada masyarakat.
Pasal 311

Ketentuan lebih lanjut mengenai program keselamatan
penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
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Pengawasan Keselamatan Penerbangan
Pasal 312
(1)

Menteri bertanggung jawab terhadap
keselamatan penerbangan nasional.

pengawasan

(2)

Pengawasan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan
berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan
keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh
penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan
lainnya yang meliputi:
a. audit;
b. inspeksi;
c. pengamatan (surveillance); dan
d. pemantauan (monitoring).

(3)

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh unit kerja atau lembaga
penyelenggara pelayanan umum.

(4)

Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.

(5)

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pengawasan
keselamatan penerbangan, unit kerja, dan lembaga
penyelenggara pelayanan umum diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum Keselamatan Penerbangan
Pasal 313
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(1)

Menteri berwenang menetapkan program penegakan
hukum dan
mengambil tindakan hukum di bidang
keselamatan penerbangan.

(2)

Program penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat:
a. tata cara penegakan hukum;
b. penyiapan personel yang berwenang mengawasi
penerapan aturan di bidang keselamatan penerbangan;
c. pendidikan . . .

- 114 c. pendidikan
masyarakat
dan
penyedia
penerbangan serta para penegak hukum; dan
d. penindakan.
(3)

jasa

Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. sanksi administratif; dan
b. sanksi pidana.

Bagian Keempat
Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan
Pasal 314
(1)

Setiap penyedia jasa penerbangan wajib membuat,
melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan
secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan
(safety management system) dengan berpedoman pada
program keselamatan penerbangan nasional.

(2)

Sistem
manajemen
keselamatan
penyedia
jasa
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan dari Menteri.

(3)

Setiap penyedia jasa penerbangan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.
Pasal 315

Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. kebijakan dan sasaran keselamatan;
b. manajemen risiko keselamatan;
c. jaminan keselamatan; dan
d. promosi keselamatan.
Pasal 316 . . .
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- 115 Pasal 316
(1)

Kebijakan dan sasaran keselamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 315 huruf a paling sedikit
memuat:
a. komitmen pimpinan penyedia jasa penerbangan;
b. penunjukan penanggung jawab utama keselamatan;
c. pembentukan unit manajemen keselamatan;
d. penetapan target kinerja keselamatan;
e. penetapan indikator kinerja keselamatan;
f. pengukuran pencapaian keselamatan;
g. dokumentasi data keselamatan; dan
h. koordinasi penanggulangan gawat darurat.

(2)

Penetapan target kinerja keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d yang akan dicapai harus
minimal sama atau lebih baik daripada target kinerja
keselamatan nasional.

(3)

Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan harus
dipublikasikan kepada masyarakat.
Pasal 317

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen
keselamatan penyedia jasa penerbangan, tata cara, dan
prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Budaya Keselamatan Penerbangan
Pasal 318
Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bertanggung
jawab membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan.
Pasal 319
Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,
Menteri menetapkan kebijakan dan program budaya tindakan
keselamatan, keterbukaan, komunikasi, serta penilaian dan
penghargaan terhadap tindakan keselamatan penerbangan.
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Untuk membangun dan mewujudkan budaya keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318,
penyedia jasa penerbangan menetapkan kebijakan dan
program budaya keselamatan.
Pasal 321
(1)

Personel penerbangan yang mengetahui terjadinya
penyimpangan
atau
ketidaksesuaian
prosedur
penerbangan, atau tidak berfungsinya peralatan dan
fasilitas penerbangan wajib melaporkan kepada Menteri.

(2)

Personel penerbangan yang melaporkan kejadian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi perlindungan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Personel penerbangan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan lisensi atau sertifikat kompetensi;
dan/atau
c. pencabutan lisensi atau sertifikat kompetensi.
Pasal 322

Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya keselamatan
penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi
adminisratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV
KEAMANAN PENERBANGAN
Bagian Kesatu
Keamanan Penerbangan Nasional
Pasal 323
(1)

639

Menteri
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penerbangan nasional.
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keamanan

(2) Untuk . . .
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Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Menteri berwenang untuk:
a. membentuk komite nasional keamanan penerbangan;
b. menetapkan
program
keamanan
penerbangan
nasional; dan
c. mengawasi
pelaksanaan
program
keamanan
penerbangan nasional.
Pasal 324

Komite nasional keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf a bertugas
mengkoordinasikan
pelaksanaan
program
keamanan
penerbangan nasional.
Pasal 325
Program keamanan penerbangan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 323 ayat (2) huruf b paling sedikit
memuat:
a.
peraturan keamanan penerbangan;
b.
sasaran keamanan penerbangan;
c.
personel keamanan penerbangan;
d.
pembagian tanggung jawab keamanan penerbangan;
e.
perlindungan bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas
navigasi penerbangan;
f.
pengendalian dan penjaminan keamanan terhadap
orang dan barang di pesawat udara;
g.
penanggulangan tindakan melawan hukum;
h.
penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat
ancaman keamanan; serta
i.
pengawasan keamanan penerbangan.
Pasal 326
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(1)

Dalam melaksanakan program keamanan penerbangan
nasional,
Pemerintah dapat melakukan kerja sama
dengan negara lain.

(2)

Kerja
a.
b.
c.
d.

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pertukaran informasi;
pendidikan dan pelatihan;
peningkatan kualitas keamanan; serta
permintaan keamanan tambahan.
Pasal 327 . . .
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(1)

Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara
bandar
udara
wajib
membuat,
melaksanakan,
mengevaluasi, dan mengembangkan program keamanan
bandar udara di setiap bandar udara dengan berpedoman
pada program keamanan penerbangan nasional.

(2)

Program keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disahkan oleh Menteri.

(3)

Badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara
bandar udara bertanggung jawab terhadap pembiayaan
keamanan bandar udara.
Pasal 328

(1)

Setiap otoritas bandar udara bertanggung jawab terhadap
pengawasan dan pengendalian program keamanan bandar
udara.

(2)

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), otoritas bandar udara
membentuk komite keamanan bandar udara.

(3)

Komite keamanan bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan
program keamanan bandar udara.
Pasal 329

(1)

Setiap badan usaha angkutan udara wajib membuat,
melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan
program keamanan angkutan udara dengan berpedoman
pada program keamanan penerbangan nasional.

(2)

Program keamanan angkutan udara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh badan usaha
angkutan udara dan disahkan oleh Menteri.

(3)

Badan usaha angkutan udara bertanggung
terhadap pembiayaan keamanan angkutan udara.

jawab

Pasal 330 . . .
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- 119 Pasal 330
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pembuatan
atau
pelaksanaan
program
keamanan
penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pengawasan Keamanan Penerbangan
Pasal 331
(1)

Menteri bertanggung jawab terhadap
keamanan penerbangan nasional.

pengawasan

(2)

Pengawasan
keamanan
penerbangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengawasan
berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan
keamanan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia
jasa penerbangan atau institusi lain yang terkait dengan
keamanan yang meliputi:
a. audit;
b. inspeksi;
c. survei; dan
d. pengujian (test).

(3)

Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri melakukan tindakan korektif dan
penegakan hukum.
Pasal 332

Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha bandar udara, dan badan usaha angkutan udara
wajib melaksanakan pengawasan internal dan melaporkan
hasilnya kepada Menteri.
Pasal 333
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keamanan
penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga . . .
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- 120 Bagian Ketiga
Keamanan Bandar Udara
Pasal 334
(1)

Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang
akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki
izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi
penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan
keamanan.

(2)

Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh personel yang berkompeten di
bidang keamanan penerbangan.
Pasal 335

(1)

Terhadap penumpang, personel pesawat udara, bagasi,
kargo, dan pos yang akan diangkut harus dilakukan
pemeriksaan dan memenuhi persyaratan keamanan
penerbangan.

(2)

Penumpang dan kargo tertentu dapat diberikan perlakuan
khusus dalam pemeriksaan keamanan.

Pasal 336
Kantong diplomatik tidak boleh diperiksa, kecuali atas
permintaan dari instansi yang berwenang di bidang hubungan
luar negeri dan pertahanan negara.
Pasal 337
(1)

Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib
melaporkan dan menyerahkannya kepada badan usaha
angkutan udara yang akan mengangkut penumpang
tersebut.

(2)

Badan usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan senjata
yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada
pemiliknya di bandar udara tujuan.
Pasal 338 . . .
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Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari wilayah
bandar udara sebagai tempat terisolasi (isolated parking area)
untuk penempatan pesawat udara yang mengalami gangguan
atau ancaman keamanan.
Pasal 339
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
keamanan pengoperasian bandar udara diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Keamanan Pengoperasian Pesawat Udara
Pasal 340
(1)

Badan usaha angkutan udara bertanggung jawab
terhadap keamanan pengoperasian pesawat udara di
bandar udara dan selama terbang.

(2)

Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian
pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. pemeriksaan keamanan pesawat udara sebelum
pengoperasian berdasarkan penilaian risiko keamanan
(check and search);
b. pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang
yang tertinggal di pesawat udara;
c. pemeriksaan terhadap semua petugas yang masuk
pesawat udara; dan
d. pemeriksaan terhadap peralatan, barang, makanan,
dan minuman yang akan masuk pesawat udara.

(3)

Tanggung jawab terhadap keamanan pengoperasian
pesawat udara selama terbang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin
keamanan penerbangan;
b. memberitahu kepada kapten penerbang apabila ada
petugas keamanan dalam penerbangan (air marshal) di
pesawat udara; dan
c. memberitahu . . .
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- 122 c. memberitahu kepada kapten penerbang adanya
muatan barang berbahaya di dalam pesawat udara.
Pasal 341
Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan pada
pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke wilayah
Republik Indonesia hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
perjanjian bilateral.
Pasal 342
Setiap badan usaha angkutan udara yang mengoperasikan
pesawat udara kategori transpor wajib memenuhi persyaratan
keamanan penerbangan.
Pasal 343
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pelaksanaan keamanan pengoperasian pesawat udara diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penanggulangan Tindakan Melawan Hukum
Pasal 344
Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum
(acts
of
unlawful
interference)
yang
membahayakan
keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa:
a. menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang
terbang atau yang sedang di darat;
b. menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar
udara;
c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas
bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara
tidak sah;
d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau
bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin;
dan
e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan
keselamatan penerbangan.
Pasal 345 . . .
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(1)

Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha bandar udara, dan/atau badan usaha
angkutan udara wajib menanggulangi tindakan melawan
hukum.

(2)

Penanggulangan tindakan melawan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk program
penanggulangan keadaan darurat.
Pasal 346

Dalam hal terjadi tindakan melawan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344 huruf a dan huruf b, Menteri
berkoordinasi serta menyerahkan tugas dan komando
penanggulangannya kepada institusi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang keamanan.
Pasal 347
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
penanggulangan tindakan melawan hukum serta penyerahan
tugas dan komando penanggulangan diatur dalam Peraturan
Menteri.

Bagian Keenam
Fasilitas Keamanan Penerbangan
Pasal 348
Menteri menetapkan fasilitas keamanan penerbangan yang
digunakan dalam mewujudkan keamanan penerbangan.
Pasal 349
Penyediaan fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 348 dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan dengan mempertimbangkan:
a. efektivitas peralatan;
b. klasifikasi bandar udara; serta
c. tingkat ancaman dan gangguan.
Pasal 350 . . .
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(1)

Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar
udara, dan
badan usaha angkutan udara yang
menggunakan fasilitas keamanan penerbangan wajib:
a. menyediakan, mengoperasikan, memelihara, dan
memodernisasinya sesuai dengan standar yang
ditetapkan;
b. mempertahankan keakurasian kinerjanya dengan
melakukan kalibrasi; dan
c. melengkapi sertifikat peralatannya.

(2)

Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar
udara, dan badan usaha angkutan udara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin atau sertifikat; dan/atau
c. pencabutan izin atau sertifikat.
Pasal 351

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas
penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

keamanan

BAB XV
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KECELAKAAN PESAWAT UDARA

BAB XV . . .

Pasal 352
(1)

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap
pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah
Republik Indonesia.

(2)

Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan
efisien untuk mengurangi korban.
(3) Setiap . . .
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Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib
membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap
kecelakaan pesawat udara.
Pasal 353

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1)
dikoordinasikan
dan
dilakukan
oleh
instansi
yang
bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.
Pasal 354
Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami
keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain
yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam
penerbangan wajib segera memberitahukan kepada unit
pelayanan lalu lintas penerbangan.
Pasal 355
Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang
bertugas wajib segera memberitahukan kepada instansi yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan
pertolongan
setelah
menerima
pemberitahuan
atau
mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam
keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan.
Pasal 356
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan
terhadap kecelakaan pesawat udara diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB XVI
INVESTIGASI DAN PENYELIDIKAN LANJUTAN
KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 357
(1)

648

Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan
lanjutan mengenai penyebab setiap kecelakaan dan
kejadian serius pesawat udara sipil yang terjadi di wilayah
Republik Indonesia.
(2) Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan investigasi dan penyelidikan lanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
komite nasional yang dibentuk dan bertanggung jawab
kepada Presiden.

(3)

Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah institusi yang independen dalam menjalankan
tugas dan fungsinya serta memiliki keanggotaan yang
dipilih berdasarkan standar kompetensi melalui uji
kepatutan dan kelayakan oleh Menteri.

(4)

Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertugas melakukan kegiatan investigasi, penelitian,
penyelidikan lanjutan, laporan akhir, dan memberikan
rekomendasi
dalam
rangka
mencegah
terjadinya
kecelakaan dengan penyebab yang sama.

(5)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
dan segera ditindaklanjuti oleh para pihak terkait.
Bagian Kedua
Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara
Pasal 358
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(1)

Komite nasional wajib melaporkan segala perkembangan
dan hasil investigasinya kepada Menteri.

(2)

Menteri harus menyampaikan laporan hasil investigasi
pesawat tertentu kepada pihak terkait.

(3)

Rancangan laporan akhir investigasi harus dikirim
kepada negara tempat pesawat didaftarkan, negara
tempat badan usaha angkutan udara, negara perancang
pesawat,
dan
negara
pembuat
pesawat
untuk
mendapatkan tanggapan.

(4)

Rancangan laporan akhir investigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselesaikan secepat-cepatnya,
jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, laporan
akhir investigasi belum dapat diselesaikan, komite
nasional wajib menyampaikan laporan perkembangan
(intermediate report) hasil investigasi setiap tahun.

Pasal 359 . . .
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(1)

Hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
dalam proses peradilan.

(2)

Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang bukan digolongkan sebagai informasi rahasia, dapat
diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 360

(1)

Setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan
bukti-bukti, mengubah letak pesawat udara, dan
mengambil bagian pesawat udara atau barang lainnya
yang tersisa akibat dari kecelakaan atau kejadian serius
pesawat udara.

(2)

Untuk
kepentingan
keselamatan
operasional
penerbangan, pesawat udara yang mengalami kecelakaan
atau kejadian serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipindahkan atas persetujuan pejabat yang
berwenang.
Pasal 361

(1)

(2)

Pasal 361 . . .
Dalam hal pesawat udara asing mengalami kecelakaan di
wilayah Republik Indonesia, wakil resmi dari negara
(acredited
representative)
tempat
pesawat
udara
didaftarkan, negara tempat badan usaha angkutan udara,
negara tempat perancang pesawat udara, dan negara
tempat pembuat pesawat udara dapat diikutsertakan
dalam investigasi sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.
Dalam hal pesawat udara yang terdaftar di Indonesia
mengalami kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia
dan negara tempat terjadinya kecelakaan tidak
melakukan investigasi, Pemerintah Republik Indonesia
wajib melakukan investigasi.
Pasal 362

(1)

650

Orang perseorangan wajib memberikan keterangan atau
bantuan jasa keahlian untuk kelancaran investigasi yang
dibutuhkan oleh komite nasional.
(2) Otoritas . . .
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Otoritas bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha bandar udara, penyelenggara pelayanan
navigasi penerbangan, dan/atau badan usaha angkutan
udara wajib membantu kelancaran investigasi kecelakaan
pesawat udara.
Pasal 363

(1)

Pejabat yang berwenang di lokasi kecelakaan pesawat
udara wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap
pesawat udara yang mengalami kecelakaan di luar daerah
lingkungan kerja bandar udara untuk:
a. melindungi
personel
pesawat
udara
dan
penumpangnya; dan
b. mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah
letak pesawat udara, merusak dan/atau mengambil
barang-barang dari pesawat udara yang mengalami
kecelakaan.

(2)

Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya
pelaksanaan investigasi lokasi kecelakaan oleh komite
nasional.

Bagian Ketiga
Penyelidikan Lanjutan Kecelakaan Pesawat Udara
Pasal 364
Untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan, penegakan etika
profesi, pelaksanaan mediasi
dan penafsiran penerapan
regulasi, komite nasional membentuk majelis profesi
penerbangan.
Pasal 365
Majelis profesi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 364 mempunyai tugas:
a. menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di
bidang penerbangan;
b. melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan,
personel dan pengguna jasa penerbangan; dan
c. menafsirkan penerapan regulasi di bidang penerbangan.
Pasal 366 . . .
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Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 365 majelis profesi penerbangan memiliki fungsi:
a. menjadi penegak etika profesi dan kompetensi personel
penerbangan;
b. menjadi mediator penyelesaian sengketa perselisihan di
bidang penerbangan di luar pengadilan; dan
c. menjadi
penafsir
penerapan
regulasi
di
bidang
penerbangan;
Pasal 367
Majelis profesi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 364 paling sedikit berasal dari unsur profesi,
pemerintah, dan masyarakat yang kompeten di bidang:
a. hukum;
b. pesawat udara;
c. navigasi penerbangan;
d. bandar udara;
e. kedokteran penerbangan; dan
f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 368
Majelis profesi penerbangan berwenang:
a. memberi rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaan
sanksi administratif atau penyidikan lanjut oleh PPNS;
b. menetapkan keputusan dalam sengketa para pihak
dampak dari kecelakaan atau kejadian serius terhadap
pesawat udara; dan
c. memberikan rekomendasi terhadap penerapan regulasi
penerbangan.

Pasal 369
Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi kecelakaan
pesawat udara dan penyelidikan lanjutan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

652

BAB XVII . . .

- 130 BAB XVII
PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PENERBANGAN
Pasal 370

653

(1)

Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi
penerbangan wajib dilakukan Pemerintah secara terpadu
dengan
dukungan
semua
sektor
terkait
untuk
memperkuat transportasi udara nasional.

(2)

Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi
penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi industri:
a. rancang bangun, produksi, dan pemeliharaan pesawat
udara;
b. mesin, baling-baling, dan komponen pesawat udara;
c. fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan;
d. teknologi, informasi, dan navigasi penerbangan;
e. kebandarudaraan; serta
f. fasilitas
pendidikan
dan
pelatihan
personel
penerbangan.

(3)

Perkuatan transportasi udara nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan Pemerintah
dengan:
a. mengembangkan riset pemasaran dan rancang bangun
yang laik jual;
b. mengembangkan
standardisasi
dan
komponen
penerbangan
dengan
menggunakan
sebanyakbanyaknya muatan lokal dan alih teknologi;
c. mengembangkan industri bahan baku dan komponen;
d. memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan dan
perpajakan;
e. memfasilitasi kerja sama dengan industri sejenis
dan/atau pasar pengguna di dalam dan luar negeri;
serta
f. menetapkan kawasan industri penerbangan terpadu.

Pasal 371 . . .
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Pemberdayaan
industri
dan
pengembangan
teknologi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1)
dilaksanakan dengan mempersiapkan dan mempekerjakan
sumber daya manusia nasional yang memenuhi standar
kompetensi.
Pasal 372
Pemberdayaan
industri
dan
pengembangan
teknologi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 ayat (1)
harus dilaksanakan dengan memenuhi standar keselamatan
dan keamanan serta memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan hidup.
Pasal 373
Badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara,
dan unit penyelenggara bandar udara, serta lembaga
penyelenggara
pelayanan
navigasi
penerbangan
wajib
mendukung pemberdayaan industri dan pengembangan
teknologi penerbangan nasional.
Pasal 374
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri dan
pengembangan
teknologi
penerbangan
diatur
dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XVIII
SISTEM INFORMASI PENERBANGAN
Pasal 375

654

(1)

Sistem informasi penerbangan mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,
serta penyebaran data dan informasi penerbangan untuk:
a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau
publik; dan
b. mendukung
perumusan
kebijakan
di
bidang
penerbangan.

(2)

Sistem informasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri.
Pasal 376 . . .
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Sistem informasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 375 paling sedikit meliputi:
a. peraturan penerbangan sipil nasional;
b. target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan
penerbangan;
c. jumlah badan usaha angkutan udara nasional dan asing
yang beroperasi;
d. jumlah dan rincian armada angkutan udara nasional;
e. rute dan kapasitas tersedia angkutan udara berjadwal
domestik dan internasional;
f. jenis pesawat yang dioperasikan pada rute penerbangan;
g. data lalu lintas angkutan udara di bandar udara umum;
h. tingkat ketepatan waktu jadwal pesawat udara;
i. tingkat pelayanan angkutan udara;
j. kelas dan status bandar udara;
k. fasilitas penunjang bandar udara; serta
l. hasil investigasi kecelakaan dan kejadian pesawat udara
yang tidak digolongkan informasi yang bersifat rahasia.
Pasal 377
Penyelenggaraan sistem informasi penerbangan dilakukan
dengan membangun dan mengembangkan jaringan informasi
secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak
terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi.
Pasal 378
Iklan di daerah lingkungan kerja bandar udara harus
memenuhi ketentuan:
a. tidak
mengganggu
keselamatan
dan
keamanan
penerbangan;
b. tidak mengganggu informasi dan pelayanan penerbangan;
dan
c. tidak merusak estetika bandar udara.
Pasal 379
(1)

655

Setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang
penerbangan wajib menyampaikan data dan informasi
kegiatannya kepada Menteri.
(2) Menteri . . .
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Menteri melakukan pemutakhiran data dan informasi
penerbangan secara periodik untuk menghasilkan data
dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan, akurat,
terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Data dan informasi penerbangan didokumentasikan dan
dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh
masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi.

(4)

Pengelolaan sistem informasi penerbangan oleh Menteri
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
dan pengelolaan sistem informasi penerbangan diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 380

(1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 379 ayat (1) dapat dikenakan
sanksi administratif.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta besarnya denda administratif diatur
dengan Peraturan Menteri.

BAB XIX
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pengembangan
Pasal 381

656

(1)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
penerbangan.

(2)

Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di
bidang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia
yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab,
dan memiliki integritas.
(3) Sumber . . .
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Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas sumber daya manusia di bidang:
a. pesawat udara;
b. angkutan udara;
c. kebandarudaraan;
d. navigasi penerbangan;
e. keselamatan penerbangan; dan
f. keamanan penerbangan.

(4)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri menetapkan kebijakan penyediaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
penerbangan yang mencakup:
a. perencanaan sumber daya manusia (manpower
planning);
b. pendidikan dan pelatihan;
c. perluasan kesempatan kerja; serta
d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan
pengembangan sumber daya manusia di bidang
penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Penerbangan
Pasal 382
(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan
dilaksanakan dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

657

(2)

Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan
terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang
penerbangan.

(3)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi:
a. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
di bidang penerbangan;
b. kurikulum dan silabus serta metoda pendidikan dan
pelatihan di bidang penerbangan sesuai dengan
standar yang ditetapkan;
c. penataan . . .
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atau manajemen lembaga pendidikan dan pelatihan di
bidang penerbangan; serta
d. modernisasi dan peningkatan teknologi sarana dan
prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan
dan pelatihan di bidang penerbangan.
Pasal 383
(1)

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 382 diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal
dan/atau nonformal.

(2)

Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan dalam jenjang pendidikan
menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan
nonformal di bidang penerbangan yang telah mendapat
persetujuan Menteri.
Pasal 384
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(1)

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di
bidang penerbangan disusun dalam model yang
ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Model pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
b. persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan;
c. kurikulum silabus dan metode pendidikan dan
pelatihan;
d. persyaratan tenaga pendidik dan pelatih;
e. standar prasarana dan sarana pendidikan dan
pelatihan;
f. persyaratan
penyelenggaraan
pendidikan
dan
pelatihan;
g. standar penetapan biaya pendidikan dan pelatihan;
serta
h. pengendalian dan pengawasan terhadap pendidikan
dan pelatihan.
Pasal 385 . . .
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Pemerintah mengarahkan, membimbing, dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang
penerbangan.
Pasal 386
Pemerintah daerah membantu dan memberikan kemudahan
untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang
penerbangan.
Pasal 387
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan di bidang penerbangan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Sertifikat Kompetensi dan Lisensi
Pasal 388
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan wajib memberikan
sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang telah
dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.
Pasal 389
Setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388
dapat diberi lisensi oleh Menteri setelah memenuhi
persyaratan.
Pasal 390
Dalam menjalankan pekerjaannya, setiap personel di bidang
penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang
pekerjaannya.
Pasal 391
Penyedia
jasa
penerbangan
dan
organisasi
yang
menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan wajib:
a. mempekerjakan personel penerbangan yang memiliki
sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 389;
b. menyusun . . .
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mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel
penerbangan yang dipekerjakannya.
Pasal 392
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan
lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Kontribusi Penyedia Jasa Penerbangan
Pasal 393
(1)

Penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang memiliki
kegiatan di bidang penerbangan wajib memberikan
kontribusi
dalam
menunjang
penyediaan
dan
pengembangan personel di bidang penerbangan.

(2)

Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berupa:
a. pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan;
b. pembangunan lembaga dan/atau penyediaan fasilitas
pendidikan dan pelatihan;
c. kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan
yang ada; dan/atau
d. pemberian kesempatan kepada peserta pendidikan
dan pelatihan untuk praktek kerja.
Pasal 394

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 393 dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif;
c. pembekuan izin; atau
d. pencabutan izin.
Bagian Kelima . . .
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- 138 Bagian Kelima
Pengaturan Waktu Kerja
Pasal 395
(1)

Untuk menjamin keselamatan penerbangan harus
dilakukan pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja,
dan persyaratan jam istirahat bagi personel operasional
penerbangan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hari kerja,
pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 396
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(1)

Dalam
rangka
meningkatkan
penyelenggaraan
penerbangan secara optimal masyarakat memiliki
kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk
berperan serta dalam kegiatan penerbangan.

(2)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan
kegiatan penerbangan;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar
teknis di bidang penerbangan;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah, pemerintah
daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan,
dan pengawasan penerbangan;
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan
kepada
c. memberikan
...
pejabat
yang
berwenang
terhadap
kegiatan
penyelenggaraan penerbangan yang mengakibatkan
dampak penting terhadap lingkungan;
e. melaporkan apabila mengetahui terjadinya ketidaksesuaian
prosedur
penerbangan,
atau
tidak
berfungsinya peralatan dan fasilitas penerbangan;
f. melaporkan apabila mengetahui terjadinya kecelakaan
atau kejadian terhadap pesawat udara;
g. mengutamakan . . .
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dan
mempromosikan
budaya
keselamatan penerbangan; dan/atau
h. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan
penerbangan yang mengganggu, merugikan, dan/atau
membahayakan kepentingan umum.
(3)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan penyedia jasa
penerbangan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan
laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f.

(4)

Dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), masyarakat ikut bertanggung jawab
menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan
penerbangan.
Pasal 397

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 396 ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan,
kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi
kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan
kemitraan.
Pasal 398
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 399
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(1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai
penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.

(2)

Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara
Republik Indonesia.
Pasal 400 . . .
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(1)

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 399 dilaksanakan sebagai berikut:
a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penerbangan;
b. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di
bidang penerbangan;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di
bidang penerbangan;
d. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang penerbangan;
f. memotret
dan/atau
merekam
melalui
media
elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara,
atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak
pidana di bidang penerbangan;
g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak
pidana penerbangan;
h. mengambil sidik jari dan identitas orang;
i. menggeledah pesawat udara dan tempat-tempat
tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana di
bidang penerbangan;
j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang
yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di
bidang penerbangan;
k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau
dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti
sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penerbangan;
l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan;
m. menghentikan proses penyidikan; dan
n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia
atau instansi lain terkait untuk melakukan
penanganan tindak pidana di bidang penerbangan.

(2)

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 399 menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
BAB XXII . . .
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KETENTUAN PIDANA
Pasal 401
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia
atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara
terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 402
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia
atau pesawat udara asing yang memasuki kawasan udara
terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 403
Setiap orang yang melakukan kegiatan produksi dan/atau
perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau
baling-baling pesawat terbang yang tidak memiliki sertifikat
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 404
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak
mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 405
Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah
identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan
tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
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(1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang
tidak memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menimbulkan kerugian harta benda dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh)
tahun
dan
denda
paling
banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 407
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak
memiliki sertifikat operator pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta
rupiah).
Pasal 408
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak
memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 409
Setiap orang selain yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1)
yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat
udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pasal 410 . . .
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Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil
Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari
Indonesia dan melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas
dari bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau
denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 411
Setiap
orang
dengan
sengaja
menerbangkan
atau
mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan
keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang,
dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 412
(1) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan
melakukan perbuatan yang dapat membahayakan
keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54
huruf a dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan
melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam
penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(3) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan
mengambil atau merusak peralatan pesawat udara yang
membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 huruf c dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(4) Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan
mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu
navigasi
penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5)
mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan
kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(7) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5)
mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 413
(1)

Setiap personel pesawat udara yang melakukan tugasnya
tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 414

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Pasal 415 . . .
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Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing
yang dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelaikudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 416
Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga
dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 417
Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal dalam negeri tanpa izin usaha angkutan udara
niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
Pasal 418
Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
Pasal 419
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(1)

Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang
khusus dan berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan
keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 420 . . .
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Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim,
badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara,
badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara
niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
khusus dan/atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 421
(1) Setiap orang berada di daerah tertentu di bandar udara,
tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau
melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi
penerbangan yang membahayakan keselamatan dan
keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama
3
(tiga)
tahun
dan/atau
denda
paling
banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 422
(1) Setiap orang dengan sengaja mengoperasikan bandar udara
tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menimbulkan kerugian harta benda seseorang, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
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(1) Personel bandar udara yang mengoperasikan dan/atau
memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi
atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara
paling
lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 424
(1) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara
dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (1) berupa kematian atau luka fisik orang yang
diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Setiap orang yang tidak bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara
dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
240 ayat (1) berupa:
a. musnah,
hilang,
atau
rusak
peralatan
yang
dioperasikan; dan/atau
b. dampak lingkungan di sekitar bandar udara,
yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b
dan huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 425
Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bandar udara
yang tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas
setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar
udara yang diakibatkan oleh kegiatannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 241, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa
izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 427
Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus
dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar
negeri tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah).
Pasal 428
(1) Setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus
yang digunakan untuk kepentingan umum tanpa izin dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
Pasal 429
Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan navigasi
penerbangan tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 430
(1)
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Personel navigasi penerbangan yang tidak memiliki lisensi
atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 292 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam . . .

- 149 (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 431
(1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio
penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau
menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara
langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 432
Setiap orang yang akan memasuki daerah keamanan terbatas
tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 433
Setiap orang yang menempatkan petugas keamanan dalam
penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari
dan ke wilayah Republik Indonesia tanpa adanya perjanjian
bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 434
Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara kategori
transpor tidak memenuhi persyaratan keamanan penerbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
342
sehingga
mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Setiap orang yang masuk ke dalam pesawat udara, daerah
keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas
aeronautika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 344 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Pasal 436
(1) Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan
berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar
udara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344
huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 437
(1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang
membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta
benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 438 . . .
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(1) Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami
keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara
lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam
penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit
pelayanan
lalu
lintas
penerbangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 354 sehingga berakibat terjadinya
kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan)
tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Dalam . . .
Pasal 439
(1)

Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang
pada saat bertugas menerima pemberitahuan atau
mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam
keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan tidak
segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 sehingga
mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian
harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama
8 (delapan) tahun.

(2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 440

Setiap orang yang merusak atau menghilangkan bukti-bukti,
mengubah letak pesawat udara, mengambil bagian pesawat
udara atau barang lainnya yang tersisa akibat dari kecelakaan
atau kejadian serius pesawat udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 360 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
Pasal 441 . . .
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(1) Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan
oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama
korporasi
atau untuk kepentingan korporasi, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik
sendiri maupun bersama-sama.
(2) Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan
dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka penyidikan, penuntutan, dan
pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya.
Pasal 442
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan
disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor,
di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal
pengurus.
Pasal 443
Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan
oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan
3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.
BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 444
Setiap kepentingan internasional dalam objek pesawat udara
yang dibuat sesuai dengan dan setelah berlakunya ketentuan
dalam konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam
Peralatan Bergerak (Convention on International Interests in
Mobile Equipment) dan protokol mengenai Masalah-Masalah
Khusus pada Peralatan Pesawat Udara (Protocol to the
Convention on Interests on Mobile Equipment on Matters
Specific to Aircraft Equipment) tersebut di Indonesia yang telah
didaftarkan pada kantor pendaftaran internasional tetap sah
dan dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini
sampai dihapusnya pendaftaran atau berakhirnya masa
berlaku sebagaimana tercantum dalam pendaftaran.
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Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan udara
niaga berjadwal dan niaga tidak berjadwal pada saat UndangUndang ini diundangkan tetap dapat menjalankan usahanya
sesuai dengan izin yang dimiliki dan wajib menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat
3 (tiga) tahun.
Pasal 446
Kantor administrator bandar udara, kantor bandar udara, dan
cabang badan usaha kebandarudaraan tetap melaksanakan
tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya otoritas
bandar udara berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 447
Bandar udara umum dan bandar udara khusus yang telah
diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun
1992
tentang
Penerbangan
tetap
dapat
menyelenggarakan kegiatannya dan wajib disesuaikan dengan
Undang-Undang ini
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 448
(1)

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perjanjian kerja
sama
badan
usaha
milik
negara
yang
telah
menyelenggarakan usaha bandar udara dengan pihak
ketiga tetap berlaku sampai perjanjian kerja sama
tersebut berakhir.

(2)

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perjanjian kerja
sama badan usaha milik negara yang menyelenggarakan
usaha bandar udara dengan pihak ketiga dilaksanakan
sesuai dengan Undang-Undang ini.
Pasal 449

Komite
Nasional
Keselamatan
Transportasi
tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya
komite nasional berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 450 . . .
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Fungsi
pelayanan
sertifikasi
dan
pengawasan
tetap
dilaksanakan secara fungsional oleh unit di bawah Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara sampai terbentuknya lembaga
penyelenggara pelayanan umum berdasarkan Undang-Undang
ini.
Pasal 451
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, unit pelaksana teknis
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan badan usaha
milik negara yang menyelenggarakan penyelenggaraan
navigasi penerbangan tetap menyelenggarakan kegiatan
penyelenggaraan navigasi penerbangan sampai terbentuknya
lembaga penyelenggara pelayanan navigasi berdasarkan
Undang-Undang ini.
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 452
(1) Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang
ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak UndangUndang ini berlaku.
(2) Peraturan Menteri pelaksanaan dari Undang-Undang ini
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UndangUndang ini berlaku.
Pasal 453
Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku, kegiatan usaha bandar udara yang dilaksanakan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan badan usaha milik
negara wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 454
Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan udara
niaga berjadwal dan niaga tidak berjadwal pada saat UndangUndang ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga)
tahun.
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Otoritas bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara
harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 456
Tatanan kebandarudaraan nasional harus disesuaikan dan
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang
ini berlaku.
Pasal 457
Rencana induk bandar udara pada bandar udara yang
beroperasi harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat
3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 458
Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi
penerbangannya
didelegasikan
kepada
negara
lain
berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani
oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 459
Lembaga penyelenggara pelayanan umum harus terbentuk
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 460
Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
harus terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UndangUndang ini berlaku.
Pasal 461
Program keselamatan penerbangan nasional harus ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 462 . . .
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Pasal 462
Komite nasional harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 463
Program keamanan penerbangan nasional harus ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.

Pasal 464
Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau diganti dengan yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.

Pasal 465
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 466
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
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- 157 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PENERBANGAN

I.

UMUM
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara Kesatuan Republik
Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari
beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua
benua dan dua samudera, serta ruang udara yang luas. Oleh karena itu,
Indonesia mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dan
strategis dalam hubungan internasional.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan
nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi
penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan
lingkungan. Transportasi juga merupakan sarana dalam memperlancar
roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan
negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.
Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan
jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan
ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi
pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Menyadari peran
transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam
satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu
mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat
kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.
Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri,
perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih
luas, baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan
ditata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan
mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan,
metoda,
prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna.
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-2Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan perlu
disempurnakan guna menyelaraskan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, perubahan paradigma dan lingkungan
strategis, termasuk otonomi daerah, kompetisi di tingkat regional dan
global, peran serta masyarakat, persaingan usaha, konvensi internasional
tentang penerbangan, perlindungan profesi, serta perlindungan
konsumen.
Dalam penyelenggaraan penerbangan, Undang-Undang ini bertujuan
mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman,
dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha
yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara
dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina
jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya
saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara
nasional, menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan
pembangunan nasional, memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa
dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan
nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa, serta berasaskan
manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata,
keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum,
keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli dan
keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara,
kebangsaan, serta kenusantaraan.
Atas dasar hal tersebut disusunlah undang-undang tentang penerbangan
yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 15 tahun
1992, sehingga penyelenggaraan penerbangan sebagai sebuah sistem
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat,
bangsa dan negara, serta memupuk dan mengembangkan jiwa
kedirgantaraan dengan mengutamakan faktor keselamatan, keamanan,
dan kenyamanan.
Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak, kewajiban, serta
tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan
tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga
sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan
internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda
pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Di samping itu, dalam rangka
pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan
perwujudan kepastian hukum, Undang-Undang ini juga memberikan
perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup
penyedia jasa transportasi serta memberi kesempatan yang lebih luas
kepada daerah untuk mengembangkan usaha-usaha tertentu di bandar
udara yang tidak terkait langsung dengan keselamatan penerbangan.
Dalam . . .
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-3Dalam Undang-Undang ini telah dilakukan perubahan paradigma yang
nyata dalam rangka pemisahan yang tegas antara fungsi regulator,
operator, dan penyedia jasa penerbangan. Di samping itu, juga dilakukan
penggabungan beberapa penyelenggara yang ada menjadi satu
penyelenggara pelayanan navigasi serta untuk sertifikasi dan registrasi
pesawat udara juga dibentuk unit pelayanan otonom, dengan
mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, yang tidak
berorientasi pada keuntungan, secara finansial dapat mandiri, serta biaya
yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan
peningkatan operasional (cost recovery).
Penerbangan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan
udara, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas
penunjang dan fasilitas umum lainnya yang pokok-pokoknya dapat
diuraikan sebagai berikut.
a.

Pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dari kedaulatan
Negara Republik Indonesia yang utuh dan eksklusif atas ruang
udaranya,
yang
memuat
tatanan
ruang
udara
nasional,
penyelenggaraan pelayanan, personel dan fasilitas navigasi
penerbangan, serta pengaturan tentang tata cara navigasi,
komunikasi penerbangan, pengamatan dan larangan mengganggu
pelayanan navigasi penerbangan, termasuk pemberian sanksi.
Tatanan ruang udara nasional ditetapkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam
rangka keselamatan penerbangan dengan mengacu pada peraturan
nasional dan regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional
(International Civil Aviation Organisation/ICAO) yang terkait dengan
penetapan dan penggunaan ruang udara. Dalam penggunaan ruang
udara tersebut, diberikan pelayanan oleh Pemerintah selaku
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, terdiri atas
pelayanan lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan,
informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, serta
informasi pencarian dan pertolongan. Guna mendukung kelancaran
kegiatan penerbangan serta keselamatan penerbangan, penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan menyiapkan personel yang
kompeten, memasang dan mengoperasikan serta merawat fasilitas
navigasi penerbangan.
Untuk menjaga keselamatan penerbangan, dalam tata cara
bernavigasi, penyelenggara dan pengguna pelayanan navigasi
penerbangan diwajibkan mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Di
samping itu, diatur izin penggunaan frekuensi radio yang
dialokasikan untuk penerbangan, dan pemberian rekomendasi
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-4penggunaan frekuensi radio di luar alokasi frekuensi yang sudah
ditetapkan
untuk
kegiatan
penerbangan,
serta
dilakukan
pembatasan, larangan, dan sanksi terhadap kegiatan yang
mengganggu pelayanan navigasi penerbangan.
Wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi
penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan
perjanjian sudah harus dievaluasikan dan dilayani oleh lembaga
penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 (lima
belas) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
b.

Karena penting dan strategisnya peranan penerbangan untuk hajat
hidup orang banyak, penerbangan dikuasai oleh negara yang
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan memperkuat
kelembagaan yang bertanggung jawab di bidang penerbangan berupa
penataan struktur kelembagaan, peningkatan kuantitas dan kualitas
sumber daya manusia, peningkatan pengelolaan anggaran yang
efektif, efisien, dan fleksibel berdasarkan skala prioritas, peningkatan
kesejahteraan sumber daya manusia, pengenaan sanksi kepada
pejabat dan/atau pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang ini. Pembinaan yang dilakukan
oleh
Pemerintah tersebut meliputi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.

c.

Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia penerbangan tanpa
batas hak angkut (open sky policy), kerja sama bilateral, multilateral,
dan plurilateral, asas resiprokal, keadilan (fairness), dan cabotage,
aliansi penerbangan, jaringan rute pengumpul (hub) dan pengumpan
(spoke), serta perkuatan industri penerbangan dalam negeri,
pengaturan angkutan udara difokuskan untuk menciptakan iklim
yang kondusif di bidang jasa angkutan udara, dengan menetapkan
hak dan kewajiban yang seimbang, standar pelayanan prima, dengan
mengutamakan perlindungan terhadap pengguna jasa.
Dalam Undang-Undang ini juga diatur persyaratan badan usaha
angkutan udara agar mampu tumbuh sehat, berkembang, dan
kompetitif secara nasional dan internasional. Selanjutnya, untuk
membuka daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia,
Undang-Undang ini tetap menjamin pelayanan angkutan udara
perintis dalam upaya memberikan stimulus bagi daerah-daerah guna
peningkatan kegiatan ekonomi.
Dalam upaya pemberdayaan industri penerbangan nasional, UndangUndang ini juga memuat ketentuan mengenai kepentingan
internasional atas objek pesawat udara yang mengatur objek pesawat
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-5udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul
akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian
pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha.
Pengaturan tersebut mengacu pada Konvensi Internasional dalam
peralatan bergerak (Convention on international interest in mobile
equipment) dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada
peralatan pesawat udara (Protocol to the convention on interest in
mobile equipment on matters specific to Aircraft equipment), sebagai
konsekuensi diratifikasinya konvensi dan protokol yang biasa disebut
Cape Town Convention.
d.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai
pusat kegiatan pelayanan angkutan udara dan unit bisnis yang
efektif, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah,
Undang-Undang ini mengatur persyaratan, prosedur, dan standar
kebandarudaraan, tatanan kebandarudaraan nasional, penetapan
lokasi, pengoperasian, fasilitas dan personel bandar udara,
pengendalian daerah lingkungan kerja, dan kawasan keselamatan
operasi penerbangan di sekitar bandar udara untuk kepentingan
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelestarian
lingkungan.
Dalam penyelenggaraan bandar udara diatur juga pemisahan yang
tegas antara regulator dan operator bandar udara dengan
dibentuknya Otoritas Bandar Udara, serta memberi peluang lebih luas
terhadap peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan bandar udara.

e.

685

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang
memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini
mengatur penetapan program keselamatan penerbangan nasional,
program keamanan penerbangan nasional, dan program budaya
tindakan keselamatan yang mengacu pada regulasi Organisasi
Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Program keselamatan
penerbangan nasional memuat peraturan keselamatan, sasaran
keselamatan, sistem pelaporan keselamatan, analisis data dan
pertukaran informasi keselamatan
(safety data analysis and
exchange), kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident and
incident investigation), promosi keselamatan
(safety promotion),
pengawasan keselamatan (safety oversight), dan penegakan hukum
(law enforcement). Sedangkan program keamanan penerbangan
nasional memuat peraturan keamanan, sasaran keamanan, personel
keamanan, pembagian tanggung jawab keamanan, perlindungan
bandar udara, pesawat udara, dan fasilitas navigasi, pengendalian
dan penjaminan keamanan terhadap orang dan barang di pesawat
udara, penanggulangan tindakan melawan hukum, penyesuaian
sistem . . .

-6sistem keamanan terhadap tingkat
pengawasan keamanan penerbangan.

ancaman

keamanan,

dan

f.

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan sertifikasi dan inspeksi
keselamatan yang kredibel, transparan, dan akuntabel, serta
meningkatkan
kompetensi
sumber
daya
manusia
untuk
penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Undang-Undang ini
mengatur pembentukan penyelenggara pelayanan umum yang dalam
menjalankan tugasnya berdasarkan pola penganggaran berbasis
kinerja dengan skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas.

g.

Untuk mengetahui penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius
pesawat udara sipil dan dalam rangka menegakkan etika profesi,
melaksanakan mediasi, dan menafsirkan penerapan regulasi di bidang
penerbangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan
penyebab yang sama, diatur pula pembentukan komite nasional yang
bertanggung jawab kepada Presiden, dan untuk keperluan
penyelidikan lanjutan, komite tersebut membentuk majelis profesi
penerbangan.

h.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula sistem informasi penerbangan
melalui jaringan informasi yang efektif, efisien, dan terpadu dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya
dalam
rangka
meningkatkan
penyelenggaraan
penerbangan secara optimal, diatur peran serta masyarakat dengan
prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, berbagai ketentuan yang
terdapat
dalam
peraturan
perundang-undangan
nasional
dan
internasional sepanjang tidak bertentangan tetap berlaku dan merupakan
peraturan yang saling melengkapi.
Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan
yang bersifat teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri dan peraturan pelaksanaan lainnya.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
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-7Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”asas manfaat” adalah penyelenggaraan
penerbangan harus dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat
dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan
pertahanan dan keamanan negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”asas usaha bersama dan kekeluargaan”
adalah
penyelenggaraan
usaha
di
bidang
penerbangan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam
kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat
dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”asas adil dan merata” adalah
penyelenggaraan
penerbangan
harus
dapat
memberikan
pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada
segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan
serta tingkat ekonomi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan” adalah penyelenggaraan penerbangan harus
dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara
kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan
individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan
internasional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah
penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan kepentingan
masyarakat luas.

Huruf f . . .
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-8Huruf f
Yang
dimaksud
dengan
“asas
keterpaduan”
adalah
penyelenggaraan penerbangan harus merupakan kesatuan yang
bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi,
baik intra maupun antarmoda transportasi.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas tegaknya hukum” adalah undangundang ini mewajibkan Pemerintah untuk menegakkan dan
menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap
warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada
hukum dalam penyelenggaraan penerbangan.
Huruf h
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kemandirian”
adalah
penyelenggaraan
penerbangan
harus
bersendikan
pada
kepribadian bangsa, berlandaskan pada kepercayaan akan
kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan
nasional dalam penerbangan, dan memperhatikan pangsa muatan
yang wajar dalam angkutan di perairan dari dan ke luar negeri.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”asas keterbukaan dan anti-monopoli”
adalah
penyelenggaraan
usaha
di
bidang
penerbangan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam
kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat
dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan hidup”
adalah penyelenggaraan penerbangan harus dilakukan selaras
dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan negara” adalah
penyelenggaraan penerbangan harus dilakukan selaras dengan
upaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf l . . .
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-9Huruf l
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kebangsaan”
adalah
penyelenggaraan penerbangan harus dapat mencerminkan sifat
dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan)
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah setiap
penyelenggaraan
penerbangan
senantiasa
memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan penyelenggaraan
penerbangan yang dilakukan oleh daerah merupakan bagian dari
sistem penerbangan nasional yang berdasarkan Pancasila.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Sebagai negara berdaulat, Republik Indonesia memiliki kedaulatan
penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil
Internasional dan Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982
yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang
Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.
Ketentuan dalam pasal ini hanya menegaskan mengenai kewenangan
dan tanggung jawab negara Republik Indonesia untuk mengatur
penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah
Indonesia, sedangkan mengenai kedaulatan atas wilayah Republik
Indonesia secara menyeluruh tetap berlaku ketentuan perundangundangan di bidang pertahanan negara.
Untuk dapat menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan
Republik Indonesia, harus dilakukan penguasaan dan pengembangan
teknologi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat setinggi
mungkin menguasai wilayah udaranya untuk kepentingan yang
seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya untuk kepentingan
penerbangan.
Pasal 6 . . .
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- 10 Pasal 6
Wilayah udara yang berupa ruang udara di atas wilayah daratan dan
perairan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional sehingga
harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,
bangsa, dan negara.
Pasal 7
Ayat (1)
Kewenangan menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas
merupakan kewenangan dari setiap negara berdaulat untuk
mengatur penggunaan wilayah udaranya, dalam rangka
keselamatan masyarakat luas, keselamatan penerbangan,
perekonomian nasional, lingkungan hidup, serta pertahanan dan
keamanan.
Yang dimaksud dengan “kawasan udara terlarang (prohibited
area)” adalah kawasan udara dengan pembatasan yang bersifat
permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat udara.
Pembatasan hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara
Indonesia, sebagai contoh instalasi nuklir atau istana Presiden.
Yang dimaksud dengan “kawasan udara terbatas (restricted area)”
adalah kawasan udara dengan pembatasan bersifat tidak tetap
dan hanya dapat digunakan untuk operasi penerbangan tertentu
(pesawat udara TNI). Pada waktu tidak digunakan (tidak aktif),
kawasan ini dapat digunakan untuk penerbangan sipil.
Pembatasan dapat berupa pembatasan ketinggian dan hanya
dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, misalnya
instalasi atau kawasan militer.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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- 11 Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melanggar wilayah kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia” adalah memasuki wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diperlukan
untuk langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat yang
tugas dan bertanggung jawab di bidang pertahanan negara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “seluruh muatannya” adalah semua yang
terangkut dalam pesawat udara antara lain penumpang, kargo,
pos, dan perlengkapan lainnya yang ada dalam pesawat udara.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah bahwa
negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan
penerbangan yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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- 12 Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangannya” adalah
kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah kepada
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 . . .
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- 13 Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “uji tipe”, antara lain, meliputi:
a. pengujian rangka;
b. pengujian mesin;
c. pengujian fungsi sistem di darat;
d. pengujian fungsi sistem di udara; dan
e. pengujian kemampuan terbang.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam sertifikat tipe tambahan antara lain termasuk
pemberian sertifikat peralatan telekomunikasi di pesawat
udara untuk mencegah ancaman keselamatan dan
keamanan penerbangan, misalnya peralatan telekomunikasi
tersebut
tidak
mengganggu
(interferensi)
navigasi
penerbangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
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- 14 Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Tanda pendaftaran dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau
tanda pendaftaran asing.
Pasal 25
Yang dimaksud dengan “tanda pendaftaran Indonesia” terdiri atas 3
(tiga) huruf.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah perjanjian sewa
beli, sewa guna usaha, atau bentuk perjanjian lainnya yang
tunduk pada hukum yang disepakati para pihak;
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- 15 Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanda kebangsaan Indonesia” adalah
pemberian identitas di pesawat udara yang saat ini digunakan
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 2 (dua) huruf
yaitu PK. Untuk itu, tidak semua pesawat udara yang telah
didaftarkan harus diberikan tanda kebangsaan.
Tanda Kebangsaan Indonesia melekat pada sertifikat pendaftaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembebasan dari tanda kebangsaan dengan pertimbangan bahwa
pesawat udara tersebut daerah operasinya dibatasi dan
penerbangan yang akan dilakukan tidak melewati batas wilayah
teritorial (beroperasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonseia).
Pembebasan tanda kebangsaan Indonesia tidak berarti tidak
memiliki tanda pendaftaran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29 . . .
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- 16 Pasal 29
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Cukup jelas.
Angka 4)
Cukup jelas.
Angka 5)
Cukup jelas.
Angka 6)
Yang dimaksud dengan “sengaja dirusak atau dihancurkan”
dalam ketentuan ini adalah pesawat tersebut tidak akan
digunakan lagi atau dialih fungsi pengunaannya seperti
sebagai bahan praktek pendidikan, atau barang pajangan.
Angka 7)
Yang dimaksud dengan “cedera janji” adalah penyewa
pesawat udara tidak memenuhi kesepakatan dalam
perjanjian.
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a
angka 7) mengacu kepada konvensi tentang kepentingan
internasional dalam peralatan bergerak (Convention on
International Interest in Mobile Equipment).
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31 . . .
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- 17 Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Yang dimaksud dengan:
a. “kategori transpor” terbatas pada pesawat terbang yang beban
maksimal pada saat lepas landas (maximum take off
weight/MTOW) lebih besar atau sama dengan 5.700 kilogram.
b. “kategori normal” terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
konfigurasi tempat duduk (seat) untuk lebih kecil atau sama
dengan 9 (sembilan) penumpang selain tempat duduk pilot,
beban maksimal pada saat lepas landas lebih kecil atau sama
dengan 5.700 kilogram dan untuk pengoperasian non-aerobatik.
c. “kategori kegunaan” terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
konfigurasi tempat duduk untuk lebih kecil atau sama dengan 9
(sembilan) penumpang selain tempat duduk pilot, beban
maksimal pada saat lepas landas lebih kecil atau sama 5.700
kilogram dan untuk pengoperasian aerobatik yang terbatas
(limited aerobatic).
d. “kategori aerobatik” terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
konfigurasi tempat duduk untuk lebih kecil atau sama dengan 9
(sembilan) penumpang selain tempat duduk pilot, beban
maksimal pada saat lepas landas lebih kecil atau sama dengan
5.700 kilogram dan untuk pengoperasian tanpa batas (full
aerobatic).
e. “kategori komuter” . . .
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- 18 e.

“kategori komuter“ terbatas pada pesawat terbang yang memiliki
baling-baling pendorong (propeller), bermesin lebih dari satu
(multiengines), memiliki konfigurasi tempat duduk lebih kecil atau
sama dengan 19 selain tempat duduk pilot, beban maksimal pada
saat lepas landas lebih kecil atau sama dengan 8.500 kilogram
dan untuk pengoperasian non-aerobatik.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Yang dimaksud dengan:
a.

“Penggunaan pesawat udara secara terbatas” adalah penggunaan
dan pengoperasian pesawat udara secara terbatas untuk tujuan
khusus antara lain pertanian, konservasi hutan, pemetaan,
patroli, pemantauan cuaca, hujan buatan, dan periklanan.

b.

Penggunaan pesawat udara untuk percobaan adalah penggunaan
dan pengoperasian pesawat udara untuk tujuan:
1) penelitian dan pengembangan (research & development);
2) pembuktian
kesesuaian
dengan
peraturan-peraturan
(showing compliance with regulations);
3) pelatihan awak pesawat (crew training);
4) pameran (exhibition);
5) perlombaan balap udara (air racing);
6) survei pasar (market surveys); dan
7) kegemaran/hobi kedirgantaraan.

c.

Penggunaan pesawat udara untuk kegiatan penerbangan yang
bersifat khusus adalah izin terbang khusus yang diterbitkan
untuk pengoperasian pesawat udara untuk keperluan:
1) perbaikan atau perawatan;
2) pengiriman atau ekspor pesawat udara;
3) uji terbang produksi (production flight test);
4) evakuasi pesawat dari daerah berbahaya; atau
5) demonstrasi terbang.

Pasal 39
Cukup jelas.
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- 19 Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “personel manajemen yang kompeten”
adalah personel yang telah memiliki sertifikat kecakapan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
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- 20 Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Perseorangan pemegang sertifikat ahli perawatan pesawat
udara yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat
melakukan perawatan pesawat udara untuk perusahaan
angkutan udara bukan niaga yang berkapasitas penumpang
kurang dari 9 (sembilan) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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- 21 Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan
yang memaksa sehingga harus dilakukan pendaratan di luar
bandar udara yang telah ditetapkan, misalnya karena terjadi
kerusakan mesin, kehabisan bahan bakar, cuaca buruk, ancaman
bom, atau pembajakan, teroris yang dapat membahayakan
keselamatan penerbangan apabila penerbangan tetap dilanjutkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Kegiatan yang membahayakan keselamatan pesawat udara
tersebut antara lain terbang di luar jalur yang ditentukan, terbang
tidak membawa peralatan keselamatan, dan terbang di atas
kawasan udara terlarang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54 . . .
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- 22 Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan “selama terbang” adalah sejak saat semua
pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang
(embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang
(debarkasi) di bandar udara tujuan.
Kewenangan kapten penerbang dalam ketentuan ini juga pada saat
pendaratan darurat sampai dengan kewenangan tersebut diambil alih
pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk dalam
penanganan darurat.
Kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk
memberikan landasan hukum bagi tindakan yang diambil oleh
kapten penerbang dalam rangka keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penumpang yang tidak mampu”, antara
lain, orang cacat, orang buta huruf, dan anak-anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Personel pesawat udara meliputi personel operasi pesawat udara,
personel penunjang operasi pesawat udara, dan personel
perawatan pesawat udara.
Personel operasi pesawat udara meliputi:
a. penerbang; dan
b. juru mesin pesawat udara.
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- 23 Personel penunjang operasi pesawat udara meliputi:
a. personel penunjang operasi penerbangan; dan
b. personel kabin.
Personel perawatan pesawat udara, yaitu personel yang telah
memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sah” adalah dikeluarkan atau dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan “masih berlaku” adalah lisensi yang
diberikan memiliki batas waktu berlakunya sesuai dengan bidang
pekerjaannya.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah
keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan
oleh unit kesehatan yang mempunyai kualifikasi untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan personel penerbangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “ujian” adalah suatu kegiatan untuk
mengetahui kompetensi personel dalam rangka mendapatkan
lisensi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
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- 24 Huruf b
Yang dimaksud dengan ”mempertahankan kemampuan yang
dimiliki” adalah kewajiban minimal personel dalam
melakukan pekerjaan dan mengikuti pelatihan ulang.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pihak kedua” adalah orang atau
badan hukum yang mempunyai hubungan langsung dengan
kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu ikatan
hukum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah orang atau
badan hukum yang tidak mempunyai hubungan langsung
dengan kegiatan pengoperasian pesawat udara dengan suatu
ikatan hukum, tetapi mendapat akibat dari pengoperasian
pesawat udara tersebut.
Huruf e
Cukup jelas.
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- 25 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah:
a. tidak tersedianya kapasitas pesawat udara di Indonesia;
b. tidak tersedianya jenis atau kemampuan pesawat udara
Indonesia untuk melakukan kegiatan angkutan udara;
c. bencana alam; dan/atau
d. bantuan kemanusiaan.
Yang dimaksud dengan “dalam waktu yang terbatas” adalah
waktu pengoperasian pesawat udara asing dibatasi sampai dapat
ditanggulanginya keadaan tertentu oleh pesawat udara Indonesia.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perjanjian antarnegara” adalah perjanjian
pelimpahan kewenangan fungsi kelaikudaraan.
Ayat (4)
Yang dimaksud “persyaratan kelaikudaraan”
dengan ketentuan nasional dan internasional.

adalah

sesuai

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
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- 26 Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud
pendaftaran.

dengan

“tanda

identitas”

adalah

tanda

Pasal 68
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah apabila Pemerintah
memerlukan transportasi untuk angkutan udara, sedangkan yang
tersedia hanya pesawat udara negara, Pemerintah dapat
menggunakan pesawat udara negara menjadi pesawat udara sipil
sesuai dengan persyaratan pesawat udara sipil.
Begitu juga sebaliknya apabila Pemerintah memerlukan pesawat
udara untuk kegiatan negara, sedangkan yang tersedia hanya
pesawat udara sipil pesawat udara sipil dapat diubah menjadi
pesawat udara negara sesuai dengan persyaratan pesawat udara
negara.
Pasal 69
Yang dimaksud dengan izin Pemerintah adalah persetujuan terbang
(flight approval).
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Yang dimaksud dengan “objek pesawat udara” adalah rangka pesawat
udara, mesin pesawat udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara
yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang.
Yang dimaksud . . .
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- 27 Yang dimaksud dengan “rangka pesawat udara” adalah rangka
pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk
dinas kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang apabila dipasang
mesin-mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara
itu, disertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk
mengangkut:
a. paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
b. barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,
beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang
terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan
seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan
itu.
Yang dimaksud dengan “mesin pesawat udara” adalah mesin pesawat
udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas
kemiliteran, beacukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga
propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:
a. dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai
paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan
b. dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh
turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda
yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara,
beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan
lain yang terpasang, dimasukan atau terkait, dan seluruh data, buku
petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.
Yang dimaksud dengan “helikopter” adalah helikopter tertentu (yang
tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, beacukai, atau kepolisian)
yang disertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk
mengangkut:
a. paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau
b. barang yang lebih dari 450 kg,
beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang
terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan
seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan
itu.
Yang dimaksud dengan “kepentingan internasional” adalah suatu
kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian
pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak
bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk
pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan
bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada
peralatan udara (Protocol to the Convention on Interests in Mobile
Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment).
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- 28 Yang dimaksud dengan “pemberian hak jaminan kebendaan (security
agreement)” adalah suatu perjanjian di mana pemberi hak jaminan
kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui untuk memberikan
kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu
kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat
udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang
akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.
Yang dimaksud dengan “perjanjian pengikatan hak bersyarat (title
reservation agreement)” adalah suatu perjanjian penjualan objek
pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan
beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam
perjanjian.
Yang dimaksud dengan “perjanjian sewa guna usaha (leasing
agreement)” adalah suatu perjanjian di mana seseorang (pemberi sewa
guna usaha/lessor) memberikan hak kepada orang lain (penerima
sewa guna usaha/lessee) untuk menguasai suatu objek pesawat
udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi
berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.
Pasal 72
Yang dimaksud dengan “berdasarkan hukum yang dipilih” adalah
para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan
kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian tersebut
dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih
dengan salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan
kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak
dalam perjanjian tersebut juga diberikan kebebasan untuk memilih
yurisdiksi pada pengadilan dari Negara peserta konvensi dan protokol
tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara pengadilan yang
dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang timbul dari
perjanjian tersebut.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kuasa memohon deregistrasi” adalah
kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor
yang tidak dapat ditarik kembali (irrevocable de-registration and
export request authorization) sebagaimana dimaksud dalam
konvensi dan protokol tersebut.
Ayat (2) . . .
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- 29 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Yang dimaksud dengan ”instansi pemerintah lainnya”, antara lain,
instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang bea cukai,
perpajakan, luar negeri, dan pertahanan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Yang dimaksud dengan “kantor pendaftaran internasional” adalah
fasilitas pendaftaran internasional yang dibentuk untuk keperluan
konvensi dan protokol tersebut dan akan menjadi satu-satunya
kantor pendaftaran bagi kepentingan internasional dalam objek
pesawat udara.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”pengadilan negeri” adalah pengadilan
negeri yang dipilih oleh para pihak atau pengadilan negeri
Indonesia yang memiliki kompetensi relatif dalam hal tidak
adanya pilihan pengadilan dalam perjanjian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah:
a. paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak permohonan
diterima untuk memberikan perlindungan terhadap objek
pesawat udara dan nilainya, penguasaan, pengendalian atau
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- 30 pengawasan, dan/atau larangan memindahkan objek pesawat
udara; dan
b. paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan
diterima untuk memberikan sewa guna usaha atau pengelolaan
objek pesawat udara dan pendapatan yang diterima dari hal
tersebut, serta penjualan dan penggunaan hasil penjualan dari
objek pesawat udara.
Pasal 80
Yang dimaksud dengan “jangka waktu yang ditetapkan oleh
Pemerintah” adalah jangka waktu yang dinyatakan dalam deklarasi
pemerintah sehubungan dengan konvensi dan protokol tersebut.
Pasal 81
Yang dimaksud dengan “tagihan-tagihan tertentu” adalah tagihantagihan yang dinyatakan dalam deklarasi pemerintah sehubungan
dengan konvensi dan protokol tersebut, yaitu:
a. hak karyawan perusahaan angkutan udara atas gaji yang belum
dibayar yang timbul sejak dinyatakan cedera janji menurut
perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat
udara;
b. hak dari otoritas di Indonesia terkait dengan pajak atau tagihan
lainnya yang belum dibayar yang timbul dari atau terkait dengan
penggunaan objek pesawat udara, dan timbul sejak dinyatakan
cedera janji menurut perjanjian pembiayaan atau sewa guna
usaha atas objek pesawat udara tersebut; dan
c. hak lainnya dari pihak yang memperbaiki objek pesawat udara
yang berada dalam penguasaannya sepanjang perbaikan tersebut
mempunyai nilai tambah bagi objek pesawat udara tersebut.
Pasal 82
Yang dimaksud dengan “ketentuan hukum khusus” adalah dalam hal
terjadi pertentangan atau perbedaan pengaturan antara ketentuan
dalam konvensi, protokol atau deklarasi dengan peraturan
perundang-undangan Indonesia, ketentuan-ketentuan dari konvensi,
protokol, dan deklarasi tersebut yang berlaku.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Ayat (3) . . .

Yang dimaksud dengan “kegiatan angkutan udara niaga
berjadwal” adalah pelayanan angkutan udara niaga dalam rute
penerbangan yang dilakukan secara tetap dan teratur.
Yang dimaksud dengan “kegiatan angkutan udara niaga tidak
berjadwal” adalah pelayanan angkutan udara niaga yang tidak
terikat pada rute dan jadwal penerbangan yang tetap dan teratur.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah adanya
kebutuhan kapasitas angkutan udara pada rute tertentu yang
tidak dapat dipenuhi
oleh kapasitas angkutan udara niaga
berjadwal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angkutan
udara niaga tidak berjadwal, antara lain paket wisata, MICE
(meeting, insentive travel, convention, and exhibition), angkutan
udara haji, bantuan bencana alam, kegiatan kemanusiaan, dan
kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.
Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” adalah persetujuan
yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama
6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
pada rute yang sama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 86
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perjanjian bilateral” adalah perjanjian
angkutan udara yang dilakukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dengan 1 (satu) negara asing yang menjadi mitra
perikatan (contracting party).
Yang dimaksud dengan “perjanjian multilateral” adalah perjanjian
angkutan udara yang bersifat khusus atau umum yang dilakukan
oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan beberapa negara
asing yang menjadi mitra perikatan dan anggota dalam perjanjian
ini bersifat tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional”, antara lain,
kepentingan kedaulatan negara, keutuhan wilayah nasional,
kepentingan ekonomi nasional, dan kelangsungan usaha badan
usaha angkutan udara nasional.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perjanjian plurilateral” adalah perjanjian
yang dilakukan antara satu negara dan organisasi komunitas
negara
atau
antarorganisasi
komunitas
negara,
yang
keanggotaannya bersifat terbuka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 88
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- 33 Cukup jelas.
Pasal 89 . . .
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanpa batasan hak angkut udara” adalah
pelaksanaan hak angkut udara tidak membatasi, antara lain,
tempat tujuan, frekuensi penerbangan, kapasitas angkut,
penerapan tarif, dan kebebasan di udara (freedom of the air).
Yang dimaksud dengan “pembukaan pasar angkutan udara”
adalah memberikan peluang/kesempatan kepada perusahaan
angkutan udara asing untuk melayani penerbangan dari dan ke
wilayah Republik Indonesia dengan pembatasan hak angkut
udara.
Yang dimaksud dengan “secara bertahap” adalah dilakukan,
antara lain, sesuai dengan kesiapan daya saing perusahaan
angkutan udara nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan tidak
terpenuhi atau tidak terlayaninya permintaan jasa angkutan
udara oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pada
rute tertentu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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- 34 Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 92
Pasal 92 . . .
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kelompok penumpang yang melakukan
paket perjalanan”, antara lain, untuk keperluan haji, umroh,
paket wisata, dan MICE.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “bentuk kegiatan angkutan udara niaga
tidak berjadwal lainnya”, antara lain, dalam satu pesawat terdiri
dari berbagai kelompok dan dengan tujuan yang berbeda-beda
(split charter), untuk orang sakit, kegiatan kemanusiaan, dan
kegiatan terjun payung.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang
membidangi urusan luar negeri berupa diplomatic clearance dan
menteri yang membidangi urusan pertahanan berupa security
clearance.
Pasal 94
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- 35 Cukup jelas.
Pasal 95 . . .

Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan standar maksimum”,
antara lain, pemberian makan dan minum, makanan ringan,
dan fasilitas ruang tunggu eksekutif (lounge) untuk kelas
bisnis (business class) dan kelas utama (first class).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelayanan standar menengah”,
antara lain, pemberian makanan ringan, dan fasilitas lain
ruang tunggu eksekutif untuk penumpang kelas ekonomi
tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelayanan standar minimum”,
antara lain, hanya ada 1 (satu) kelas pelayanan, tanpa
pemberian makan dan minum, makanan ringan, fasilitas
ruang tunggu eksekutif, dan dikenakan biaya untuk bagasi
tercatat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
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- 36 Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101 . . .
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- 37 Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga tertentu”, antara lain, adalah
lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan perkumpulan olah raga.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan keudaraan” misalnya kegiatan
penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, hujan buatan,
pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan
pertolongan, kalibrasi, serta patroli.
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah atau
wilayah yang tidak dilayani oleh badan usaha angkutan udara
niaga.
Yang dimaksud dengan “persyaratan tertentu”, antara lain,
asuransi, menerbitkan tiket, melaporkan atau menyerahkan
manifes kepada penyelenggara bandar udara.
Yang dimaksud dengan “bersifat sementara” adalah persetujuan
yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama
6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
pada rute yang sama.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104 . . .
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- 38 Pasal 104
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah kesepakatan antara
Pemerintah dan badan usaha angkutan udara niaga nasional
setelah dilakukannya proses pelelangan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kompensasi lainnya”, antara lain,
memberikan subsidi tambahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 105
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah tidak
tersedianya badan usaha angkutan udara niaga untuk melayani
kegiatan angkutan udara perintis pada suatu lokasi.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
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Pasal 112 . . .

- 39 Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah evaluasi terhadap
kinerja badan usaha angkutan udara niaga.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 113
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dipindahtangankan” adalah perubahan
kepemilikan sebagian atau seluruh saham badan usaha angkutan
udara niaga berupa penggabungan (merger) atau pengambilalihan
(akuisisi).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2) . . .

- 40 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah evaluasi
pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga.

kinerja

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan angkutan
udara secara nyata” adalah pengoperasian pesawat udara,
sedangkan kegiatan pendirian kantor perusahaan dan
perwakilan, penyiapan sumber daya manusia, dan penyiapan
administrasi lainnya yang dilakukan oleh badan usaha
angkutan udara niaga belum dikategorikan melakukan
kegiatan angkutan udara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
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Huruf g . . .

- 41 Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pesawat udara yang
diperoleh dari pembelian yang dibuktikan dengan bukti
kepemilikan (bill of sale).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Ayat (1)
Menteri dalam menetapkan jaringan dan rute penerbangan
bertujuan untuk menjamin tersedianya jasa angkutan udara ke
seluruh
pelosok
wilayah
Republik
Indonesia,
dengan
mempertimbangkan keterpaduan antarmoda angkutan dan
kelangsungan hidup badan usaha angkutan udara niaga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 123 . . .

- 42 Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam penetapan golongan tarif angkutan udara niaga berjadwal
domestik, Menteri memperhatikan kepentingan keselamatan dan
keamanan
penerbangan,
kepentingan
masyarakat
dan
kepentingan penyelenggara angkutan udara niaga.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tarif jarak” adalah besaran tarif per
rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap
penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif
dasar
dengan
jarak
serta
dengan
memperhatikan
kemampuan daya beli. Tarif jarak terdiri dari biaya pokok
rata-rata ditambah dengan keuntungan wajar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pajak” adalah pajak pertambahan
nilai (PPn) yang dikenakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “iuran wajib asuransi” adalah
asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang
dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
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Huruf d . . .

- 43 Huruf d
Yang dimaksud dengan “biaya tuslah/tambahan (surcharge)”
adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya
tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan
udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak antara lain
biaya fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge) dan biaya
yang ditanggung oleh perusahaan angkutan udara karena
pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa
penumpang, misalnya pada saat hari raya.
Pasal 127
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tarif penumpang pelayanan kelas
ekonomi” adalah harga jasa maksimum pada suatu rute tertentu
di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas
ekonomi yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan asosiasi
penerbangan nasional dengan mempertimbangkan masukan dari
asosiasi pengguna jasa penerbangan.
Yang dimaksud dengan “pelayanan kelas ekonomi” adalah jasa
angkutan udara yang disediakan oleh badan usaha angkutan
udara niaga dengan pelayanan minimal yang memenuhi aspek
keselamatan dan keamanan penerbangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perlindungan konsumen” adalah
melindungi konsumen dari pemberlakuan tarif tinggi oleh badan
usaha angkutan udara niaga dan melindungi konsumen dari
informasi/iklan
tarif
penerbangan
yang
berpotensi
merugikan/menyesatkan sehingga ditetapkan tarif batas atas.
Yang dimaksud dengan “perlindungan dari persaingan tidak
sehat” adalah melindungi badan usaha angkutan udara niaga
berjadwal dari penetapan tarif rendah oleh badan usaha angkutan
udara niaga berjadwal lainnya yang bertujuan untuk
mengeluarkan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
pesaing dari rute yang dilayani.
Ayat (3) . . .
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- 44 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dipublikasikan” adalah dilakukan
penyebarluasan tarif batas atas yang telah ditetapkan oleh
Menteri, baik yang dilakukan Menteri maupun oleh badan usaha
angkutan udara niaga, antara lain, melalui media cetak dan
elektronika dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket
pesawat udara.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha penunjang angkutan
udara” adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan
dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem
reservasi melalui komputer (computerized reservation system),
pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan
umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk
penumpang dan kargo (ground handling), dan penyewaan pesawat
udara (aircraft leasing).
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 132 . . .

- 45 Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1)
Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus bagi
penumpang yang menyandang cacat atau orang sakit
dimaksudkan agar mereka juga dapat menikmati pelayanan
angkutan dengan layak.
Yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” dapat berupa
penyediaan jalan khusus di bandar udara dan sarana khusus
untuk naik ke atau turun dari pesawat udara, atau penyediaan
ruang yang disediakan khusus bagi penempatan kursi roda atau
sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya
mengharuskan dalam posisi tidur.
Yang dimaksud dengan “penyandang cacat”, antara lain,
penumpang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh, cacat
kaki, dan tuna netra.
Tidak termasuk dalam pengertian “orang sakit” dalam ketentuan
ini adalah orang yang menderita penyakit menular sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dapat menetapkan
biaya tambahan dalam hal orang sakit membutuhkan tempat
duduk tambahan selama penerbangan.
Pasal 135
Cukup jelas.
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Pasal 136 . . .

- 46 Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “barang khusus”, antara lain, berupa
hewan, ikan, tanaman, buah-buahan, sayur-mayur, daging,
peralatan olahraga, dan alat musik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar badan usaha angkutan udara
niaga tidak membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa
angkutan sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi
persyaratan perjanjian pengangkutan yang disepakati.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 141 . . .

- 47 Pasal 141
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kejadian angkutan udara” adalah
kejadian
yang
semata-mata
ada
hubungannya
dengan
pengangkutan udara.
Yang dimaksud dengan “cacat tetap” adalah kehilangan atau
menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau
yang mempengaruhi aktivitas secara normal seperti hilangnya
tangan, kaki, atau mata, termasuk dalam pengertian cacat tetap
adalah cacat mental sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Yang dimaksud dengan “dalam pengawasan pengangkut” adalah
sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (check in)
sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandar
udara tujuan.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146 . . .
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- 48 Pasal 146
Yang dimaksud dengan “faktor cuaca” adalah hujan lebat, petir,
badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau
kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang
mengganggu keselamatan penerbangan.
Yang dimaksud dengan “teknis operasional” antara lain:
a. bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat
digunakan operasional pesawat udara;
b. lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu
fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
c. terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat
(landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time)
di bandar udara; atau
d. keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling).
Sedangkan yang tidak termasuk dengan “teknis operasional” antara
lain:
a. keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin;
b. keterlambatan jasa boga (catering);
c. keterlambatan penanganan di darat;
d. menunggu penumpang, baik yang baru melapor (check in), pindah
pesawat (transfer) atau penerbangan lanjutan (connecting flight);
dan
e. ketidaksiapan pesawat udara.
Pasal 147
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penerbangan lain” adalah penerbangan
dengan pesawat udara lain milik pengangkut atau pengangkut
lainnya.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
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Pasal 150 . . .

- 49 Pasal 150
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pas masuk pesawat udara” adalah tanda
bukti calon penumpang telah melapor untuk berangkat dan
dipergunakan sebagai tanda masuk ke pesawat udara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tanda pengenal bagasi” adalah tanda
bukti pengambilan bagasi tercatat milik penumpang.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Ayat (1)
Lembar pertama untuk pengangkut kargo, ditandatangani oleh
pengirim kargo, lembar kedua untuk penerima kargo yang
ditandatangani oleh pengangkut kargo dan pengirim kargo yang
dikirim bersama-sama dengan barang, sedangkan lembar ketiga
untuk pengirim kargo yang ditandatangani oleh pengirim kargo
dan pengangkut kargo sebagai bukti penerima barang oleh
pengangkut kargo.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 157 . . .

- 50 Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Yang dimaksud dengan “harga kargo sebenarnya” adalah harga yang
dinyatakan oleh pengirim kargo berdasarkan harga pasar atau harga
yang ditetapkan sendiri.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “instansi terkait”, antara lain, instansi
yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, karantina hewan,
dan tanaman.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
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Pasal 166 . . .

- 51 Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Yang dimaksud dengan “kerugian nyata” adalah kerugian yang
didasarkan pada nilai barang yang hilang atau rusak pada saat
kejadian.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Yang dimaksud dengan “mitra usaha” adalah pihak yang mempunyai
ikatan kerja dengan perusahaan pengangkut, misalnya yang
menangani pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo.
Pasal 172
Ayat (1)
Penetapan batas ganti kerugian harus disesuaikan dengan
perkembangan nilai mata uang.
Dengan pertimbangan bahwa tingkat hidup, kelangsungan hidup
perusahaan, inflasi dan pendapatan per kapita serta umur ratarata manusia, selalu mengalami perubahan, maka terhadap
besaran nilai ganti kerugian hendaknya selalu di evaluasi
sehingga dapat memenuhi keinginan, baik dari pengguna jasa
maupun pemberi jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 173 . . .

- 52 Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Ayat (1)
Penerimaan bagasi tercatat tanpa klaim oleh penumpang
merupakan bukti bahwa bagasi tercatat tersebut telah diambil
dalam keadaan baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 175
Ayat (1)
Penerimaan kargo tanpa klaim oleh penerima kargo merupakan
bukti bahwa kargo tersebut telah diambil dalam keadaan baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 176 . . .
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- 53 Pasal 176
Gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat pembelian tiket,
pengiriman barang, domisili kantor pengangkut, kantor cabang dan
domisili tergugat atau penggugat di seluruh wilayah Republik
Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan
kepada korban.
Pasal 177
Yang dimaksud dengan “kerugian yang diderita penumpang atau
pengirim” meliputi:
a. untuk penumpang adalah meninggal dunia, luka-luka tubuh,
keterlambatan, dan tidak terangkut; serta
b. untuk bagasi tercatat dan kargo, adalah hilang, musnah, rusak,
terlambat, dan tidak terangkut sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Yang dimaksud sekurang-kurangnya dalam ketentuan ini adalah
tanggung jawab ganti kerugian yang harus diberikan oleh pengangkut
tidak boleh kurang dari yang ditetapkan oleh Menteri, tetapi
penumpang dapat menuntut ganti kerugian lebih tinggi apabila dapat
membuktikan kecelakaan yang terjadi yang disebabkan oleh kelalaian
atau kesalahan pengangkut.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “angkutan intermoda” adalah 1 (satu)
rangkaian angkutan orang dan/atau kargo yang dilakukan oleh
lebih dari 1 (satu) moda angkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 183 . . .

- 54 Pasal 183
Yang dimaksud ”pihak pengangkut lain” adalah biro/agen perjalanan
atau perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara yang bertindak
sebagai pembuat kontrak pengangkutan (contracting carrier) dengan
penumpang atau pengirim barang atau dengan seseorang yang
bertindak atas nama penumpang atau pengirim barang untuk
diangkut oleh perusahaan angkutan udara (actual carrier).
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “usaha angkutan multimoda” adalah
usaha angkutan dengan menggunakan paling sedikit dua moda
angkutan yang berbeda atas dasar suatu kontrak angkutan
multimoda dengan menggunakan satu dokumen angkutan
multimoda (DAM) dari suatu tempat barang diterima oleh operator
angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk
penerimaan barang tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3) . . .

- 55 Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab badan usaha angkutan
multimoda bersifat terbatas” adalah tanggung jawab badan usaha
angkutan multimoda terhadap kerugian yang disebabkan oleh
keterlambatan penyerahan adalah terbatas pada suatu jumlah
yang sebanding dengan 2 (dua) setengah kali biaya angkut yang
harus dibayar atas barang yang terlambat, tetapi tidak melebihi
jumlah biaya angkut yang harus dibayar berdasarkan kontrak
transportasi multimoda.
Keseluruhan jumlah tanggung jawab yang menjadi beban badan
usaha angkutan multimoda tidak boleh melebihi batas tanggung
jawab yang diakibatkan oleh kerugian total terhadap barang.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
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Pasal 197 . . .

- 56 Pasal 197
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan skala pelayanan primer adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan
jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang
per tahun.
Yang dimaksud dengan skala pelayanan sekunder adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan
jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta)
dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
Yang dimaksud dengan skala pelayanan tersier adalah bandar
udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar
dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil
dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 198
Yang dimaksud dengan “kapasitas pelayanan” adalah kemampuan
bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara terbesar dan
jumlah penumpang/barang.
Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b . . .

- 57 Huruf b
Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah diketahui
atau diukur antara lain dengan survei asal dan tujuan
penumpang (origin and destination survey).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 200
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi lingkungan strategis”,
antara lain, bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kebijakan nasional yang mengakibatkan
perubahan batas wilayah provinsi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “titik koordinat bandar udara” adalah
titik yang dinyatakan dengan koordinat geografis.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kelayakan ekonomis” adalah
kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan secara
ekonomis bagi pengembangan wilayah, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Yang dimaksud dengan “kelayakan finansial” adalah
kelayakan yang dinilai akan memberikan keuntungan bagi
badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar
udara.
Yang dimaksud dengan “kelayakan sosial” adalah kelayakan
yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh
adanya bandar udara tidak akan meresahkan masyarakat
sekitar serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat
sekitar.
Yang dimaksud dengan “kelayakan pengembangan wilayah”
adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan kesesuaian
dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.
Yang dimaksud . . .
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adalah kelayakan yang dinilai berdasarkan faktor kesesuaian
fisik dasar antara lain topografi, kondisi meteorologi dan
geofisika, serta daya dukung tanah.
Yang dimaksud dengan “kelayakan pengoperasian” adalah
kelayakan yang dinilai berdasarkan jenis pesawat, pengaruh
cuaca, penghalang, penggunaan ruang udara, dukungan
navigasi penerbangan, serta prosedur pendaratan dan lepas
landas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kelayakan lingkungan” yaitu suatu
kelayakan yang dinilai dari besarnya dampak yang akan
ditimbulkan
serta
kemampuan
mengurangi
dampak
(mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian, dan/atau
pada tahap pengembangan selanjutnya.
Pasal 202
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah:
a. fasilitas pokok meliputi:
1) fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain
Pertolongan
Kecelakaan
Penerbangan
–
Pemadam
Kebakaran (PKP-PK), salvage, alat bantu pendaratan visual
(Airfield Lighting System), sistem catu daya kelistrikan, dan
pagar.
2) fasilitas sisi udara (airside facility), antara lain:
a) landas pacu (runway);
b) runway strip, Runway End Safety Area (RESA),
stopway, clearway;
c) landas hubung (taxiway);
d) landas parkir (apron);
e) marka dan rambu; dan
f) taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan
cuaca).
3) fasilitas . . .
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a) bangunan terminal penumpang;
b) bangunan terminal kargo;
c) menara pengatur lalu lintas penerbangan (control
tower);
d) bangunan operasional penerbangan;
e) jalan masuk (access road);
f) parkir kendaraan bermotor;
g) depo pengisian bahan bakar pesawat udara;
h) bangunan hanggar;
i) bangunan administrasi/perkantoran;
j) marka dan rambu; serta
k) fasilitas pengolahan limbah.
b. fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung
dan tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara dan
memberikan
nilai
tambah
secara
ekonomis
pada
penyelenggaraan bandar udara, antara lain fasilitas
perbengkelan
pesawat
udara,
fasilitas
pergudangan,
penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan golf.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 204
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat pelaporan keberangkatan (city
check in counter)” adalah suatu fasilitas/tempat di luar daerah
lingkungan kerja bandar udara yang berfungsi untuk
menyelesaikan berbagai prosedur dan persyaratan keamanan dan
pelayanan sebagaimana halnya di bandar udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan ancangan pendaratan dan lepas
landas (approach and take-off area)” adalah suatu kawasan
perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan
pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang
dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kawasan kemungkinan bahaya
kecelakaan” adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang
berbatasan langsung dengan ujung-ujung landas pacu dan
mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan bahaya
kecelakaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan transisi”
adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dan berjarak
tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi
oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak
lurus pada sumbu landas pacu, dan pada bagian atas dibatasi
oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
Huruf d . . .
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Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal
dalam” adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara
yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu
untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah
pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan kerucut”
adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi
oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian
atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan
horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian
tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal
luar” adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi
oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk
kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan,
antara lain, pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan
untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan
dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
Pasal 207
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebisingan tingkat I” adalah tingkat
kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara
(Weighted Equivalent Continous Perceived Noise Level/WECPNL)
lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil
dari 75 (tujuh puluh lima).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kebisingan tingkat II” adalah tingkat
kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara
lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih
kecil dari 80 (delapan puluh).
Huruf c . . .
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Huruf c
Yang dimaksud dengan “kebisingan tingkat III” adalah tingkat
kebisingan yang berada dalam Indeks Kebisingan Pesawat Udara
lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh).

Pasal 208
Cukup jelas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Yang dimaksud dengan “halangan”, antara lain, bangunan gedung,
tumpukan tanah, tumpukan bahan bangunan, atau benda-benda
galian, baik yang bersifat sementara maupun bersifat tetap, termasuk
pepohonan dan bangunan yang sebelumnya telah didirikan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain”, antara lain, kegiatan bermain
layang-layang, menggembala ternak, menggunakan frekuensi radio,
melintasi landasan, dan kegiatan yang menimbulkan asap.

Pasal 211 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rencana rinci tata ruang kawasan di
sekitar bandar udara” adalah pengaturan tata guna lahan di
sekitar bandar udara.
Rencana induk nasional bandar udara dipergunakan sebagai
pedoman apabila belum ada rencana induk bandar udara.
Pasal 212
Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah prasarana yang
digunakan oleh pengguna jasa bandar udara dari dan ke bandar
udara.
Yang dimaksud dengan “utilitas” adalah prasarana yang digunakan
untuk menunjang operasi bandar udara, antara lain, listrik, air
bersih, drainase, dan telekomunikasi.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah fungsi bangunan yang
dalam pembangunan dan penyelenggaraannya dapat membahayakan
masyarakat sekitarnya dan mempunyai risiko bahaya tinggi.
Pasal 215
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan pemerintah
daerah” adalah untuk mendapatkan rekomendasi dari gubernur
atau bupati/walikota.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Rancangan teknik terinci bandar udara disesuaikan dengan
rencana peruntukan bandar udara yang bersangkutan,
dalam kaitan dengan kemampuannya menampung pesawat
udara yang akan mendarat dan lepas landas, serta
penumpang dan barang dari bandar udara tersebut.
Rancangan teknik terinci sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
pembangunan bandar udara mencakup gambar dan
spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana
termasuk struktur bangunan dan bahan, serta fasilitas
elektronika, listrik, dan mekanikal sebagai penunjang
keselamatan penerbangan.
Huruf e
Persyaratan mengenai kelestarian lingkungan ditunjukkan
dengan adanya studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL), Analisis
Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL),
Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan
Lingkungan (UKL-UPL), atau Dokumen Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang merupakan
dokumen untuk terpenuhinya persyaratan kelestarian
lingkungan.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “personel bandar udara yang terkait
langsung
dengan
pelaksanaan
pengoperasian
dan/atau
pemeliharaan fasilitas bandar udara”, antara lain:
1) personel fasilitas teknik bandar udara;
2) personel fasilitas elektronika bandar udara;
3) personel fasilitas listrik bandar udara;
4) personel fasilitas mekanikal bandar udara;
5) personel pengatur pergerakan pesawat udara (apron movement
control/AMC);
6) personel pengelola dan pemantau lingkungan;
7) personel pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam
kebakaran (PKP-PK);
8) personel keamanan;
9) personel fasilitas keamanan penerbangan; dan
10) personel salvage.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 223 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 224
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”pembinaan kegiatan penerbangan”
adalah termasuk pembinaan di bidang keselamatan,
keamanan, dan kelancaran penerbangan serta pembinaan
keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di bandar udara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 227
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “berkoordinasi dengan pemerintah daerah
setempat”, antara lain, dalam bentuk penyampaian laporan dan
informasi mengenai perkembangan bandar udara kepada
pemerintah daerah yang terkait dengan kepentingannya.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Cukup jelas.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 233
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif”, antara lain,
meliputi akte pendirian perusahaan, tanda jati diri pemilik, nomor
pokok wajib pajak, dan domisili.
Yang dimaksud dengan “persyaratan keuangan” adalah
kemampuan finansial perusahaan untuk pembangunan dan
kelangsungan kegiatan pengoperasian bandar udara.
Yang dimaksud dengan “persyaratan manajemen”
kemampuan personel dan organisasi pengoperasian
udara.

adalah
bandar

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah kerja sama
antara lain dalam bentuk build operate own, build operate transfer,
dan contract management.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang
memenuhi persyaratan standar bagi penyandang cacat
antara lain berupa lift, toilet khusus, dan ramp.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengguna jasa bandar udara” adalah
setiap orang yang menikmati pelayanan jasa bandar udara
dan/atau mempunyai ikatan kerja dengan bandar udara.
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah masyarakat sekitar
bandar udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 249
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, antara lain, untuk tujuan
medical evacuation dan penanganan bencana.
Pasal 250
Yang dimaksud “keadaan tertentu” dapat berupa:
a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga
mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara umum; dan/atau
b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara
umum dan belum ada moda transportasi yang memadai.
Yang dimaksud “bersifat sementara” adalah jangka waktu terbatas
sampai diatasinya kondisi keadaan tertentu.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memenuhi ketentuan keselamatan dan
keamanan”, antara lain, memiliki buku pedoman pengoperasian
tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport manual).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “beberapa” adalah bahwa penetapan
bandar udara internasional dibatasi jumlahnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang
membidangi
urusan
keimigrasian,
kepabeanan,
dan
kekarantinaan dalam rangka penempatan unit kerja dan personel.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 257
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” untuk bandar udara
digunakan sebagai pangkalan udara adalah hanya untuk
pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” untuk pangkalan
udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara dapat
berupa:
a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga
mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara; atau
b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Ayat (1)
Huruf a
Pendelegasian pelayanan navigasi penerbangan pada wilayah
udara semata-mata berdasarkan alasan teknis operasional
dan tidak terkait dengan kedaulatan atas wilayah udara
Indonesia serta bersifat sementara.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pendelegasian ruang udara oleh organisasi penerbangan sipil
internasional adalah di ruang udara di atas wilayah yang
bukan merupakan teritorial suatu negara atau di atas laut
bebas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Yang
dimaksud
dengan
“bersifat
tidak
tetap”
adalah
pemberlakuan pembatasan dilaksanakan tidak terus-menerus.
Yang dimaksud dengan “tidak menyeluruh” adalah batas
horizontal dan vertikal (ketinggian) dibatasi sehingga pesawat
udara dapat melakukan penerbangan dengan tata cara
bernavigasi yang ditetapkan pada kawasan udara tersebut.
Yang dimaksud dengan “kondisi alam”, antara lain, aktivitas
gunung berapi, badai, turbulensi (turbulence), atau kebakaran
hutan.
Pasal 265
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kaidah penerbangan” adalah jenis
penerbangan yang didasarkan pada cara penerbangan, yaitu
penerbangan instrumen atau kaidah penerbangan instrumen
(instrument flight rules) dan penerbangan visual atau kaidah
penerbangan visual (visual flight rules).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemberian
pemberian jarak vertikal dan horizontal.

separasi”

adalah

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Yang dimaksud dengan “kelas A” adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. hanya digunakan untuk kaidah penerbangan instrumen;
2. diberikan separasi kepada semua pesawat udara;
3. diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
4. tidak ada pembatasan kecepatan;
5. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
6. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada
pilot (Air Traffic Control Clearance).
Yang dimaksud dengan “kelas B” adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. digunakan untuk kaidah penerbangan instrumen dan visual;
2. diberikan separasi kepada semua pesawat udara;
3. diberikan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
4. tidak ada pembatasan kecepatan;
5. memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
6. persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan kepada
pilot.
Yang dimaksud dengan “kelas C” adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) diberikan separasi kepada:
1) antarkaidah penerbangan instrumen; dan
2) antara kaidah penerbangan instrumen dengan kaidah
penerbangan visual.
b) pelayanan yang diberikan berupa:
1) layanan pemanduan lalu lintas penerbangan untuk
pemberian separasi dengan kaidah penerbangan
instrumen; dan
2) layanan informasi lalu lintas penerbangan antar kaidah
penerbangan visual.
c) tidak ada pembatasan kecepatan;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
2. untuk . . .
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- 77 2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) diberikan separasi antara penerbangan visual dan
penerbangan instrumen;
b) pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan;
c) kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian dibawah
10.000 kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
Yang dimaksud dengan “kelas D” adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) separasi diberikan antarkaidah penerbangan instrumen;
b) diberikan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan dan
informasi tentang lalu lintas penerbangan visual;
c) kecepatan dibatasi 250 knot pada ketinggian di bawah
10.000 kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan informasi lalu lintas penerbangan instrumen
kepada penerbangan visual dan antarpenerbangan visual;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot dibawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah;
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
Yang dimaksud dengan “kelas E” adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) diberikan separasi antarkaidah penerbangan instrumen;
b) diberikan layanan pemanduan lalu lintas penerbangan
sepanjang dapat dilaksanakan atau informasi lalu lintas
penerbangan untuk penerbangan visual;
c) pembatasan . . .
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- 78 c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) persetujuan personel pemandu lalu lintas penerbangan
kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan informasi lalu lintas penerbangan sepanjang
dapat dilaksanakan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) tidak diperlukan komunikasi radio;
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
Yang dimaksud dengan “kelas F” adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) diberikan separasi antarkaidah penerbangan instrumen
sepanjang dapat dilaksanakan;
b) diberikan bantuan layanan pemanduan lalu lintas
penerbangan
atau
layanan
informasi
lalu
lintas
penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan layanan informasi penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) tidak diperlukan komunikasi radio; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
Yang dimaksud . . .
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- 79 Yang dimaksud dengan “kelas G” adalah ruang udara yang
memiliki kriteria sebagai berikut:
1. untuk kaidah penerbangan instrumen:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan layanan informasi penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) memerlukan komunikasi radio dua arah; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
2. untuk kaidah penerbangan visual:
a) tidak diberikan separasi;
b) diberikan layanan informasi penerbangan;
c) pembatasan kecepatan sebesar 250 knot di bawah 10.000
kaki di atas permukaan laut;
d) tidak diperlukan komunikasi radio; dan
e) tidak diperlukan persetujuan personel pemandu lalu lintas
penerbangan kepada pilot.
Pasal 266
Cukup jelas.
Pasal 267
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jalur udara (airway)” adalah suatu
ruang udara yang terkontrol dalam bentuk koridor yang
dilengkapi dengan peralatan radio navigasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Ayat (2) . . .

- 80 Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”titik acuan” adalah titik yang
digunakan
untuk
menghubungkan
segmen
jalur
penerbangan yang telah ditetapkan nama dan koordinatnya.
Titik acuan tersebut ditetapkan di atas fasilitas navigasi atau
suatu titik maya yang ditetapkan posisinya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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- 81 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”tidak berorientasi kepada
keuntungan” adalah lembaga penyelenggara dalam mengelola
pendapatannya dimanfaatkan untuk biaya investasi, biaya
operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Ayat (1)
Cukup jelas.

761

Ayat (2) . . .

- 82 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“unit
pelayanan
navigasi
penerbangan di bandar udara” terdiri atas pelayanan
aerodrome oleh personel pemandu (aerodrome control),
pelayanan komunikasi penerbangan (aeronautical flight
information services), dan pelayanan aerodrome tanpa
personel pemandu (un-attended).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “unit pelayanan navigasi pendekatan”
adalah unit pelayanan navigasi penerbangan pada kawasan
pendekatan kedatangan (standard arrival route) dan
keberangkatan (standard instrument departure).
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
“unit
pelayanan
navigasi
penerbangan jelajah” adalah unit pelayanan lalu lintas
penerbangan terkendali yang diberikan kepada pesawat
udara yang mendapatkan persetujuan dari personel
pemandu lalu lintas penerbangan (air traffic control
clearance),
pelayanan
informasi
penerbangan
(flight
information service), dan pelayanan kesiagaan (alerting
service).
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279 . . .
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- 83 Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan aeronautika tetap” adalah
pelayanan telekomunikasi penerbangan antarstasiun tetap (tidak
bergerak).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelayanan aeronautika bergerak” adalah
telekomunikasi:
1. antara stasiun penerbangan di darat dengan stasiun
penerbangan di pesawat udara;
2. antarstasiun pesawat udara;
3. radio beacon yang menunjukkan posisi darurat (emergency)
dan marabahaya (distress); serta
4. penyiaran informasi penerbangan (aeronautical broadcasting
service)
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelayanan radio navigasi aeronautika”
adalah penyampaian informasi melalui perambatan gelombang
radio untuk menentukan posisi, arah, kecepatan, dan
karakteristik suatu benda untuk kepentingan navigasi.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah waktu penyampaian
informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 285 . . .
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- 84 Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Yang dimaksud dengan “informasi cuaca”, antara lain, meliputi:
a. angin atas (upper winds) dan suhu udara atas (upper air
temperature);
b. fenomena cuaca yang signifikan pada jalur jelajah (forecast of
significant en-route weather phenomena);
c. laporan meteorologi
bandar udara (aerodrome meteorological
report);
d. prakiraan cuaca bandar udara (aerodrome forecast);
e. prakiraan cuaca untuk lepas landas (forecast for take-off);
f. prakiraan cuaca untuk pendaratan (landing forecast);
g. informasi
cuaca
yang
signifikan
(significant
information
meteorology);
h. informasi cuaca pada lapisan rendah (airmet); dan
i. ringkasan iklim bandar udara (aerodrome climatological summary).
Pasal 288
Yang dimaksud dengan “unit pelayanan informasi meteorologi” adalah
badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Dalam penetapan tata cara dan prosedur pelayanan informasi
meteorologi penerbangan diatur oleh Menteri berkoordinasi dengan
institusi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang meteorologi,
klimatologi, dan geofisika.
Pasal 291 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam penetapan tata cara dan prosedur pelayanan informasi
pencarian dan pertolongan diatur oleh Menteri berkoordinasi
dengan badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pencarian dan pertolongan.
Pasal 292
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “personel navigasi penerbangan yang
terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau
pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan” meliputi:
a. personel pelayanan lalu lintas penerbangan, yang terdiri atas:
1) pemandu lalu lintas penerbangan; dan
2) pemandu komunikasi penerbangan.
b. personel teknik telekomunikasi penerbangan, yang terdiri
atas:
1) teknisi komunikasi penerbangan;
2) teknisi radio navigasi penerbangan;
3) teknisi pengamatan penerbangan; dan
4) teknisi kalibrasi penerbangan.
c. personel pelayanan informasi aeronautika; dan
d. personel perancang prosedur penerbangan adalah personel
yang bertugas antara lain:
1) merancang . . .
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- 86 1) merancang suatu prosedur pergerakan pesawat udara
untuk:
a) keberangkatan (standard instrument departure).
Prosedur pergerakan pesawat udara keberangkatan
adalah jalur penerbangan tertentu dari suatu bandara,
ditandai oleh fasilitas navigasi, yang merupakan
panduan bagi penerbang.
b) kedatangan (standard instrument arrival route).
Prosedur pergerakan pesawat udara kedatangan
adalah jalur penerbangan tertentu menuju suatu
bandara, ditandai oleh fasilitas-fasilitas navigasi, yang
merupakan panduan bagi penerbang.
c) ancangan pendaratan (instrument approach procedure).
Prosedur pergerakan pesawat udara ancangan
pendaratan adalah rangkaian manuver yang ditetapkan
bagi penerbang dalam melaksanakan prosedur
ancangan pendaratan dengan hanya berpedoman pada
instrumen-instrumen yang terdapat dalam cockpit
serta fasilitas komunikasi dan navigasi.
d) terbang jelajah (en-route).
Prosedur pergerakan pesawat udara terbang jelajah
adalah prosedur pergerakan pesawat udara yang
dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan awal
fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan
dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan
(minimum en-route altitude).
2) melakukan kajian aeronautika terhadap objek halangan
yang berada dalam area operasi penerbangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.

Pasal 294 . . .
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Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 296
Cukup jelas.

Pasal 297
Cukup jelas.

Pasal 298
Cukup jelas.

Pasal 299
Cukup jelas.

Pasal 300
Cukup jelas.

Pasal 301
Cukup jelas.
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Pasal 302 . . .

- 88 Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penggunaan frekuensi radio di luar
alokasi frekuensi radio penerbangan”, antara lain, untuk
kepentingan pengamanan penerbangan, pertolongan kecelakaan
penerbangan dan pemadam kebakaran (rescue and fire fighting),
penanganan darat pesawat udara (ground handling) dan radio link
penunjang pelayanan navigasi penerbangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “yang tidak digunakan untuk keselamatan
penerbangan”, antara lain, digunakan untuk kepentingan
operasional perusahaan angkutan udara.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308 . . .
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- 89 Pasal 308
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “program keselamatan penerbangan
nasional”
adalah
seperangkat
peraturan
keselamatan
penerbangan dan kegiatan yang terintegrasi untuk mencapai
tingkat keselamatan yang diinginkan.
Pasal 309
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan keselamatan
penerbangan” adalah tata cara dan prosedur pengumpulan
data dan laporan yang bersifat laporan wajib, sukarela,
dan/atau bersifat terbatas (confidential mandatory/voluntary
reporting systems).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “promosi keselamatan penerbangan
(safety
promotion)”
adalah
upaya
memasyarakatkan
keselamatan penerbangan secara berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi keselamatan.
Huruf g . . .
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- 90 Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 310
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “target kinerja keselamatan
penerbangan” adalah kinerja keselamatan penerbangan yang
ingin dicapai pada periode tertentu berdasarkan perhitungan
kuantitatif rasio data kecelakaan periode terkini.
Kinerja keselamatan penerbangan yang akan dicapai dan
ditetapkan Pemerintah nilainya harus lebih kecil daripada
rasio data kecelakaan periode terkini.
Rasio data kecelakaan adalah data kuantitatif jumlah
kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dibandingkan
dengan jumlah pendaratan, jumlah keberangkatan, dan/atau
jumlah jam terbang pesawat udara kategori transpor
komersial.
Penetapan target kinerja keselamatan penerbangan disusun
berdasarkan pertimbangan dan masukan para pemangku
kepentingan (stake holders).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “indikator kinerja keselamatan
penerbangan” adalah ukuran kuantitatif yang digunakan
untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja keselamatan
penerbangan.
Huruf c . . .
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- 91 Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
“pengukuran
pencapaian
keselamatan penerbangan” adalah kegiatan yang dilakukan
secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui
tercapainya target kinerja keselamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “audit” adalah pemeriksaan yang
terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur,
fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa
penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah pemeriksaan
sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir
objek tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengamatan” adalah kegiatan
penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari
prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi
penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan
lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah kegiatan
evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk
mengetahui
kecenderungan
kinerja
keselamatan
penerbangan.
Ayat (3) . . .
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- 92 Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.

Pasal 314
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyedia jasa penerbangan”, antara lain:
a. badan usaha angkutan udara;
b. badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara;
c. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
d. badan usaha pemeliharaan pesawat udara;
e. penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan; dan
f. badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan
komponen pesawat udara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 315
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
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- 93 Huruf b
Yang dimaksud dengan “manajemen risiko keselamatan” adalah
rangkaian kegiatan berkelanjutan dimulai dari identifikasi
bahaya, analisis risiko, penilaian tingkat risiko, dan langkahlangkah penurunan risiko untuk mencapai tingkat risiko yang
dapat diterima.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jaminan keselamatan” adalah upaya
untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan keselamatan
melalui kegiatan pengawasan dan pengukuran
kinerja
keselamatan, serta perbaikan sistem keselamatan secara
berkelanjutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318
Yang dimaksud dengan “budaya keselamatan penerbangan” adalah
keyakinan, pola pikir, pola sikap, dan perasaan tertentu yang
mendasari dan mengarahkan tingkah laku seseorang atau organisasi
untuk menciptakan keselamatan penerbangan.
Budaya keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud di atas
perlu dibangun dalam bentuk budaya lapor (reporting culture), budaya
saling mengingatkan (informed culture), budaya belajar (learning
culture), dan just culture.
Just culture sebagaimana dimaksud di atas adalah suatu kondisi
kepercayaan pada saat masyarakat didorong bahkan diberi hadiah
untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan
keselamatan dan dipahami secara jelas batasan perilaku yang dapat
diterima dan yang tidak dapat diterima.
Pasal 319 . . .
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- 94 Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Cukup jelas.
Pasal 328
Cukup jelas.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Cukup jelas.
Pasal 331 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengujian (test)” adalah uji coba
secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan
penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan
simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333
Cukup jelas.
Pasal 334
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “personel yang berkompeten di bidang
keamanan penerbangan” adalah personel yang telah memiliki
lisensi.
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Pasal 335 . . .

- 96 Pasal 335
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penumpang tertentu”, antara lain, orang
sakit diberikan kemudahan perlakuan pemeriksaan keamanan.
Yang dimaksud dengan “kargo tertentu”, antara lain, barangbarang yang mudah rusak bila dilakukan pemeriksaan dengan
X-Ray sepanjang dilengkapi dokumen yang sah.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Yang dimaksud dengan “gangguan atau ancaman keamanan”, antara
lain, pembajakan atau ancaman bom.
Pasal 339
Cukup jelas.
Pasal 340
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b . . .

- 97 Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemberitahuan muatan barang berbahaya mencakup, antara
lain, nama dan jenis, nomor identitas, klasifikasi, jumlah
kemasan, jenis kemasan, berat per kemasan, volume
perkemasan, kode darurat (emergency), dan penempatannya.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Yang dimaksud dengan “persyaratan keamanan penerbangan” adalah
dipenuhinya persyaratan di pesawat udara, antara lain:
a. berupa tempat untuk meredam bahan peledak;
b. menentukan daerah bagian pesawat udara yang bisa menerima
ledakan dengan tidak membahayakan kegiatan penerbangan; dan
c. pintu ruang kemudi pesawat udara (cockpit door) yang terbuat
dari material yang tahan peluru dan dengan sistem pembuka
rahasia dari kabin pesawat udara.
Kategori transpor yang dipersyaratan dalam ketentuan ini adalah
pesawat udara yang beratnya saat lepas landas (MTOW) 45.500 kg
keatas atau yang berkapasitas tempat duduk lebih dari 60 tempat
duduk.
Pasal 343
Cukup jelas.
Pasal 344
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Yang dimaksud dengan “fasilitas aeronautika”, antara lain, radar
dan menara pengatur lalu lintas penerbangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 345
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Program penanggulangan keadaan darurat (contingency plan)
merupakan bagian dari program pengamanan bandar udara.
Pasal 346
Cukup jelas.
Pasal 347
Cukup jelas.
Pasal 348
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Fasilitas keamanan penerbangan, antara lain, berupa peralatan:
a. pendeteksi bahan peledak;
b. pendeteksi bahan organik dan non-organik;
c. pendeteksi metal;
d. pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif;
e. pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat
udara di darat;
f. penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah keamanan
terbatas; serta
g. komunikasi keamanan penerbangan.
Pasal 349 . . .

- 99 Pasal 349
Cukup jelas.
Pasal 350
Cukup jelas.
Pasal 351
Cukup jelas.
Pasal 352
Cukup jelas.
Pasal 353
Cukup jelas.
Pasal 354
Cukup jelas.
Pasal 355
Cukup jelas.
Pasal 356
Cukup jelas.
Pasal 357
Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“kecelakaan”
adalah
peristiwa
pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan:
a. kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan;
dan/atau
b. korban jiwa atau luka serius.
Yang dimaksud dengan “kejadian serius” adalah suatu kondisi
pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan.
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Ayat (2) . . .

- 100 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 358
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pesawat tertentu” adalah pesawat udara
yang dikategorikan berdasarkan berat.
Yang dimaksud dengan “pihak terkait”, antara lain, organisasi
penerbangan sipil internasional.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggapan” adalah pendapat dari pihak
terkait terhadap rancangan laporan akhir investigasi. Tanggapan
yang dapat diterima dijadikan bagian dari laporan akhir,
sedangkan tanggapan yang tidak dapat diterima dijadikan
lampiran dari laporan akhir.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 359
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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- 101 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “informasi rahasia (non disclosure of
records)”, antara lain:
a. pernyataan dari orang-orang yang diperoleh dalam proses
investigasi;
b. rekaman atau transkrip komunikasi antara orang-orang yang
terlibat di dalam pengoperasian pesawat udara;
c. informasi mengenai kesehatan atau informasi pribadi dari
orang-orang terlibat dalam kecelakaan atau kejadian;
d. rekaman suara di ruang kemudi (cockpit voice recorder) dan
catatan kata demi kata (transkrip) dari rekaman suara
tersebut;
e. rekaman dan transkrip dari pembicaraan petugas pelayanan
lalu lintas penerbangan (air traffic services); dan
f. pendapat yang disampaikan dalam analisis informasi
termasuk rekaman informasi penerbangan (flight data
recorder).
Pasal 360
Cukup jelas.
Pasal 361
Cukup jelas.
Pasal 362
Cukup jelas.
Pasal 363
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang di lokasi
kecelakaan pesawat udara”, antara lain, aparat keamanan
setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 364 . . .
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- 102 Pasal 364
Yang dimaksud dengan “penyelidikan lanjutan” adalah suatu proses
untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi personel
penerbangan atas tindakan, keputusan atau pengabaian yang
dilakukan berdasarkan hasil pelatihan dan pengalamannya (actions,
omissions or decisions taken by them that are commensurate with their
experience and training) serta penentuan dari sisi profesi perilaku
mana yang dapat diterima atau yang tidak dapat ditoleransi (the role
of domain expertise be in judging whether is acceptable or
unacceptable).
Pasal 365
Cukup jelas.
Pasal 366
Cukup jelas.
Pasal 367
Cukup jelas.
Pasal 368
Cukup jelas.
Pasal 369
Cukup jelas.
Pasal 370
Cukup jelas.
Pasal 371
Cukup jelas.
Pasal 372
Cukup jelas.
Pasal 373
Cukup jelas.
Pasal 374 . . .
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- 103 Pasal 374
Cukup jelas.
Pasal 375
Cukup jelas.
Pasal 376
Cukup jelas.
Pasal 377
Cukup jelas.
Pasal 378
Cukup jelas.
Pasal 379
Cukup jelas.
Pasal 380
Cukup jelas.
Pasal 381
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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- 104 Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perluasan kesempatan kerja” adalah
kegiatan yang dilaksanakan guna perluasan kesempatan
kerja di bidang penerbangan untuk pemenuhan kebutuhan
pasar tenaga kerja di tingkat nasional dan internasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 382
Cukup jelas.
Pasal 383
Cukup jelas.
Pasal 384
Cukup jelas.
Pasal 385
Cukup jelas.
Pasal 386
Cukup jelas.
Pasal 387 . . .
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- 105 Pasal 387
Cukup jelas.
Pasal 388
Yang dimaksud dengan “penyelenggara pendidikan dan pelatihan”
adalah lembaga yang mendapatkan akreditasi dari lembaga sertifikasi
profesi atau disahkan oleh Menteri.
Pasal 389
Cukup jelas.
Pasal 390
Cukup jelas.
Pasal 391
Cukup jelas.
Pasal 392
Cukup jelas.
Pasal 393
Cukup jelas.
Pasal 394
Cukup jelas.
Pasal 395
Cukup jelas.
Pasal 396
Cukup jelas.
Pasal 397
Cukup jelas.
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Pasal 398 . . .

- 106 Pasal 398
Cukup jelas.
Pasal 399
Cukup jelas.
Pasal 400
Cukup jelas.
Pasal 401
Cukup jelas.
Pasal 402
Cukup jelas.
Pasal 403
Cukup jelas.
Pasal 404
Cukup jelas.
Pasal 405
Cukup jelas.
Pasal 406
Cukup jelas.
Pasal 407
Cukup jelas.
Pasal 408
Cukup jelas.
Pasal 409 . . .

786

- 107 Pasal 409
Cukup jelas.
Pasal 410
Cukup jelas.
Pasal 411
Cukup jelas.
Pasal 412
Cukup jelas.
Pasal 413
Cukup jelas.
Pasal 414
Cukup jelas.
Pasal 415
Cukup jelas.
Pasal 416
Cukup jelas.
Pasal 417
Cukup jelas.
Pasal 418
Cukup jelas.
Pasal 419
Cukup jelas.
Pasal 420
Cukup jelas.
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Pasal 421 . . .

- 108 Pasal 421
Cukup jelas.
Pasal 422
Cukup jelas.
Pasal 423
Cukup jelas.
Pasal 424
Cukup jelas.
Pasal 425
Cukup jelas.
Pasal 426
Cukup jelas.
Pasal 427
Cukup jelas.
Pasal 428
Cukup jelas.
Pasal 429
Cukup jelas.
Pasal 430
Cukup jelas.
Pasal 431
Cukup jelas.
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Pasal 432 . . .

- 109 Pasal 432
Cukup jelas.
Pasal 433
Cukup jelas.
Pasal 434
Cukup jelas.
Pasal 435
Cukup jelas.
Pasal 436
Cukup jelas.
Pasal 437
Cukup jelas.
Pasal 438
Cukup jelas.
Pasal 439
Cukup jelas.
Pasal 440
Cukup jelas.
Pasal 441
Cukup jelas.
Pasal 442
Cukup jelas.
Pasal 443
Cukup jelas.
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Pasal 444 . . .

- 110 -

Pasal 444
Cukup jelas.
Pasal 445
Cukup jelas.
Pasal 446
Cukup jelas.
Pasal 447
Cukup jelas.
Pasal 448
Cukup jelas.
Pasal 449
Cukup jelas.
Pasal 450
Cukup jelas.
Pasal 451
Cukup jelas.
Pasal 452
Cukup jelas.
Pasal 453
Cukup jelas.
Pasal 454
Cukup jelas.
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Pasal 455 . . .

- 111 Pasal 455
Cukup jelas.
Pasal 456
Cukup jelas.
Pasal 457
Cukup jelas.
Pasal 458
Cukup jelas.
Pasal 459
Cukup jelas.
Pasal 460
Cukup jelas.
Pasal 461
Cukup jelas.
Pasal 462
Cukup jelas.
Pasal 463
Cukup jelas.
Pasal 464
Cukup jelas.
Pasal 465
Cukup jelas.
Pasal 466
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4956
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a.

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan
salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam
rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi
pembangunan nasional;

c.

bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan
kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan
kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap
upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga
berarti investasi bagi pembangunan negara;

d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan
wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional
harus
memperhatikan
kesehatan
masyarakat
dan
merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah
maupun masyarakat;
e.

bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan,
tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat
sehingga perlu dicabut dan diganti dengan UndangUndang tentang Kesehatan yang baru;
f. bahwa . . .
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-2f.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan;

: Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2.

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk
dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan
alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan
teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

3.

Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan
yang
diperlukan
untuk
menyelenggarakan
upaya
kesehatan.
4. Sediaan . . .
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-34.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional,
dan kosmetika.

5.

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan
untuk
mencegah,
mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi
tubuh.

6.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

8.

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk
biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau
menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam
rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi,
untuk manusia.

9.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral,
sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan
untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.

10. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau
metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan
diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan
kesehatan manusia.

11. Upaya . . .
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-411. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,
terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam
bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,
pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi
kesehatan.
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan
pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan
dan/atau
serangkaian
kegiatan
pengobatan
yang
ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat
terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat
berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin
sesuai dengan kemampuannya.
16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan
dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu
pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara
empiris
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
dan
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di
masyarakat.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah . . .
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-518. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang kesehatan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan,
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender
dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
Pasal 3
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan
sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4
Setiap orang berhak atas kesehatan.
Pasal 5
(1)

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
(2) Setiap . . .
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-6(2)

Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
terjangkau.

(3)

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung
jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang
diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi
pencapaian derajat kesehatan.
Pasal 7
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan
edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung
jawab.
Pasal 8
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data
kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang
telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9
(1)

Setiap
orang
berkewajiban
ikut
mewujudkan,
mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.

(2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan,
upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan
berwawasan kesehatan.

Pasal 10 . . .
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-7Pasal 10
Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam
upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi,
maupun sosial.
Pasal 11
Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk
mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan
yang setinggi-tingginya.
Pasal 12
Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat
kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 13
(1)

Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program
jaminan kesehatan sosial.

(2)

Program
jaminan
kesehatan
sosial
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 14
(1)

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan,
membina,
dan
mengawasi
penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat.

(2)

Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pasal 15 . . .
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-8Pasal 15
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan,
tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi
masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya.
Pasal 16
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya
di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh
masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.
Pasal 17
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses
terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.
Pasal 18
Pemerintah
bertanggung
jawab
memberdayakan
dan
mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya
kesehatan.
Pasal 19
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala
bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan
terjangkau.
Pasal 20
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(1)

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial
nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

(2)

Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V . . .

-9BAB V
SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN
Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan
Pasal 21
(1)

Pemerintah
mengatur
perencanaan,
pengadaan,
pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu
tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan.

(2)

Ketentuan
mengenai
perencanaan,
pengadaan,
pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu
tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3)

Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan
Undang-Undang.
Pasal 22

(1)

Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.

(2)

Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 23

(1)

Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan.

(2)

Kewenangan
untuk
menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

(3)

Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga
kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.

(4)

Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang mengutamakan
kepentingan yang bernilai materi.
(5) Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 24

(1)

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar
profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(2)

Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
organisasi profesi.

(3)

Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan,
standar pelayanan, dan standar prosedur operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 25

(1)

Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau
pelatihan.

(2)

Penyelenggaraan
pendidikan
dan/atau
pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

(3)

Ketentuan
mengenai
penyelengaraan
pendidikan
dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 26

(1)

Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan
untuk pemerataan pelayanan kesehatan.

(2)

Pemerintah
daerah
dapat
mengadakan
dan
mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan
kebutuhan daerahnya.

(3) Pengadaan . . .
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- 11 (3)

Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. jenis
pelayanan
masyarakat;

kesehatan

yang

dibutuhkan

b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
c.

jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja
pelayanan kesehatan yang ada.

(4)

Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan
hak tenaga kesehatan dan hak masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga
kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 27

(1)

Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan
pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai
dengan profesinya.

(2)

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya
berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

(3)

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 28

(1)

Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib
melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan
penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara.

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai
dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Pasal 29 . . .
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Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian
dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 30
(1)

Fasilitas
pelayanan
kesehatan,
pelayanannya terdiri atas:

menurut

jenis

a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan
b. pelayanan kesehatan masyarakat.
(2)

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

pelayanan kesehatan tingkat pertama;

b.

pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan

c.

pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

(3)

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah,
pemerintah daerah, dan swasta.

(4)

Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan yang
berlaku.

(5)

Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 31

Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
a.

memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian
dan pengembangan di bidang kesehatan; dan

b.

mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan
kepada pemerintah daerah atau Menteri.
Pasal 32 . . .
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(1)

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan
pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien
dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

(2)

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak
pasien dan/atau meminta uang muka.
Pasal 33

(1)

Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan
kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi
manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan.

(2)

Kompetensi
manajemen
kesehatan
masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 34

(1)

Setiap pimpinan penyelenggaraan fasilitas pelayanan
kesehatan perseorangan harus memiliki kompetensi
manajemen kesehatan perseorangan yang dibutuhkan.

(2)

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang
mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki
kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 35

(1)

Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin
beroperasi di daerahnya.
(2) Penentuan . . .
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Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
oleh
pemerintah
daerah
dengan
mempertimbangkan:
a.

luas wilayah;

b.

kebutuhan kesehatan;

c.

jumlah dan persebaran penduduk;

d.

pola penyakit;

e.

pemanfaatannya;

f.

fungsi sosial; dan

g.

kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

(3)

Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan
kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas
pelayanan kesehatan asing.

(4)

Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina,
penelitian, dan asilum.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan
Pasal 36

(1)

(2)

Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat
esensial.
Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat,
Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk
pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang
berkhasiat obat.
Pasal 37 . . .
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(1)

Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar
kebutuhan
dasar
masyarakat
akan
perbekalan
kesehatan terpenuhi.

(2)

Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat
esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan
dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan faktor
yang berkaitan dengan pemerataan.
Pasal 38

(1)

Pemerintah
mendorong
dan
mengarahkan
pengembangan
perbekalan
kesehatan
dengan
memanfaatkan potensi nasional yang tersedia.

(2)

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan terutama untuk obat dan vaksin baru serta
bahan alam yang berkhasiat obat.

(3)

Pengembangan perbekalan kesehatan dilakukan dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, termasuk
sumber daya alam dan sosial budaya.
Pasal 39

Ketentuan mengenai perbekalan kesehatan ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 40
(1)

Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara
esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat.

(2)

Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap
2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan
dan teknologi.

(3)

Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh
masyarakat.
(4) Dalam . . .
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Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan
kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan
perbekalan kesehatan.

(5)

Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan
pengecualian terhadap ketentuan paten sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur paten.

(6)

Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang
termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus
dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga
penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 41

(1)

Pemerintah
daerah
kebutuhan perbekalan
kebutuhan daerahnya.

berwenang
kesehatan

merencanakan
sesuai dengan

(2)

Kewenangan merencanakan kebutuhan perbekalan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar
pelayanan yang berlaku secara nasional.

Bagian Keempat
Teknologi dan Produk Teknologi
Pasal 42
(1)

Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan,
diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan
bagi kesehatan masyarakat.

( 2) Teknologi . . .
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Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang
digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit,
mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan
akibat
penyakit,
menyembuhkan,
memperkecil
komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.

(3)

Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 43

(1)

Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan
berwenang
melakukan
penapisan,
pengaturan,
pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan
teknologi dan produk teknologi.

(2)

Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 44

(1)

Dalam
mengembangkan
teknologi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan uji coba
teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau
hewan.

(2)

Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan jaminan tidak merugikan manusia yang
dijadikan uji coba.

(3)

Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh orang yang berwenang dan dengan persetujuan
orang yang dijadikan uji coba.

(4)

Penelitian
terhadap hewan harus dijamin untuk
melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah
dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan
manusia.

(5) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba
terhadap manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 45

(1)

Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi
dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan
membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan
teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
UPAYA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang
terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan
perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Pasal 47
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan
dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh,
dan berkesinambungan.
Pasal 48
(1)

Penyelenggaraan
dimaksud dalam
kegiatan:

upaya
kesehatan
sebagaimana
Pasal 47 dilaksanakan
melalui
a.
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pelayanan kesehatan;

b.

pelayanan kesehatan tradisional;

c.

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;

d.

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;

e.

kesehatan reproduksi;

f.

keluarga berencana;

g.

kesehatan sekolah;

h.

kesehatan olahraga;

i.

pelayanan kesehatan pada bencana;

j.

pelayanan darah;

k.

kesehatan gigi dan mulut;

l.

penanggulangan
gangguan
gangguan pendengaran;

penglihatan

dan

m. kesehatan matra;

(2)

n.

pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan
alat kesehatan;

o.

pengamanan makanan dan minuman;

p.

pengamanan zat adiktif; dan/atau

q.

bedah mayat.

Penyelenggaraan
upaya
kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya
kesehatan.
Pasal 49

(1)

Pemerintah,
bertanggung
kesehatan.

pemerintah daerah dan masyarakat
jawab
atas
penyelenggaraan
upaya

(2)

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan
fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya,
moral, dan etika profesi.
Pasal 50

(1)
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Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.
(2) Upaya . . .
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Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan kesehatan
dasar masyarakat.

(3)

Peningkatan dan pengembangan upaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pengkajian dan penelitian.

(4)

Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui kerja sama antar-Pemerintah dan antarlintas
sektor.

kesehatan
dilakukan

Pasal 51
(1)

Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu
atau masyarakat.

(2)

Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan
minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
Paragraf Kesatu
Pemberian Pelayanan
Pasal 52

(1)

Pelayanan kesehatan terdiri atas:
a.

(2)

pelayanan kesehatan perseorangan; dan

b. pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 53 . . .

811

- 21 Pasal 53
(1)

Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk
menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan dan keluarga.

(2)

Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk
memelihara
dan
meningkatkan
kesehatan
serta
mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

(3)

Pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan
pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding
kepentingan lainnya.
Pasal 54

(1)

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan
secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata
dan nondiskriminatif.

(2)

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3)

Pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
Pasal 55

(1)

Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan
kesehatan.

(2)

Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Paragraf Kedua . . .

812

- 22 Paragraf Kedua
Perlindungan Pasien
Pasal 56
(1)

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian
atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan
kepadanya setelah menerima dan memahami informasi
mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

(2)

Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku pada:

(3)

a.

penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara
cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;

b.

keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau

c.

gangguan mental berat.

Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 57

(1)

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan
pribadinya
yang
telah
dikemukakan
kepada
penyelenggara pelayanan kesehatan.

(2)

Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan
pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal:
a.

perintah undang-undang;

b.

perintah pengadilan;

c.

izin yang bersangkutan;

d.

kepentingan masyarakat; atau

e.

kepentingan orang tersebut.

Pasal 58 . . .
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(1)

Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap
seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara
kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan
atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang
diterimanya.

(2)

Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan
tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan
kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pasal 59

(1)

Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan
tradisional terbagi menjadi:
a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan
keterampilan; dan
b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan
ramuan.

(2)

Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar
dapat
dipertanggungjawabkan
manfaat
dan
keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma
agama.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis
pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 60 . . .
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(1)

Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan
tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus
mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang.

(2)

Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan
manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan
dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.
Pasal 61

(1)

Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya
untuk
mengembangkan,
meningkatkan
dan
menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang
dapat
dipertanggungjawabkan
manfaat
dan
keamanannya.

(2)

Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan
kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
dengan
didasarkan
pada
keamanan,
kepentingan, dan perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat
Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Pasal 62
(1)

Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan
melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi,
atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup
sehat.

(2)

Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau
masyarakat
untuk
menghindari
atau
mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat
penyakit.
(3) Pemerintah . . .
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Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin dan
menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.

(4)

Ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan
kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan
Pasal 63
(1)

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
diselenggarakan
untuk
mengembalikan
status
kesehatan, mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit
dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan cacat.

(2)

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, dan/atau
perawatan.

(3)

Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat
dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu
keperawatan
atau
cara
lain
yang
dapat
dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.

(4)

Pelaksanaan
pengobatan
dan/atau
perawatan
berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan
hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

(5)

Pemerintah
dan
pemerintah
daerah
melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengobatan dan/atau perawatan atau berdasarkan cara
lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 64

(1)
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Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat
dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan
tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah
plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
(2) Transplantasi . . .
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Transplantasi
organ
dan/atau
jaringan
tubuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya
untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk
dikomersialkan.

(3)

Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan
dengan dalih apapun.
Pasal 65

(1)

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di
fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2)

Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari
seorang
donor
harus
memperhatikan
kesehatan
pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan
pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.

(3)

Ketentuan
mengenai
syarat
dan
tata
cara
penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan
tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari
hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti
keamanan dan kemanfaatannya.
Pasal 67
(1)

Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian
organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan
serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

(2)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan
dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 68 . . .
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(1)

Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke
dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan tertentu.

(2)

Ketentuan
mengenai
syarat
dan
tata
cara
penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 69

(1)

Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu.

(2)

Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak
ditujukan untuk mengubah identitas.

(3)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik
dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 70

(1)

Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk
tujuan
penyembuhan
penyakit
dan
pemulihan
kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan
reproduksi.

(2)

Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh berasal dari sel punca embrionik.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sel punca
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam . . .

818

- 28 Bagian Keenam
Kesehatan Reproduksi
Pasal 71
(1)

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara
fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata
bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan
dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lakilaki dan perempuan.

(2)

Kesehatan reproduksi
ayat (1) meliputi:

(3)

sebagaimana

dimaksud

pada

a.

saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah
melahirkan;

b.

pengaturan kehamilan,
kesehatan seksual; dan

c.

kesehatan sistem reproduksi.

alat

konstrasepsi,

dan

Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pasal 72

Setiap orang berhak:
a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual
yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau
kekerasan dengan pasangan yang sah.
b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari
diskriminasi,
paksaan,
dan/atau
kekerasan
yang
menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan
martabat manusia sesuai dengan norma agama.
c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin
bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan
dengan norma agama.
d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai
kesehatan
reproduksi
yang
benar
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 73 . . .
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Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan
sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu,
dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.
Pasal 74
(1)

Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat
promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif,
termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara
aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek
yang khas, khususnya reproduksi perempuan.

(2)

Pelaksanaan
pelayanan
kesehatan
reproduksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 75

(1)

Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan berdasarkan:
a.

indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia
dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu
dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik
berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak
dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut
hidup di luar kandungan; atau

b.

kehamilan
akibat
perkosaan
menyebabkan trauma psikologis
perkosaan.

yang
bagi

dapat
korban

(3) Tindakan . . .
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Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau
penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling
pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang
kompeten dan berwenang.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan
medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 76
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat
dilakukan:
a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari
hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan
medis;
b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh
menteri;
c.

dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e.

penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari
aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan
ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak
bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .

821

- 31 Bagian Ketujuh
Keluarga Berencana
Pasal 78
(1)

Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana
dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi
pasangan usia subur untuk membentuk generasi
penerus yang sehat dan cerdas.

(2)

Pemerintah
bertanggung
jawab
dan
menjamin
ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat
dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang
aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.

(3)

Ketentuan mengenai
dilaksanakan sesuai
undangan.

pelayanan keluarga berencana
dengan peraturan perundang-

Bagian Kedelapan
Kesehatan Sekolah
Pasal 79
(1)

Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan
kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan
hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar,
tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggitingginya menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas.

(2)

Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal
atau melalui lembaga pendidikan lain.

(3)

Ketentuan mengenai kesehatan sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .
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Kesehatan Olahraga
Pasal 80
(1)

Upaya
kesehatan
olahraga
meningkatkan kesehatan dan
masyarakat.

ditujukan
kebugaran

untuk
jasmani

(2)

Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi
belajar, kerja, dan olahraga.

(3)

Upaya kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik,
dan/atau olahraga.
Pasal 81

(1)

Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan
pendekatan preventif dan promotif, tanpa mengabaikan
pendekatan kuratif dan rehabilitatif.

(2)

Penyelenggaraan
upaya
kesehatan
olahraga
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat.
Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan Pada Bencana
Pasal 82

(1)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya,
fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara
menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

(2)

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap
darurat dan pascabencana.
(3) Pelayanan . . .
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Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang
bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah
kecacatan lebih lanjut.

(4)

Pemerintah menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD), atau bantuan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 83

(1)

Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan
pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan
nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan
kepentingan terbaik bagi pasien.

(2)

Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan kemampuan yang dimiliki.
Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pelayanan
kesehatan pada bencana diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 85
(1)

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan
pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan
nyawa pasien dan pencegahan kecacatan.

(2)

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien
dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Bagian Kesebelas . . .

824

- 34 Bagian Kesebelas
Pelayanan Darah
Pasal 86
(1)

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan
yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar
dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan
komersial.

(2)

Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh
dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi
kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan
kesehatan pendonor.

(3)

Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum digunakan
untuk pelayanan darah harus dilakukan pemeriksaan
laboratorium guna mencegah penularan penyakit.
Pasal 87

(1)

Penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah
dilakukan oleh Unit Transfusi Darah.

(2)

Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang
tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.
Pasal 88

(1)

Pelayanan transfusi darah meliputi perencanaan,
pengerahan
pendonor
darah,
penyediaan,
pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian
darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan
penyakit dan pemulihan kesehatan.

(2)

Pelaksanaan pelayanan transfusi darah dilakukan
dengan menjaga keselamatan dan kesehatan penerima
darah dan tenaga kesehatan dari penularan penyakit
melalui transfusi darah.
Pasal 89 . . .
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Menteri mengatur standar dan persyaratan pengelolaan darah
untuk pelayanan transfusi darah.
Pasal 90
(1)

Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan
pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.

(2)

Pemerintah
menjamin
pembiayaan
penyelenggaraan pelayanan darah.

(3)

Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

dalam

Pasal 91
(1)

Komponen darah dapat digunakan untuk tujuan
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
melalui proses pengolahan dan produksi.

(2)

Hasil proses pengolahan dan produksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Pemerintah.
Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan darah diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Belas
Kesehatan Gigi dan Mulut
Pasal 93
(1)

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi,
pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan
pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
(2) Kesehatan . . .
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Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi
perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat,
usaha kesehatan gigi sekolah.
Pasal 94

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat
kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan
pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan
terjangkau oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Belas
Penanggulangan Gangguan Penglihatan
dan Gangguan Pendengaran
Pasal 95
(1)

Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan
pendengaran merupakan semua kegiatan yang dilakukan
meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat
kesehatan indera penglihatan, dan pendengaran
masyarakat.

(2)

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan
penglihatan dan pendengaran diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Keempat Belas . . .
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Kesehatan Matra
Pasal 97
(1)

Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya
kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan
matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat,
laut, dan udara.

(2)

Kesehatan
matra
meliputi
kesehatan
lapangan,
kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan
kedirgantaraan.

(3)

Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan
sesuai dengan standar dan persyaratan.

(4)

Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kelima Belas
Pengamanan dan Penggunaan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Pasal 98
(1)

Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.

(2)

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan
kewenangan
dilarang
mengadakan,
menyimpan,
mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan
bahan yang berkhasiat obat.

(3)

Ketentuan
mengenai
pengadaan,
penyimpanan,
pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan
alat kesehatan harus memenuhi standar mutu
pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(4) Pemerintah . . .
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Pemerintah
berkewajiban
membina,
mengatur,
mengendalikan,
dan
mengawasi
pengadaan,
penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
Pasal 99

(1)

Sumber sediaan farmasi yang berasal dari alam semesta
dan sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan
dalam pencegahan, pengobatan, dan/atau perawatan,
serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga
kelestariannya.

(2)

Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya
untuk
mengolah,
memproduksi,
mengedarkan,
mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan
sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan
manfaat dan keamanannya.

(3)

Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan
sediaan farmasi.
Pasal 100

(1)

Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat
dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan,
perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan tetap
dijaga kelestariannya.

(2)

Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan
bahan baku obat tradisional .
Pasal 101

(1)

Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya
untuk
mengolah,
memproduksi,
mengedarkan,
mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan obat
tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat
dan keamanannya.

(2)
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Ketentuan . . .
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Ketentuan
mengenai
mengolah,
memproduksi,
mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan
menggunakan obat tradisional diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 102

(1)

Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan
psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep
dokter
atau
dokter
gigi
dan
dilarang
untuk
disalahgunakan.

(2)

Ketentuan mengenai
dilaksanakan sesuai
perundang-undangan.

narkotika dan psikotropika
dengan ketentuan peraturan

Pasal 103
(1)

Setiap
orang
yang
memproduksi, menyimpan,
mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan
psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau
persyaratan tertentu.

(2)

Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran,
serta
penggunaan
narkotika
dan
psikotropika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 104

(1)

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari
bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi
persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau
khasiat/kemanfaatan.

(2)

Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan
secara rasional.

Pasal 105 . . .
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(1)

Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat
harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku
standar lainnya.

(2)

Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan
kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar
dan/atau persyaratan yang ditentukan.
Pasal 106

(1)

Sediaan farmasi dan alat kesehatan
diedarkan setelah mendapat izin edar.

hanya

dapat

(2)

Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat
kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan
kelengkapan serta tidak menyesatkan.

(3)

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan
memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin
edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi
persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau
kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi
dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 108
(1)

Praktik
kefarmasiaan
yang
meliputi
pembuatan
termasuk
pengendalian
mutu
sediaan
farmasi,
pengamanan,
pengadaan,
penyimpanan
dan
pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,
bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam Belas
Pengamanan Makanan dan Minuman
Pasal 109

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi,
mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman
yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil
teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin
agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan
lingkungan.
Pasal 110
Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan
mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau
yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil
olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang
mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat
dibuktikan kebenarannya.
Pasal 111
(1)

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk
masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau
persyaratan kesehatan.

(2)

Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah
mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib
diberi tanda atau label yang berisi:
a.

Nama produk;

b.

Daftar bahan yang digunakan;

c.

Berat bersih atau isi bersih;

d. Nama . . .
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Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau
memasukan makanan dan minuman kedalam
wilayah Indonesia; dan

e.

Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

(4)

Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangundangan.

(6)

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan
standar,
persyaratan
kesehatan,
dan/atau
membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari
peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 112

Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan
mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan,
dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109,
Pasal 110, dan Pasal 111.
Bagian Ketujuh Belas
Pengamanan Zat Adiktif
Pasal 113
(1)

Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat
adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan
membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga,
masyarakat, dan lingkungan.

(2)

Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat,
cairan,
dan
gas
yang
bersifat
adiktif
yang
penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi
dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.

(3)

Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang
mengandung zat adiktif harus memenuhi standar
dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 114 . . .
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Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke
wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
Pasal 115
(1)

(2)

Kawasan tanpa rokok antara lain:
a.

fasilitas pelayanan kesehatan;

b.

tempat proses belajar mengajar;

c.

tempat anak bermain;

d.

tempat ibadah;

e.

angkutan umum;

f.

tempat kerja; dan

g.

tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa
rokok di wilayahnya.
Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang
mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedelapan Belas
Bedah Mayat
Pasal 117
Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantungsirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara
permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat
dibuktikan.
Pasal 118
(1)

Mayat yang tidak dikenal harus dilakukan upaya
identifikasi.

(2) Pemerintah . . .
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Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab atas upaya identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya identifikasi
mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 119

(1)

Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan
pelayanan kesehatan dapat dilakukan bedah mayat
klinis di rumah sakit.

(2)

Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan/atau
menyimpulkan penyebab kematian.

(3)

Bedah mayat klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas persetujuan tertulis pasien semasa
hidupnya atau persetujuan tertulis keluarga terdekat
pasien.

(4)

Dalam hal pasien diduga meninggal akibat penyakit yang
membahayakan masyarakat dan bedah mayat klinis
mutlak diperlukan untuk menegakkan diagnosis
dan/atau penyebab kematiannya, tidak diperlukan
persetujuan.
Pasal 120

(1)

Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu
kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat
anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi
pendidikan kedokteran.

(2)

Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang
tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh
keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut
semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.
(3) Mayat . . .

835

- 45 (3)

Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah
diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya,
dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak
kematiannya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 121

(1)

Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya
dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya.

(2)

Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan
bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak
pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada
penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 122

(1)

Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan
bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh
dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan
perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya
tidak dimungkinkan.

(3)

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di
wilayahnya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bedah
mayat forensik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123 . . .

836

- 46 Pasal 123
(1)

Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat
dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor
untuk kepentingan transplantasi organ.

(2)

Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian
dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 124

Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan
sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, dan etika
profesi.
Pasal 125
Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana
dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum
ditanggung oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.

BAB VII
KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK,
REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT
Bagian Kesatu
Kesehatan ibu, bayi, dan anak
Pasal 126
(1)

Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga
kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi
yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka
kematian ibu.
(2) Upaya . . .
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Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif.

(3)

Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat
dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan
ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 127

(1)

Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat
dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan
ketentuan:
a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri
yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri
dari mana ovum berasal;
b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
c.

(2)

pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara
alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 128

(1)

Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu
eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan,
kecuali atas indikasi medis.

(2)

Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga,
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan
penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

(3)

Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat
sarana umum.
Pasal 129 . . .
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(1)

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan
dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan
air susu ibu secara eksklusif.

(2)

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 130

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada
setiap bayi dan anak.
Pasal 131
(1)

Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus
ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan
datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk
menurunkan angka kematian bayi dan anak.

(2)

Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak
anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah
dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

(3)

Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi
orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan
pemerintah daerah.
Pasal 132
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(1)

Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh
secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak
tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

(2)

Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah
terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui
imunisasi.
(4) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis imunisasi
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 133

(1)

Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar
dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan
yang dapat mengganggu kesehatannya.

(2)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
berkewajiban
untuk
menjamin
terselenggaranya
perlindungan bayi dan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan menyediakan pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 134

(1)

Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau
kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta
menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap
penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.

(2)

Standar dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diselenggarakan sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai agama, dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 135

(1)

(2)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib
menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan
untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh
dan berkembang secara optimal serta mampu
bersosialisasi secara sehat.
Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi
sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar
tidak membahayakan kesehatan anak.
Bagian Kedua . . .
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Kesehatan Remaja
Pasal 136
(1)

Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan
untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat
dan produktif, baik sosial maupun ekonomi.

(2)

Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi
remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan
kesehatan yang dapat menghambat kemampuan
menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.

(3)

Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pasal 137

(1)

Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat
memperoleh edukasi, informasi, dan layanan mengenai
kesehatan remaja agar mampu hidup sehat dan
bertanggung jawab.

(2)

Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam
menjamin agar remaja memperoleh edukasi, informasi
dan
layanan
mengenai
kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
pertimbangan moral nilai agama dan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
Pasal 138
(1)

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus
ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan
produktif secara sosial maupun ekonomis sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
(2) Pemerintah . . .
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Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut
usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif
secara sosial dan ekonomis.
Pasal 139

(1)

Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus
ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan
produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.

(2)

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang
cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif
secara sosial dan ekonomis.
Pasal 140

Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan
penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138
dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

BAB VIII
GIZI
Pasal 141
(1)

Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk
peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.

(2)

Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui :
a.

perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai
dengan gizi seimbang;

b.

perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan
kesehatan;

c.

peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang
sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan

d.

peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
(3) Pemerintah . . .
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Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan
yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan
terjangkau.

(4)

Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar
mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.

(5)

Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara lintas sektor dan
antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota.
Pasal 142

(1)

Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus
kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut
usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:
a.

bayi dan balita;

b.

remaja perempuan; dan

c.

ibu hamil dan menyusui.

(2)

Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar
angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan
standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan.

(3)

Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan
kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi
darurat.

(4)

Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan
informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.

(5)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik.
Pasal 143

Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan
pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi.
BAB IX . . .
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KESEHATAN JIWA
Pasal 144
(1)

Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap
orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat,
bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang
dapat mengganggu kesehatan jiwa.

(2)

Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas preventif, promotif, kuratif,
rehabilitatif pasien gangguan jiwa dan masalah
psikososial.

(3)

Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa
yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan,
aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan
jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).

(5)

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk
mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis
masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa
keseluruhan,
termasuk
mempermudah
akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.
Pasal 145

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menjamin
upaya kesehatan jiwa secara preventif, promotif, kuratif, dan
rehabilitatif, termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di
tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).

Pasal 146 . . .
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(1)

Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi
yang benar mengenai kesehatan jiwa.

(2)

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menghindari pelanggaran hak asasi seseorang
yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.

(3)

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
menyediakan layanan informasi dan edukasi tentang
kesehatan jiwa.
Pasal 147

(1)

Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa
merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah
daerah dan masyarakat.

(2)

Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap
menghormati hak asasi penderita.

(3)

Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa,
digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang
memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 148

(1)

Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama
sebagai warga negara.

(2)

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan,
kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan
lain.

Pasal 149 . . .
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(1)

Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang,
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain,
dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan
umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di
fasilitas pelayanan kesehatan.

(2)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib
melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas
pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang
terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan
dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu
ketertiban dan/atau keamanan umum.

(3)

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab
atas
pemerataan
penyediaan
fasilitas
pelayanan
kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif
masyarakat.

(4)

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita
gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.
Pasal 150

(1)

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan
penegakan hukum (visum et repertum psikiatricum)
hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran
jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan.

(2)

Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang
diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan
oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan
kompetensi sesuai dengan standar profesi.
Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan jiwa diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X . . .
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PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Bagian Kesatu
Penyakit Menular
Pasal 152
(1)

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular
serta akibat yang ditimbulkannya.

(2)

Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan
untuk
melindungi
masyarakat
dari
tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit,
cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk
mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit
menular.

(3)

Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.

(4)

Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan
dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.

(5)

Upaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
dilaksanakan dengan harus berbasis wilayah.

(6)

Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan melalui lintas sektor.

(7)

Dalam melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan kerja sama
dengan negara lain.

(1)

(8) Upaya . . .
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Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 153

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang
aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi
masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular
melalui imunisasi.
Pasal 154
(1)

Pemerintah
secara
berkala
menetapkan
dan
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu
yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat
menjadi sumber penularan.

(2)

Pemerintah dapat melakukan surveilans terhadap
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama
dengan masyarakat dan negara lain.

(4)

Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan
karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
Pasal 155

(1)

Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu
yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat
menjadi sumber penularan.

(2)

Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans
terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja
sama dengan masyarakat.

(4)

Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang
memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama
karantina.

(5)

Pemerintah daerah
dalam
menetapkan dan
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu
singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan
jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat
karantina, dan lama karantina berpedoman pada
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 156

(1)

Dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian,
dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Pemerintah dapat
menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan,
atau kejadian luar biasa (KLB).

(2)

Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau
kejadian luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian
yang diakui keakuratannya.

(3)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah,
letusan, atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4)

Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau
kejadian luar biasa dan upaya penanggulangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 157 . . .
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(1)

Pencegahan
penularan
penyakit
menular
wajib
dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit
menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

(2)

Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular,
tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa
tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan
sumber penyakit lain.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Penyakit Tidak Menular
Pasal 158

(1)

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan
penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang
ditimbulkannya.

(2)

Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan
berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit
tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.

(3)

Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan
penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159 . . .
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(1)

Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan
pendekatan surveilan faktor risiko, registri penyakit, dan
surveilan kematian.

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
memperoleh informasi yang esensial serta dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya
pengendalian penyakit tidak menular.

(3)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk
jejaring, baik nasional maupun internasional.
Pasal 160

(1)

Pemerintah, pemerintah daerah bersama masyarakat
bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi,
informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko
penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase
kehidupan.

(2)

Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain meliputi diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik,
merokok, mengkonsumsi alkohol, dan perilaku berlalu
lintas yang tidak benar.
Pasal 161

(1)

Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular
meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif.

(2)

Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan
kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat
diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau
oleh masyarakat.

(3)

Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan
penyakit tidak menular.
BAB XI . . .
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KESEHATAN LINGKUNGAN
Pasal 162
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan
kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi,
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 163
(1)

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak
mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

(2)

Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja,
tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

(3)

Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan
kesehatan, antara lain:
a.

limbah cair;

b.

limbah padat;

c.

limbah gas;

d.

sampah yang tidak diproses sesuai
persyaratan yang ditetapkan pemerintah;

e.

binatang pembawa penyakit;

f.

zat kimia yang berbahaya;

g.

kebisingan yang melebihi ambang batas;

h.

radiasi sinar pengion dan non pengion;

i.

air yang tercemar;

j.

udara yang tercemar; dan

k.

makanan yang terkontaminasi.

dengan

(4) Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan
lingkungan dan proses pengolahan limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XII
KESEHATAN KERJA
Pasal 164

(1)

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi
pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan
kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh
pekerjaan.

(2)

Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal.

(3)

Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang
berada di lingkungan tempat kerja.

(4)

Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada
lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut,
maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.

(5)

Pemerintah menetapkan standar kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6)

Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
menjamin
lingkungan
kerja
yang
sehat
serta
bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.

(7)

Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas
kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kerja

Pasal 165 . . .
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(1)

Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk
upaya
kesehatan
melalui
upaya
pencegahan,
peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga
kerja.

(2)

Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan
tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang
berlaku di tempat kerja.

(3)

Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada
perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan
secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 166
(1)

Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan
pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan,
pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung
seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja.

(2)

Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas
gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh
pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk
perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIII . . .
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PENGELOLAAN KESEHATAN
Pasal 167
(1)

Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat
melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi
kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan,
pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan
masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara
terpadu dan saling mendukung guna menjamin
tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

(2)

Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di
pusat dan daerah.

(3)

Pengelolaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XIV
INFORMASI KESEHATAN
Pasal 168
(1)

Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif
dan efisien diperlukan informasi kesehatan.

(2)

Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui
lintas sektor.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 169 . . .
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Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam
upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
BAB XV
PEMBIAYAAN KESEHATAN
Pasal 170
(1)

Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan
pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan
jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan
termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna
untuk
menjamin
terselenggaranya
pembangunan
kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya.

(2)

Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan,
alokasi, dan pemanfaatan.

(3)

Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber
lain.
Pasal 171

(1)

Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan
minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran
pendapatan dan belanja negara di luar gaji.

(2)

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh
persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di
luar gaji.

(3)

Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk
kepentingan
pelayanan
publik
yang
besarannya
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran
kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 172 . . .
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(1)

Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayana n
k e s e h a t a n di bidang pelayanan publik, terutama
bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak
terlantar.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi
pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 173

(1)

Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3)
dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional
dan/atau asuransi kesehatan komersial.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem
jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 174
(1)

Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan
maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan
pembangunan kesehatan dalam rangka membantu
mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.

(2)

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat
mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.

(1)

BAB XVII . . .
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BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 175
Badan
pertimbangan
kesehatan
merupakan
badan
independen, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di
bidang kesehatan.
Pasal 176
(1)

Badan pertimbangan kesehatan berkedudukan di Pusat
dan daerah.

(2)

Badan pertimbangan kesehatan pusat dinamakan Badan
Pertimbangan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat
BPKN berkedudukan di ibukota Negara Republik
Indonesia.

(3)

Badan pertimbangan kesehatan daerah selanjutnya
disingkat BPKD berkedudukan di provinsi dan
kabupaten/kota.

(4)

Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) berada sampai pada tingkat
kecamatan.
Bagian Kedua
Peran, Tugas, dan Wewenang
Pasal 177

(1)

BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan
masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan
lingkup tugas masing-masing.

(2)

BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas dan wewenang antara lain:
a.

858

menginventarisasi masalah melalui penelaahan
terhadap berbagai informasi dan data yang relevan
atau berpengaruh terhadap proses pembangunan
kesehatan;
b. memberikan . . .

- 68 b.

memberikan masukan kepada pemerintah tentang
sasaran pembangunan kesehatan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun;

c.

menyusun strategi pencapaian
kegiatan pembangunan kesehatan;

d.

memberikan masukan kepada pemerintah dalam
pengidentifikasi dan penggerakan sumber daya
untuk pembangunan kesehatan;

e.

melakukan
advokasi
tentang
alokasi
dan
penggunaan dana dari semua sumber agar
pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan
strategi yang ditetapkan;

f.

memantau
dan
mengevaluasi
pembangunan kesehatan; dan

g.

merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif
yang
perlu
dilakukan
dalam
pelaksanaan
pembangunan kesehatan yang menyimpang.

dan

prioritas

pelaksanaan

(3)

BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan
masyarakat dalam bidang kesehatan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, susunan
organisasi
dan
pembiayaan
BPKN
dan
BPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 178
Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan
terhadap masyarakat dan terhadap setiap
penyelenggara
kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di
bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
Pasal 179 . . .
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(1)

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
diarahkan untuk:
a. memenuhi
kebutuhan
setiap
orang
dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang
kesehatan;
b. menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan
upaya kesehatan;
c. memfasilitasi
dan
menyelenggarakan
fasilitas
kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
d. memenuhi
kebutuhan
masyarakat
untuk
mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk
sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan
dan minuman;
e. memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan
standar dan persyaratan;
f.

(2)

melindungi
masyarakat
terhadap
segala
kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi
kesehatan.

Pembinaan sebagaimana
dilaksanakan melalui:

dimaksud

pada

ayat

(1)

a. komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan
masyarakat;
b. pendayagunaan tenaga kesehatan;
c. pembiayaan.
Pasal 180
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dan pemerintah daerah,
dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan
yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan
kesehatan.
Pasal 181
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua . . .
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Pengawasan
Pasal 182
(1)

Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat
dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya
kesehatan.

(2)

Menteri
dalam
melakukan
pengawasan
dapat
memberikan izin terhadap setiap penyelengaraan upaya
kesehatan.

(3)

Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non
kementerian,
kepala
dinas
di
provinsi,
dan
kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kesehatan.

(4)

Menteri
dalam
melaksanakan
mengikutsertakan masyarakat.

pengawasan

Pasal 183
Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat
tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan
pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya
kesehatan.
Pasal 184
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183, tenaga pengawas mempunyai fungsi:
a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam
kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
upaya kesehatan;
b. memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan
dan fasilitas kesehatan.
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Pasal 185 . . .
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Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat
dilakukannya pemeriksaan oleh tenaga pengawas mempunyai
hak untuk menolak pemeriksaan apabila tenaga pengawas
yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal
dan surat perintah pemeriksaan.
Pasal 186
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau
patut diduga adanya pelanggaran hukum di bidang kesehatan,
tenaga pengawas wajib melaporkan kepada penyidik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 187
Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 188
(1)

Menteri dapat mengambil tindakan administratif
terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini.

(2)

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada lembaga pemerintah
nonkementerian,
kepala
dinas
provinsi,
atau
kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kesehatan.

(3)

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. pencabutan izin sementara atau izin tetap.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
tindakan administratif sebagaimana dimaksud pasal ini
diatur oleh Menteri.

BAB XIX . . .
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- 72 BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 189
(1)

Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang
kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
kesehatan.

(2)

Penyidik sebagaimana
berwenang:
a.

dimaksud

pada

ayat

(1)

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
serta keterangan tentang tindak pidana di bidang
kesehatan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
atau badan hukum sehubungan dengan tindak
pidana di bidang kesehatan;

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau
dokumen lain tentang tindak pidana di bidang
kesehatan;

(3)

e.

melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau
barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
kesehatan;

f.

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;

g.

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti yang membuktikan adanya tindak
pidana di bidang kesehatan.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XX . . .
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KETENTUAN PIDANA
Pasal 190
(1)

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga
kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada
fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak
memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang
dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(2)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau
kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 191

Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan
kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga
mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau
kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
Pasal 192
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ
atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 193 . . .
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Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik
dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 194
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Pasal 195
Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah
dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
Pasal 196
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang
tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,
khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 197
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima
belas)
tahun
dan
denda
paling
banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 198 . . .
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Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan
untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 199
(1)

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau
memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan
peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2)

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan
tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
Pasal 200

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program
pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah)

(1)

Pasal 201
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196,
Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200
dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1),
Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198,
Pasal 199, dan Pasal 200.
(2) Selain . . .
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Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 202
Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan UndangUndang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak
tanggal pengundangan Undang-Undang ini.
Pasal 203
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 204
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 205
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
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- 77 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 200913
Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 200913 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 144144

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN

I.

UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita
bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa
Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi serta keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya
pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian
pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya
pembangunan kesehatan.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan
prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang
sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan
nasional.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada
mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsurangsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh
masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat
menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke
dalam . . .
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-2dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya
disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk
melaksanakan pembangunan kesehatan.
Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan
munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan
yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya
kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini
ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada
pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di
masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu
tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan
upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang
persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat
konsumtif/pemborosan.
Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum
menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi
berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana
kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan
negara lain.
Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu
faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada
sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni
paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif
tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.
Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah
undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang
berwawasan sakit.
Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi
menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang . . .
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-3Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa
bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing
yang
setiap
daerah
diberi
kewenangan
untuk
mengelola
dan
menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.
Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat
dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan
era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan
dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang
memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui
upaya kesehatan sebagai berikut:
(5) asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan
harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan
agama dan bangsa.
(6) asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara
fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
(7) asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan
perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
d. asas . . .
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-4(8) asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus
dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada
pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
(9) asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa
pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
(10) asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus
dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua
lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
(11) asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan
kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan
laki-laki.
(12) asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus
memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama
yang dianut masyarakat.
Pasal 3
Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.
Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada
suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang
nyata dari setiap orang atau masyarakat.
Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus
menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam
pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Pasal 4
Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Agar upaya kesehatan berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah
perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi
penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara
serasi dan seimbang dengan melibatkan peran serta aktif
masyarakat
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 16
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada
masyarakat, diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata
dalam arti pendayagunaan dan penyebarannya harus merata ke seluruh
wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat
dalam memperoleh layanan kesehatan.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan
perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya guna dan berhasil
guna.
Pasal 19
Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh
masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di
seluruh wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh
seluruh masyarakat.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan
kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya
kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan
keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga
medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan
masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik,
tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya.
Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah
tenaga kesehatan di luar tenaga medis.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan
yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses
registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Selama memberikan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan harus
mengutamakan indikasi medik dan tidak diskriminatif, demi
kepentingan terbaik dari pasien dan sesuai dengan indikasi medis.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dimaksudkan
agar memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur
sendiri pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang
diperlukan sesuai kebutuhan daerahnya dengan tetap mengacu
pada peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan
dimaksudkan
agar
tenaga
kesehatan
yang
bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan
pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima
pelayanan
kesehatan.
Mediasi
dilakukan
bertujuan
untuk
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang
disepakati oleh para pihak.
Pasal 30 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama
adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan spesialistik.
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan sub spesialistik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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- 10 Ayat (2)
Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar
diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) . . .
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- 11 Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “obat generik” adalah obat generik dengan
menggunakan nama Internasional Non Propertery Name (INN).
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan,
teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi (TI) kesehatan
untuk mendukung pembangunan kesehatan. Pengembangan
teknologi, produk teknologi, teknologi informasi (TI) dan Informasi
Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan
intelektual (HKI). Untuk penelitian penyakit infeksi yang muncul
baru atau berulang (new emerging atau re emerging diseases) yang
dapat menyebabkan kepedulian kesehatan dan kedaruratan
kesehatan masyarakat (public health emergency of international
concern/PHEIC) harus dipertimbangkan kemanfaatan (benefit
sharing) dan penelusuran ulang asal muasalnya (tracking system)
demi untuk kepentingan nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “teknologi kesehatan” dalam ketentuan ini
adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari
penerapan dan pemanfaatan disiplin ilmu pengetahuan di bidang
kesehatan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43 . . .
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- 12 Pasal 43
Ayat (1)
Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur
perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, badan
usaha, dan lembaga penunjang. Lembaga penelitian dan
pengembangan kesehatan berfungsi menumbuhkan kemampuan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan uji coba adalah bagian dari kegiatan
penelitian dan pengembangan. Penelitian adalah kegiatan yang
dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan
dengan
pemahaman
dan
pembuktian
kebenaran
atau
ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi serta menarik simpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan
yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi,
manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah
ada atau menghasilkan teknologi baru.
Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali,
disusun,
dan
dikembangkan
secara
sistematis
dengan
menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi
ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif
untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala
kemasyarakatan tertentu.
Ayat (2)
Semua uji coba yang menggunakan manusia sebagai subjek uji
coba wajib didasarkan pada tiga prinsip etik umum, yaitu
menghormati harkat martabat manusia (respect for persons) yang
bertujuan menghormati otonomi dan melindungi manusia yang
otonominya terganggu/kurang, berbuat baik (beneficence) dan tidak
merugikan (nonmaleficence) dan keadilan (justice).
Ayat (3) . . .
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- 13 Ayat (3)
Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan
kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan
pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus
mendapat informed consent. Sebelum meminta persetujuan subyek
penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan
penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan
hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi,
metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain
yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka
penelitian dan pengembangan kesehatan.
Ayat (4)
Hewan
percobaan
harus
dipilih
dengan
mengutamakan
hewan
dengan
sensitivitas
neurofisiologik
yang
paling
rendah (nonsentient organism) dan hewan yang paling rendah pada
skala evolusi. Keberhati-hatian (caution) yang wajar harus
diterapkan pada penelitian yang dapat mempengaruhi lingkungan
dan kesehatan hewan yang digunakan dalam penelitian harus
dihormati.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ini ditujukan bagi
pengembangan teknologi dan/atau produk teknologi yang
bertujuan untuk penyalahgunaan sebagai senjata dan/atau bahan
senjata biologi, yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan
manusia,
kelestarian
fungsi
lingkungan,
kerukunan
bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan merugikan negara, serta
membahayakan ketahanan nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46 . . .

882

- 14 Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58 . . .
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- 15 Pasal 58
Ayat (1)
Yang termasuk “kerugian” akibat pelayanan kesehatan termasuk
didalamnya adalah pembocoran rahasia kedokteran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penggunaan alat dan teknologi” dalam
ketentuan ini adalah yang tidak bertentangan dengan tindakan
pengobatan tradisional yang dilakukan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65 . . .
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- 16 Pasal 65
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”
dalam ketentuan ini adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri
yang telah memenuhi persyaratan antara lain peralatan,
ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh dilakukan dalam
rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan,
pelayanan kesehatan, pendidikan serta kepentingan lainnya.
Kepentingan lainnya adalah surveilans, investigasi Kejadian Luar
Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium
kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi, upaya
koleksi mikroorganisme, koleksi materi, dan data genetik dari
pasien dan agen penyebab penyakit. Pengiriman ke luar negeri
hanya dapat dilakukan apabila cara mencapai maksud dan tujuan
pemeriksaan tidak mampu dilaksanakan oleh tenaga kesehatan
maupun fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian dan
pengembangan dalam negeri, maupun untuk kepentingan kendali
mutu dalam rangka pemutakhiran akurasi kemampuan standar
diagnostik dan terapi oleh kelembagaan dimaksud. Pengiriman
spesimen atau bagian organ tubuh dimaksud harus dilegkapi
dengan Perjanjian Alih Material dan dokumen pendukung yang
relevan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 68 . . .
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- 17 Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sel punca” dalam ketentuan ini adalah sel
dalam tubuh manusia dengan kemampuan istimewa yakni mampu
memperbaharui
atau
meregenerasi
dirinya
dan
mampu
berdiferensiasi menjadi sel lain yang spesifik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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- 18 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah
setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui
pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah
dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang
yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak
aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan
dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang
bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak
profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang
berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi
dari pada indikasi medis.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82 . . .
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- 19 Pasal 82
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bencana” dalam ketentuan ini adalah
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan
dampak psikologis.
Pemerintah harus memfasilitasi tersedianya sumber daya dan
pelaksanaan pelayanan kesehatan pada prabencana, saat bencana
dan pascabencana.
Ayat (2)
Yang dimaksud “tanggap darurat bencana” dalam ketentuan ini
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada
saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana
dan sarana.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90 . . .
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- 20 Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Guna menjamin ketersediaan darah untuk pelayanan kesehatan,
jaminan pemerintah diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi
kepada unit transfusi darah (UTD) yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD) dan bantuan lainnya.
Ayat (3)
Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap
insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari
keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup.
Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “proses pengolahan” dalam ketentuan ini
adalah pemisahan komponen darah menjadi plasma dan sel darah
merah, sel darah putih dan sel pembeku darah yang dilakukan oleh
UTD dan biaya pengolahan tersebut ditanggung oleh negara.
Yang dimaksud dengan “proses produksi” dalam ketentuan ini
adalah proses fraksionasi dimana dilakukan penguraian protein
plasma menjadi antara lain albumin, globulin, faktor VIII dan
faktor IX dilakukan oleh industri yang harganya dikendalikan oleh
Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dikendalikan” dalam ketentuan ini
termasuk harga hasil produksi yang bersumber dari pengolahan
darah transfusi.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Lingkup masalah dari kesehatan gigi dan mulut ditinjau dari fase
tumbuh kembang:
a. Fase . . .

889

- 21 a. Fase janin;
b. Ibu Hamil;
c. Anak-anak;
d. Remaja;
e. Dewasa; dan
f.

Lanjut Usia.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Pemerintah menggerakan pemberdayaan masyarakat untuk donor
kornea dan operasi katarak dalam rangka mencegah kebutaan dan
pendengaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kesehatan matra” dalam ketentuan ini
adalah kondisi dengan lingkungan berubah secara bermakna yang
dapat menimbulkan masalah kesehatan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kesehatan lapangan” dalam ketentuan ini
adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan pekerjaan
didarat yang temporer dan serba berubah. Adapun sasaran pokok
adalah melakukan dukungan kesehatan operasional dan
pembinaan terhadap setiap orang yang secara langsung maupun
tidak langsung terlibat dalam kegiatan dilapangan.
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Yang . . .

- 22 Yang dimaksud dengan “kesehatan kelautan dan bawah air” dalam
ketentuan ini adalah kesehatan matra yang berhubungan dengan
pekerjaan di laut dan yang berhubungan dengan keadaan
lingkungan yang bertekanan tinggi (hiperbarik) dengan sasaran
pokok melakukan dukungan kesehatan operasional dan pembinaan
kesehatan setiap orang yang secara langsung maupun tidak
langsung terlibat dalam pengoperasian peralatan laut dan dibawah
air.
Yang dimaksud dengan “kesehatan kedirgantaraan” dalam
ketentuan ini adalah kesehatan matra udara yang mencakup ruang
lingkup kesehatan penerbangan dan kesehatan ruang angkasa
dengan keadaan lingkungan yang bertekanan rendah (hipobarik)
dengan mempunyai sasaran pokok melakukan dukungan
kesehatan operasional dan pembinaan kesehatan terhadap setiap
orang secara langsung atau tidak langsung.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
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- 23 Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “buku standar lainnya” dalam ketentuan ini
adalah kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat
menggunakan US farmakope, British farmakope, international
farmakope.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini
adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan
kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga
kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara
terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan,
dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
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- 24 Pasal 112
Dalam pengaturan termasuk diatur penggunaan bahan tambahan
makanan dan minuman yang boleh digunakan dalam produksi dan
pengolahan makanan dan minuman.
Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan standar diarahkan agar zat adiktif yang dikandung oleh
bahan tersebut dapat ditekan untuk mencegah beredarnya bahan
palsu.
Penetapan
persyaratan
penggunaan
bahan
yang
mengandung zat adiktif ditujukan untuk menekan dan mencegah
penggunaan yang mengganggu atau merugikan kesehatan.
Pasal 114
Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini
adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar
atau bentuk lainnya.
Pasal 115
Ayat (1)
Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok.
Ayat (2)
Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus
mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
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- 25 Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberian air susu ibu ekslusif” dalam
ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan,
dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan
memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai
tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.
Yang . . .
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- 26 Yang dimaksud dengan “indikasi medis” dalam ketentuan ini
adalah

kondisi

kesehatan

ibu

yang

tidak

memungkinkan

memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang
ditetapkan oleh tenaga medis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 129
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam ketentuan ini berupa
pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136 . . .
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- 27 Pasal 136
Ayat (1)
Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan
edukasi serta layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi
remaja dengan memperhatikan masalah dan kebutuhan agar
terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang
dapat menghambat pengembangan potensi anak.
Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak mendapatkan
pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun
luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam
lingkungan hidup yang sehat sehingga dapat belajar, tumbuh dan
berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya
manusia yang berkualitas.
Upaya pembinaan usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus ditujukan untuk menyiapkan anak menjadi
orang dewasa yang sehat, cerdas dan produktif baik sosial maupun
ekonomi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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- 28 Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “gizi seimbang” dalam ketentuan ini adalah
asupan gizi sesuai kebutuhan seseorang untuk mencegah resiko
gizi lebih dan gizi kurang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152 . . .
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- 29 Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Perilaku hidup bersih dan sehat bagi penderita penyakit menular
dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat
memudahkan penularan penyakit pada orang lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162 . . .
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- 30 Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh
persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah
yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara
bertahap.
Ayat (3) . . .
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- 31 Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kepentingan pelayanan publik” dalam
ketentuan ini adalah pelayanan kesehatan baik pelayanan
preventif, pelayanan promotif, pelayanan kuratif, dan pelayanan
rehabilitatif yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan
derajat kesehatannya. Biaya tersebut dilakukan secara efisien dan
efektif dengan mengutamakan pelayanan preventif dan pelayanan
promotif dan besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari
APBN dan APBD.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50635063
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara
hukum,

negara

berkewajiban

melaksanakan

pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara
terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem
hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan
kewajiban

segenap

rakyat

Indonesia

berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas
peraturan

perundang-undangan

yang

baik,

perlu

dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan
perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara
dan metode yang pasti, baku, dan standar yang
mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk
peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
masih

terdapat

kekurangan

dan

belum

dapat

menampung perkembangan kebutuhan masyarakat
mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti;
d. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
Mengingat . . .
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: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG

TENTANG

PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
pembuatan

Peraturan

mencakup

tahapan

pembahasan,

Perundang-undangan
perencanaan,

pengesahan

atau

yang

penyusunan,

penetapan,

dan

pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur

yang

ditetapkan

dalam

Peraturan

Perundang-undangan.
3. Undang-Undang

adalah

Peraturan

Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan
adalah

Pemerintah
Peraturan

Pengganti

Undang-Undang

Perundang-undangan

yang

ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa.
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5. Peraturan . . .

-35. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan

perintah

undangan

yang

Peraturan

lebih

Perundang-

tinggi

atau

dalam

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan

Daerah

Provinsi

Perundang-undangan
Perwakilan

yang

Rakyat

adalah

dibentuk

Daerah

Peraturan
oleh

Provinsi

Dewan
dengan

persetujuan bersama Gubernur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan
Perundang-undangan

yang

dibentuk

oleh

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan
persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut
Prolegnas adalah instrumen perencanaan program
pembentukan Undang-Undang yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut
Prolegda adalah instrumen perencanaan program
pembentukan

Peraturan

Daerah

Provinsi

atau

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun
secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian
atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap

suatu

masalah

tertentu

dipertanggungjawabkan

secara

pengaturan

tersebut

masalah

yang

ilmiah

dapat

mengenai

dalam

suatu

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota

sebagai

solusi

terhadap

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Pengundangan . . .

905 - 3 -

-412. Pengundangan

adalah

Perundang-undangan

penempatan

dalam

Peraturan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik

Indonesia,

Indonesia,

Tambahan

Berita
Berita

Negara

Republik

Negara

Republik

Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran
Daerah, atau Berita Daerah.
13. Materi
adalah

Muatan
materi

Peraturan
yang

Perundang-undangan

dimuat

dalam

Peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi,
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
14. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud

dalam

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945
15. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud

dalam

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pasal 2
Pancasila merupakan sumber

segala sumber hukum

negara.
Pasal 3
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun

1945

merupakan

hukum

dasar

dalam

Peraturan Perundang-undangan.
(2) Undang-Undang . . .
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-5(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Republik

Tahun

1945

Indonesia

dalam
tidak

Lembaran

Negara

merupakan

dasar

pemberlakuannya.

Pasal 4
Peraturan

Perundang-undangan

Undang-Undang

ini

meliputi

yang

diatur

dalam

Undang-Undang

dan

Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 5
Dalam

membentuk

Peraturan

Perundang-undangan

harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan
Peraturan

Perundang-undangan

yang

baik,

yang

meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.

kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.
Pasal 6 . . .
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(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus
mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f.

bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;
h. kesamaan

kedudukan

dalam

hukum

dan

pemerintahan;
i.

ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j.

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu
dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 7
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang . . .
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-7c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f.

Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan
sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 8
(1) Jenis

Peraturan

Perundang-undangan

selain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan

Perwakilan

Daerah,

Mahkamah

Agung,

Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan

Undang-Undang

atau

Pemerintah

atas

perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan

Perundang-undangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
yang

lebih

tinggi

atau

dibentuk

berdasarkan

kewenangan.

Pasal 9 . . .
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(1) Dalam

hal

suatu

Undang-Undang

diduga

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik

Indonesia

Tahun

1945,

pengujiannya

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di
bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang,

pengujiannya

dilakukan

oleh

Mahkamah Agung.

Pasal 10
(1) Materi muatan yang harus diatur dengan UndangUndang berisi:
a. pengaturan

lebih

lanjut

mengenai

ketentuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur
dengan Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau
e. pemenuhan

kebutuhan

hukum

dalam

masyarakat.
(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

d

dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11
Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang sama dengan materi muatan Undang-Undang.
Pasal 12 . . .
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-9Pasal 12
Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang
diperintahkan

oleh

Undang-Undang,

materi

untuk

melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam
rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah
dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Pasal 15
(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya
dapat dimuat dalam:
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
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- 10 (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota

dapat

memuat

ancaman

pidana

kurungan atau pidana denda selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV
PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Undang-Undang
Pasal 16
Perencanaan

penyusunan

Undang-Undang

dilakukan

dalam Prolegnas.

Pasal 17
Prolegnas
merupakan

sebagaimana
skala

Undang-Undang

dimaksud

prioritas

dalam

dalam

program

rangka

Pasal

16

pembentukan

mewujudkan

sistem

hukum nasional.

Pasal 18
Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan UndangUndang didasarkan atas:
a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. perintah . . .
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- 11 c. perintah Undang-Undang lainnya;
d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
f.

rencana pembangunan jangka menengah;

g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
dan
h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19
(1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
memuat

program

pembentukan

Undang-Undang

dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi
yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya.
(2) Materi

yang

diatur

dan

keterkaitannya

dengan

Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

merupakan

keterangan

mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang
meliputi:
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
c. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan
dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20
(1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan
Pemerintah.
(2) Prolegnas . . .
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tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan
Rancangan Undang-Undang.
(3) Penyusunan

dan

penetapan

Prolegnas

jangka

menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan
DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.
(4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap
akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan
penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
(5) Penyusunan
tahunan

dan

sebagai

penetapan

Prolegnas

pelaksanaan

prioritas

Prolegnas

jangka

menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan
Rancangan

Undang-Undang

tentang

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21
(1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah
dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan
DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyusunan

Prolegnas

di

lingkungan

DPR

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang
khusus menangani bidang legislasi.
(3) Penyusunan

Prolegnas

di

lingkungan

DPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan

mempertimbangkan

usulan

dari

fraksi,

komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
(4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

(5) Ketentuan . . .
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lebih

lanjut

penyusunan Prolegnas

mengenai

tata

cara

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
DPR.
(6) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 22
(1) Hasil

penyusunan

Prolegnas

antara

DPR

dan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPR.
(2) Prolegnas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 23
(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka
yang terdiri atas:
a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. pembentukan,

pemekaran,

dan

penggabungan

daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
e. penetapan/pencabutan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti Undang-Undang.
(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat
mengajukan

Rancangan

Undang-Undang

di

luar

Prolegnas mencakup:
a. untuk . . .
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- 14 a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan
konflik, atau bencana alam; dan
b. keadaan

tertentu

lainnya

yang

memastikan

adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan
Undang-Undang yang dapat disetujui bersama
oleh

alat

kelengkapan

DPR

yang

khusus

menangani bidang legislasi dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

Bagian Kedua
Perencanaan Peraturan Pemerintah
Pasal 24
Perencanaan

penyusunan

Peraturan

Pemerintah

dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 25
(1) Perencanaan

penyusunan

Peraturan

Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat
daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan
Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 26 . . .
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(1) Perencanaan

penyusunan

sebagaimana

dimaksud

Peraturan
dalam

Pemerintah
Pasal

25

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2) Perencanaan

penyusunan

Peraturan

Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 27
Rancangan

Peraturan

kementerian

Pemerintah

dan/atau

berasal

lembaga

dari

pemerintah

nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28
(1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga
pemerintah

nonkementerian

dapat

mengajukan

Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan
penyusunan Peraturan Pemerintah.
(2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
berdasarkan

kebutuhan

Undang-Undang

atau

putusan Mahkamah Agung.

Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan
penyusunan

Peraturan

Pemerintah

diatur

dengan

Peraturan Presiden.
Bagian . . .
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Perencanaan Peraturan Presiden
Pasal 30
Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan
dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 31
Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
sampai

dengan

Pasal

29

berlaku

secara

mutatis

mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan
Presiden.

Bagian Keempat
Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi
Pasal 32
Perencanaan

penyusunan

Peraturan

Daerah

Provinsi

dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Pasal 33
(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
memuat program pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

(2) Materi . . .
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Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

merupakan

keterangan

mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi yang meliputi:
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan
diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan
dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 34
(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh
DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1
(satu)

tahun

berdasarkan

skala

prioritas

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
(3) Penyusunan

dan

penetapan

dilakukan

setiap

tahun

Rancangan

Peraturan

Prolegda

sebelum

Daerah

Provinsi
penetapan

Provinsi

tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 35
Dalam

penyusunan

Prolegda

Provinsi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar
rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:
a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
b. rencana . . .
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c. penyelenggaraan

otonomi

daerah

dan

tugas

pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 36
(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi
dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh
DPRD

Provinsi

melalui

alat

kelengkapan

DPRD

Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD
Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
(3) Penyusunan

Prolegda

Provinsi

di

lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro
hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal
terkait.
(4) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan DPRD Provinsi.
(5) Ketentuan

lebih

penyusunan

lanjut

Prolegda

mengenai

Provinsi

di

tata

cara

lingkungan

Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 37
(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD
Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
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(1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Pasal 38
(1) Dalam

Prolegda

Provinsi

dapat

dimuat

daftar

kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Provinsi.
(2) Dalam

keadaan

tertentu,

DPRD

Provinsi

atau

Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan
konflik, atau bencana alam;
b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
c. keadaan

tertentu

lainnya

yang

memastikan

adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama
oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Bagian Kelima
Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 39
Perencanaan
Kabupaten/Kota

penyusunan
dilakukan

Peraturan
dalam

Daerah
Prolegda

Kabupaten/Kota.

Pasal 40 . . .

921 - 19 -

- 20 Pasal 40
Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
sampai

dengan

Pasal

38

berlaku

secara

mutatis

mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 41
Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar
kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran,
dan

penggabungan

Kecamatan

atau

nama

lainnya

dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
Desa atau nama lainnya.

Bagian Keenam
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
Pasal 42
(1) Perencanaan

penyusunan

Peraturan

Perundang-

undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

8

ayat

(1)

merupakan

kewenangan

dan

disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau
instansi masing-masing.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan

oleh

lembaga,

komisi,

atau

instansi

masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V . . .
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PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Undang-Undang
Pasal 43
(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR
atau Presiden.
(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari DPD.
(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. penetapan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
c. pencabutan

Undang-Undang

atau

pencabutan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(4)

disertai

dengan

keterangan

yang

memuat pokok pikiran dan materi muatan yang
diatur.

Pasal 44
(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan
Naskah Akademik.

(2) Ketentuan . . .
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Akademik

mengenai

teknik

sebagaimana

penyusunan

dimaksud

pada

Naskah
ayat

(1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 45
(1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari
DPR maupun Presiden serta Rancangan UndangUndang yang diajukan DPD kepada DPR disusun
berdasarkan Prolegnas.
(2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

adalah

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerah;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya; dan
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 46
(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh
anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi atau DPD.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR
yang khusus menangani bidang legislasi.
(3) Ketentuan . . .

924 - 22 -

- 23 (3) Ketentuan

lebih

lanjut

mempersiapkan

mengenai

Rancangan

tata

cara

Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan DPR.

Pasal 47
(1) Rancangan
Presiden

Undang-Undang

disiapkan

oleh

yang

diajukan

menteri

atau

oleh

pimpinan

lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan
lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
(2) Dalam

penyusunan

menteri

atau

Rancangan

pimpinan

nonkementerian

terkait

Undang-Undang,

lembaga

pemerintah

membentuk

panitia

antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
(3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal
dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.
(4) Ketentuan

lebih

mempersiapkan

lanjut

mengenai

Rancangan

tata

cara

Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 48
(1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan
DPR dan harus disertai Naskah Akademik.

(2) Usul . . .

925 - 23 -

- 24 (2) Usul

Rancangan

Undang-Undang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan
DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus
menangani

bidang

legislasi

untuk

dilakukan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Undang-Undang.
(3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang
dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD
yang

mempunyai

tugas

di

bidang

perancangan

Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan
Undang-Undang.
(4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan

laporan

tertulis

mengenai

hasil

pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)

kepada

pimpinan

DPR

untuk

selanjutnya

diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 49
(1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan
dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
(2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk
membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR
dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
(3) Menteri

sebagaimana

mengoordinasikan

dimaksud

persiapan

pada

pembahasan

ayat

(2)

dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.

Pasal 50 . . .
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Pasal 50
(1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan
dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili
Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan
Undang-Undang bersama DPR.
(3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak surat Presiden diterima.
(4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan UndangUndang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga
pemrakarsa

memperbanyak

Undang-Undang

tersebut

naskah
dalam

Rancangan

jumlah

yang

diperlukan.

Pasal 51
Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden
menyampaikan

Rancangan

Undang-Undang

mengenai

materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan
Undang-Undang

yang

disampaikan

oleh

DPR

dan

Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian . . .

927 - 25 -

- 26 Bagian Kedua
Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
Pasal 52
(1) Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang

harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang
berikut.
(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang

sebagaimana

dilakukan

dalam

Undang-Undang
Pemerintah

dimaksud

bentuk
tentang

Pengganti

pada

ayat

(1)

pengajuan

Rancangan

penetapan

Peraturan

Undang-Undang

menjadi

Undang-Undang.
(3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak
memberikan

persetujuan

terhadap

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang mendapat persetujuan DPR dalam rapat
paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tidak mendapat persetujuan DPR dalam
rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus
dinyatakan tidak berlaku.
(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak
berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR
atau

Presiden

mengajukan

Rancangan

Undang-

Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
(7) Rancangan . . .
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Undang-Undang

Peraturan

Pemerintah

tentang

Pengganti

Pencabutan

Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala
akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.
(8) Rancangan

Undang-Undang

Peraturan

Pemerintah

tentang

Pengganti

Pencabutan

Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
menjadi

Undang-Undang

Peraturan

Pemerintah

tentang

Pengganti

Pencabutan

Undang-Undang

dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Pasal 53
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur
dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan Pemerintah
Pasal 54
(1) Dalam

penyusunan

Pemerintah,

Rancangan

pemrakarsa

antarkementerian

Peraturan

membentuk

dan/atau

lembaga

panitia

pemerintah

nonkementerian.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan . . .
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lebih

pembentukan

lanjut

panitia

mengenai

antarkementerian

antarnonkementerian,

tata

cara

dan/atau

pengharmonisasian,

penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan
Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat
Penyusunan Peraturan Presiden
Pasal 55
(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden,
pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi

Rancangan

Peraturan

Presiden

dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
(3) Ketentuan

lebih

pembentukan

lanjut

panitia

antarnonkementerian,

mengenai

antarkementerian

tata

cara

dan/atau

pengharmonisasian,

penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan
Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
Pasal 56
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal
dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

(2) Rancangan . . .
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dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan
atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
mengenai:
a. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Provinsi;
b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya
terbatas mengubah beberapa materi,
disertai dengan keterangan yang memuat pokok
pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57
(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik
penyusunan Naskah Akademik.
(2) Ketentuan
Akademik

mengenai

teknik

sebagaimana

penyusunan

dimaksud

pada

Naskah
ayat

(1)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 58
(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang
berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani
bidang legislasi.

(2) Pengharmonisasian . . .
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konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang
berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro
hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal
dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari
Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 60
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan
oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat
kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani
bidang legislasi.
(2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 61
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah
disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan
surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
(2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan
oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar
Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
Pasal 62 . . .
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Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan
Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan
oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan
sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keenam
Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 63
Ketentuan

mengenai

penyusunan

Peraturan

Daerah

Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai
dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap

penyusunan

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota.

BAB VI
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 64
(1) Penyusunan
undangan

Rancangan
dilakukan

Peraturan
sesuai

Perundang-

dengan

teknik

penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan . . .
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mengenai

penyusunan

perubahan

Peraturan

terhadap

teknik

Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.

BAB VII
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Undang-Undang
Pasal 65
(1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan
oleh

DPR

bersama

Presiden

atau

menteri

yang

ditugasi.
(2) Pembahasan

Rancangan

Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan
dengan:
a. otonomi daerah;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan

daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya; dan
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah,
dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
(3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan
Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.

(4) Keikutsertaan . .
.
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Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang
membidangi

materi

muatan

Rancangan

Undang-

Undang yang dibahas.
(5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas
Rancangan

Undang-Undang

tentang

Anggaran

Pendapatan dan

Belanja Negara dan Rancangan

Undang-Undang

yang

berkaitan

dengan

pajak,

pendidikan, dan agama.

Pasal 66
Pembahasan

Rancangan

Undang-Undang

dilakukan

melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 67
Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 terdiri atas:
a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat
gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan
Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pasal 68
(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan
sebagai berikut:
a.

pengantar musyawarah;

b.

pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan

c.

penyampaian pendapat mini.
(2) Dalam . . .
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pada ayat (1) huruf a:
a.

DPR

memberikan

menyampaikan

penjelasan

pandangan

dan

jika

Presiden
Rancangan

Undang-Undang berasal dari DPR;
b.

DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan
DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan
Undang-Undang

yang

berkaitan

dengan

kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;
c.

Presiden

memberikan

penjelasan

dan

fraksi

memberikan pandangan jika Rancangan UndangUndang berasal dari Presiden; atau
d.

Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan
DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan
Undang-Undang

yang

berkaitan

dengan

kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden.
(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a.

Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal
dari DPR; atau

b.

DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari
Presiden dengan mempertimbangkan usul dari
DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).

(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir
pembicaraan tingkat I oleh:
a.

fraksi;

b.

DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan
dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (2); dan

c.

Presiden.
(5) Dalam . . .
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

huruf

b,

pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
(6) Dalam

pembicaraan

tingkat

I

dapat

diundang

pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika
materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan
lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 69
(1) Pembicaraan

tingkat

II

merupakan

pengambilan

keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat
mini

fraksi,

pendapat

mini

DPD,

dan

hasil

pembicaraan tingkat I;
b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiaptiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta
oleh pimpinan rapat paripurna; dan
c. penyampaian

pendapat

akhir

Presiden

yang

dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

huruf

b

tidak

dapat

dicapai

secara

musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam

hal

Rancangan

Undang-Undang

tidak

mendapat persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 70 . . .
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(1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali
sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
(2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas
hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan
bersama DPR dan Presiden.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan
kembali

Rancangan

Undang-Undang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 71
(1) Pembahasan

Rancangan

Undang-Undang

tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama
dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
(2) Pembahasan

Rancangan

Undang-Undang

tentang

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang dilaksanakan melalui mekanisme khusus
yang

dikecualikan

dari

mekanisme

pembahasan

Rancangan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut:
a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
diajukan oleh DPR atau Presiden;
b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan
pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan
persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
c. Pengambilan . . .

938 - 36 -

- 37 c. Pengambilan

keputusan

persetujuan

terhadap

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan
sebagaimana

dimaksud

dalam

huruf

b

dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang
sama dengan rapat paripurna penetapan tidak
memberikan

persetujuan

atas

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Bagian Kedua
Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Pasal 72
(1) Rancangan

Undang-Undang

yang

telah

disetujui

bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh
Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan
menjadi Undang-Undang.
(2) Penyampaian

Rancangan

Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 73
(1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan
membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
Rancangan

Undang-Undang

tersebut

disetujui

bersama oleh DPR dan Presiden.

(2) Dalam . . .
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dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh
Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut
disetujui

bersama,

Rancangan

Undang-Undang

tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib
diundangkan.
(3) Dalam

hal

sahnya

sebagaimana

Rancangan

dimaksud

pengesahannya

pada

berbunyi:

Undang-Undang

ayat

(2),

kalimat

Undang-Undang

ini

dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat
(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
(4) Kalimat

pengesahan

yang

berbunyi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada
halaman

terakhir

Undang-Undang

sebelum

pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 74
(1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan
batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan
peraturan

lainnya

sebagai

pelaksanaan

Undang-

Undang tersebut.
(2) Penetapan
lainnya

Peraturan

yang

Pemerintah

diperlukan

dalam

dan

peraturan

penyelenggaraan

pemerintahan tidak atas perintah suatu UndangUndang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII . . .
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PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Pasal 75
(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

dilakukan

melalui

tingkat-tingkat

pembicaraan.
(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(2)

dilakukan

komisi/panitia/badan/alat

dalam

kelengkapan

rapat
DPRD

Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan
rapat paripurna.
(4) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 76
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik
kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi
dan Gubernur.
(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang
dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan
persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

(3) Ketentuan . . .
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kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur
dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 77
Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Pasal 78
(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah
disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur
disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada
Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
Provinsi.
(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 79 . . .
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(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur
dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka
waktu

paling

Rancangan

lama

30

Peraturan

(tiga

puluh)

Daerah

hari

Provinsi

sejak

tersebut

disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

tidak

ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan
Daerah

Provinsi

tersebut

disetujui

bersama,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah
menjadi

Peraturan

Daerah

Provinsi

dan

wajib

diundangkan.
(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat
pengesahannya

berbunyi:

Peraturan

Daerah

ini

dinyatakan sah.
(4) Kalimat

pengesahan

yang

berbunyi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada
halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum
pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi
dalam Lembaran Daerah.
Bagian Keempat
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
Pasal 80
Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
BAB IX . . .
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PENGUNDANGAN
Pasal 81
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya
dalam:
a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
c. Berita Negara Republik Indonesia;
d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e. Lembaran Daerah;
f.

Tambahan Lembaran Daerah; atau

g. Berita Daerah.

Pasal 82
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:
a. Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang;
b. Peraturan Pemerintah;
c. Peraturan Presiden; dan
d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus
diundangkan

dalam

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia.
Pasal 83
Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan
Perundang-undangan

yang

menurut

Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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Pasal 84
(1) Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan
yang

dimuat

dalam

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia.
(2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat
penjelasan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 85
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82

dan

Pasal

83

menyelenggarakan

dilaksanakan
urusan

oleh

menteri

pemerintahan

di

yang
bidang

hukum.

Pasal 86
(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan
dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah
Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota
diundangkan dalam Berita Daerah.
(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh
Sekretaris Daerah.

Pasal 87 . . .
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Peraturan

Perundang-undangan

mempunyai

kekuatan

mulai

mengikat

berlaku
pada

dan

tanggal

diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB X
PENYEBARLUASAN
Bagian Kesatu
Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang,
dan Undang-Undang
Pasal 88
(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah
sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan
Undang-Undang, pembahasan Rancangan UndangUndang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau
memperoleh

masukan

masyarakat

serta

para

pemangku kepentingan.

Pasal 89
(1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh
DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi.
(2) Penyebarluasan . . .
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berasal

Rancangan

dari

DPR

komisi/panitia/badan/alat

Undang-Undang

yang

dilaksanakan

oleh

kelengkapan

DPR

yang

Undang-Undang

yang

khusus menangani bidang legislasi.
(3) Penyebarluasan

Rancangan

berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi
pemrakarsa.

Pasal 90
(1) Penyebarluasan
diundangkan

Undang-Undang

dalam

Lembaran

yang
Negara

telah
Republik

Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR
dan Pemerintah.
(2) Penyebarluasan

Undang-Undang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD
sepanjang
hubungan

berkaitan
pusat

dengan

otonomi

daerah,

dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

Pasal 91
(1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu
diterjemahkan
penerjemahannya

ke

dalam

bahasa

asing,

dilaksanakan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.
(2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan terjemahan resmi.
Bagian . . .
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Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 92
(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan
Pemerintah

Daerah

penyusunan

sejak

Rancangan

penyusunan

Prolegda,

Peraturan

Daerah,

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga
Pengundangan Peraturan Daerah.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

untuk

dapat

memberikan

informasi

dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para
pemangku kepentingan.

Pasal 93
(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh
DPRD

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota

yang

Daerah

Provinsi

dikoordinasikan

oleh

atau
alat

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang
legislasi.
(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan
DPRD.
(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang
berasal

dari

Gubernur

atau

Bupati/Walikota

dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 94 . . .
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Penyebarluasan
Peraturan

Peraturan

Daerah

Daerah

Provinsi

Kabupaten/Kota

yang

atau
telah

diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama
oleh

DPRD

dan

Pemerintah

Daerah

Provinsi

atau

Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Naskah yang Disebarluaskan
Pasal 95
Naskah

Peraturan

Perundang-undangan

yang

disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang
telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah,
Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 96
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara
lisan

dan/atau

tertulis

dalam

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.
(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
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(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan
Perundang-undangan harus dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 97
Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam
Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi
teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden,
Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD,
Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua
Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial,
Keputusan

Kepala

Badan

Pemeriksa

Keuangan,

Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri,
Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga,
atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan
Pimpinan

DPRD

Provinsi,

Keputusan

Gubernur,

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan
Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang
setingkat.

Pasal 98 . . .
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(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundangundangan mengikutsertakan Perancang Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan
Perancang

Peraturan

Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 99
Selain

Perancang

Peraturan

Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan
pembentukan
Provinsi,

dan

Undang-Undang,
Peraturan

Peraturan

Daerah

Daerah

Kabupaten/Kota

mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100
Semua

Keputusan

Presiden,

Keputusan

Menteri,

Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau
keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum
Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai
peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini.

Pasal 101 . . .
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Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
Peraturan

Perundang-undangan

yang

merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389), dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Pasal 102
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4389),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 104
Undang-Undang

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar . . .
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setiap

orang

pengundangan
penempatannya

mengetahuinya,

Undang-Undang
dalam

Lembaran

memerintahkan
ini
Negara

dengan
Republik

Indonesia.
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pada tanggal 12 Agustus 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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Diundangkan di Jakarta
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REPUBLIK INDONESIA,
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I.

UMUM
Undang-Undang

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan
bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undangundang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang
lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja UndangUndang tetapi mencakup pula Peraturan Perundang-undangan lainnya,
selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Undang-Undang

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam
bidang

kemasyarakatan,

kebangsaan,

dan

kenegaraan

termasuk

pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem
hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan

hukum yang

berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang
satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang

ini

merupakan

penyempurnaan

terhadap

kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
yaitu antara lain:
a. materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang
menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan
suatu kepastian hukum;
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b. teknik . . .

-2b. teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan
atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai
dengan sistematika.
Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya,
terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang
ini, yaitu antara lain:
a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai
salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya
ditempatkan

setelah

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945;
b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang
tidak

hanya

perencanaan

untuk

Prolegnas

Peraturan

dan

Pemerintah,

Prolegda
Peraturan

melainkan

juga

Presiden,

dan

Peraturan Perundang-undangan lainnya;
c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang
tentang

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;
d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam
penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangundangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; dan
f.

penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I
Undang-Undang ini.
Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok

yang disusun

secara sistematis

sebagai berikut: asas pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan
Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan;
penyusunan

penyusunan
Peraturan

Peraturan

Perundang-undangan;

Perundang-undangan;

pembahasan

teknik
dan

pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah
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-3Kabupaten/Kota;

pengundangan

Peraturan

Perundang-undangan;

penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai
pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah
lainnya.
Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang
pada

dasarnya

harus

ditempuh

dalam

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan
Undang-Undang

ini,

seperti

pembahasan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1).
Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik
penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang
ditempatkan

dalam

Lampiran

penyusunan

Peraturan

II.

Penyempurnaan

Perundang-undangan

terhadap

teknik

dimaksudkan

untuk

semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan
pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundangundangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan

Indonesia,

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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-4Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta
sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar
bagi

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat
pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang
berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat
dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
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Yang

dimaksud

hierarki,

dan

dengan
materi

“asas

kesesuaian

muatan”

adalah

antara
bahwa

jenis,
dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai
dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah
bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,
sosiologis, maupun yuridis.
Huruf e
Yang

dimaksud

dengan

“asas

kedayagunaan

dan

kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat

dalam

mengatur

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah
bahwa

setiap

memenuhi

Peraturan

persyaratan

Perundang-undangan

teknis

penyusunan

harus

Peraturan

Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,
serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi
dalam pelaksanaannya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai
dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan,
terbuka.

dan

Dengan

pengundangan
demikian,

mempunyai

kesempatan

memberikan

masukan

bersifat

seluruh
yang

dalam

transparan

lapisan

masyarakat

seluas-luasnya
Pembentukan

dan

untuk

Peraturan

Perundang-undangan.
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Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan
untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan

harus

mencerminkan

pelindungan

dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan
martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia
secara proporsional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia
yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai

mufakat

dalam

setiap

pengambilan

keputusan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah
bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan
seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”
adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk,
agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta
budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi
setiap warga negara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak
boleh

memuat

hal

yang

bersifat

membedakan

berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku,
ras, golongan, gender, atau status sosial.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan

harus

dapat

mewujudkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian
hukum.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian,
dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan,
kepentingan

keserasian,

individu,

dan

keselarasan,

masyarakat

dan

antara

kepentingan

bangsa dan negara.

Ayat (2) . . .
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Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang
hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”,
antara lain:
a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada
hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana,
dan asas praduga tak bersalah;
b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,
antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan
itikad baik.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang

dimaksud

dengan

“Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat

yang masih berlaku

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Indonesia

Nomor:

I/MPR/2003

tentang

Terhadap Materi dan Status Hukum

Republik

Peninjauan

Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Tahun 1960 sampai

dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f . . .
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Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah
Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan
Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah
Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat.
Huruf g
Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah
penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang
didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan
yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan
dalam

rangka

penyelenggaraan

urusan

tertentu

dalam

pemerintahan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah
penyelenggaraan

urusan

tertentu

pemerintahan

sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Huruf c
Yang

dimaksud

tertentu”

dengan

adalah

“perjanjian

perjanjian

internasional

internasional

yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan
perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan
persetujuan DPR.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”tindak lanjut atas

putusan

Mahkamah

dengan

putusan

Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian

Undang-

Undang

Konstitusi”

terhadap

terkait

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.
Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal,
dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas
dinyatakan

dalam

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tindak

lanjut

dimaksudkan

atas

untuk

putusan
mencegah

Mahkamah
terjadinya

Konstitusi
kekosongan

hukum.
Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12 . . .
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Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya”

adalah

penetapan

Peraturan

Pemerintah

untuk

melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan
Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang
dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
Pasal 13
Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan
lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu
sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya
serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka
mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam
kehidupan

berbangsa,

bernegara,

dan

bermasyarakat

yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
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Yang

dimaksud

dengan

Permusyawaratan

“Perintah

Ketetapan

Majelis

adalah

Ketetapan

Majelis

Rakyat”

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan

Rakyat

Republik

Indonesia

Nomor:

I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status
Hukum

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus
2003.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah
proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal
atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih
pengaturan atau kewenangan.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum” adalah Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .
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Ayat (1)
Huruf a
Yang

dimaksud

tertentu”

adalah

dengan

“perjanjian

perjanjian

internasional

internasional

yang

menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan
negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan
perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan
persetujuan DPR.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Peraturan
Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum
nasional.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah
proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal
atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih
pengaturan atau kewenangan.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35 . . .
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- 16 Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain
instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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- 18 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut, DPR telah
menyelesaikan penyusunan DIM.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah
masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 53 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan

ini

dimaksudkan

untuk

menyederhanakan

mekanisme penarikan kembali Rancangan Undang-Undang.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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- 21 Ayat (2)
Tenggang

waktu

7

(tujuh)

hari

dianggap

layak

untuk

mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis
penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi
Presiden

sampai

dengan

penandatanganan

pengesahan

Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus
Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di
DPRD Provinsi, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam
pengajuan dan pengambilan keputusan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78 . . .
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- 22 Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam
lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap
orang dianggap telah mengetahuinya.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87 . . .
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Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan
tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan
prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundangundangan tersebut.
Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan
menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai
Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun,
dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat
memberikan masukan atau
tanggapan terhadap UndangUndang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah
diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan
tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik
dan/atau media cetak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan
menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai
Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang
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- 24 disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar
masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan
terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami
Peraturan
Daerah
Provinsi
atau
Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya,
melalui media elektronik dan/atau media cetak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Termasuk

dalam

kelompok

orang

antara

lain,

kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga
swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98 . . .
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- 25 Pasal 98
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundangundangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
menyusun
Rancangan
Peraturan
Perundang-undangan
dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
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LAMPIRAN I
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANGUNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu
yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan
masalah

tersebut

dalam

suatu

Rancangan

Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III

EVALUASI

DAN

ANALISIS

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT
BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI
DAERAH

MUATAN

UNDANG-UNDANG,

PROVINSI,

ATAU

PERATURAN

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA
BAB VI

PENUTUP
DAFTAR . . .

979

-2-

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Uraian singkat setiap bagian:
1.

BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan
diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta
metode penelitian.
A.

Latar Belakang
Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan
perlunya

penyusunan

pembentukan

Naskah

Rancangan

Akademik

Undang-Undang

sebagai
atau

acuan

Rancangan

Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa
pembentukan
Peraturan

Rancangan

Daerah

Undang-Undang

suatu

Peraturan

atau

Rancangan

Perundang-undangan

memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif
mengenai teori atau pemikiran ilmiah

yang berkaitan dengan

materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan
Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut
mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis
serta yuridis
penyusunan

guna mendukung perlu atau tidak perlunya
Rancangan

Undang-Undang

atau

Rancangan

Peraturan Daerah.
B.

Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah
apa

yang

akan

ditemukan

dan

diuraikan

dalam

Naskah

Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam
suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah,
yaitu sebagai berikut:
1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan
tersebut dapat diatasi.
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2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan
Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut,
yang

berarti

membenarkan

pelibatan

negara

dalam

penyelesaian masalah tersebut.
3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang
atau Rancangan Peraturan Daerah.
4) Apa

sasaran

yang

akan

diwujudkan,

ruang

lingkup

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
C.

Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang
dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik
dirumuskan sebagai berikut:
1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara
mengatasi permasalahan tersebut.
2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai
alasan

pembentukan

Rancangan

Peraturan

Rancangan
Daerah

Undang-Undang

sebagai

dasar

atau

hukum

penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,
yuridis

pembentukan

Rancangan

Undang-Undang

atau

Rancangan Peraturan Daerah.
4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan,
Rancangan

jangkauan,

dan

Undang-Undang

arah
atau

pengaturan

Rancangan

dalam

Peraturan

Daerah.
Sementara itu, kegunaan
adalah

sebagai

pembahasan

acuan

Rancangan

atau

penyusunan Naskah Akademik
referensi

Undang-Undang

penyusunan
atau

dan

Rancangan

Peraturan Daerah.
D.Metode . . .
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D. Metode
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan
suatu

kegiatan

penyusunan

penelitian

Naskah

sehingga

Akademik

yang

digunakan

metode

berbasiskan

metode

penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat
dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis
empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian
sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi
pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa
Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian,
kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian,
hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif
dapat

dilengkapi

dengan

wawancara,

diskusi

(focus

group

discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris
atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian
normatif

atau

penelaahan

terhadap

Peraturan

Perundang-

undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang
mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan
data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh
terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.
2.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis,
asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial,
politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu
Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:
A. Kajian teoretis.
B. Kajian terhadap asas/prinsip

yang terkait dengan penyusunan

norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan
berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan
Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil
penelitian.
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C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat.
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan
diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap
aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek
beban keuangan negara.

3.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT
Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan
Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan
Perundang-undangan

lain,

harmonisasi

secara

vertikal

dan

horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang
ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang
masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan UndangUndang atau Peraturan Daerah yang baru.
Kajian

terhadap

Peraturan

Perundang-undangan

ini

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan
perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai

substansi

atau

materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari
Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat
menggambarkan

tingkat

sinkronisasi,

harmonisasi

Peraturan

Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan
Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi
penyusunan

landasan

filosofis

dan

yuridis

dari

pembentukan

Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

4. BAB IV . . .
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4.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan
yang

menggambarkan

mempertimbangkan

bahwa

peraturan

yang

dibentuk

pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa
Indonesia

yang

bersumber

dari

Pancasila

dan

Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B. Landasan Sosiologis
Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan
yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

dalam

berbagai

aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat
dan negara.
C. Landasan Yuridis
Landasan

yuridis merupakan pertimbangan atau alasan

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi

permasalahan

hukum

atau

mengisi

kekosongan

hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum

dan

rasa

keadilan

masyarakat.

Landasan

yuridis

menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi
atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan
Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu,
antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang
tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih
rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah,
peraturannya

sudah

ada

tetapi

tidak

memadai,

atau

peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V . . .
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5.

BAB V JANGKAUAN,
MATERI

MUATAN

ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
UNDANG-UNDANG,

PERATURAN

DAERAH

PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan
ruang

lingkup

materi

muatan

Rancangan

Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini,
sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan
sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.
Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab
sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada
dasarnya mencakup:
A. ketentuan

umum

memuat

rumusan

akademik

mengenai

pengertian istilah, dan frasa;
B. materi yang akan diatur;
C. ketentuan sanksi; dan
D. ketentuan peralihan.
6.

BAB VI PENUTUP
Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.
A. Simpulan
Simpulan

memuat

rangkuman

pokok

pikiran

yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori,
dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.
B. Saran
Saran memuat antara lain:
1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu
Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan
Undang-Undang/Rancangan

Peraturan

Daerah

dalam

Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan . . .
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3. Kegiatan

lain

yang

diperlukan

untuk

mendukung

penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.
7.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar

pustaka

memuat

buku,

Peraturan

Perundang-

undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan
Naskah Akademik.
8. LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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LAMPIRAN II
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEMATIKA
BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum
C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (jika diperlukan)
F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
BAB II . . .
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BAB II

HAL–HAL KHUSUS
A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
B. PENYIDIKAN
C. PENCABUTAN
D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
E. PENETAPAN

PERATURAN

PEMERINTAH

PENGGANTI

UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG
F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
C. TEKNIK PENGACUAN
BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA UMUMNYA
B. BENTUK

RANCANGAN

UNDANG–UNDANG

PENETAPAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
MENJADI UNDANG–UNDANG
C. BENTUK

RANCANGAN

UNDANG–UNDANG

PENGESAHAN

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN
BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
D. BENTUK

RANCANGAN

UNDANG–UNDANG

PERUBAHAN

UNDANG–UNDANG
E. BENTUK

RANCANGAN

UNDANG–UNDANG

PENCABUTAN

UNDANG–UNDANG

PENCABUTAN

UNDANG–UNDANG
F. BENTUK

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG
G. BENTUK

RANCANGAN

PERATURAN

PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG
H. BENTUK . . .
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H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
I.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
L. BENTUK

RANCANGAN

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN/KOTA

BAB I . . .
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BAB I
KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.

Kerangka Peraturan Perundang–undangan terdiri atas:
A. Judul;
B. Pembukaan;
C. Batang Tubuh;
D. Penutup;
E. Penjelasan (jika diperlukan);
F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL
2.

Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai
jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama
Peraturan Perundang–undangan.

3.

Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dengan
hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial
maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–
undangan.
Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1
(satu) kata:
- Paten;
- Yayasan;
- Ketenagalistrikan.
Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan
frasa:
- Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
4. Judul . . .
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4.

Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan
huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda
baca.
Contoh:
a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEIMIGRASIAN

b.

PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

c.

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

d.

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS RAKYAT PAPUA

e.

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK

PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH

5. Judul . . .
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5.

Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan
singkatan atau akronim.
Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:
a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

b.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
6.

Pada nama Peraturan Perundang–undangan perubahan ditambahkan
frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan
yang diubah.
Contoh:
a.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PARTAI POLITIK
b. PERATURAN . . .
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b.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7.

Jika Peraturan Perundang–undangan telah diubah lebih dari 1 (satu)
kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan
yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan,
tanpa merinci perubahan sebelumnya.
Contoh:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Contoh Peraturan Daerah:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

8.

Jika Peraturan Perundang–undangan yang diubah mempunyai nama
singkat,

Peraturan

Perundang–undangan

perubahan

dapat

menggunakan nama singkat Peraturan Perundang–undangan yang
diubah.
9. Pada . . .
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9.

Pada

nama

Peraturan

Perundang–undangan

pencabutan

ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang–
undangan yang dicabut.
Contoh:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Contoh Peraturan Daerah:
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN
DARATAN LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA
10. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu)
yang

ditetapkan

menjadi

Undang–Undang,

ditambahkan

kata

penetapan di depan judul Peraturan Perundang–undangan yang
ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.
Contoh:
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG–UNDANG
11. Pada . . .
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11. Pada nama Peraturan Perundang–undangan pengesahan perjanjian
atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di
depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan
disahkan.
Contoh:
UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)
12. Jika

dalam

perjanjian

atau

persetujuan

internasional

bahasa

Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian
atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh
bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring
dan diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT
WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA,
2009
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING DELIMITATION OF THE
TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART
OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)
13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa
Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau
persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring,
dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang
diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh: . . .
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Contoh:
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA–BANGSA MENENTANG TINDAK
PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

B. PEMBUKAAN
14. Pembukaan Peraturan Perundang–undangan terdiri atas:
a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
b. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
c. Konsiderans;
d. Dasar Hukum; dan
e. Diktum.
B.1.

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

15. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang–undangan sebelum
nama

jabatan

pembentuk

Peraturan

Perundang–undangan

dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang
ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah
marjin.
B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
16. Jabatan

pembentuk

Peraturan

Perundang–undangan

ditulis

seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin
dan diakhiri dengan tanda baca koma.
Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Contoh . . .
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Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi:
GUBERNUR JAWA BARAT,
Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten:
BUPATI GUNUNG KIDUL,
Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota:
WALIKOTA DUMAI,
B.3. Konsiderans
17. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang
menjadi

pertimbangan

dan

alasan

pembentukan

Peraturan

Perundang–undangan.
19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah
Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur
filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan
alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara
berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan

pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan
hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang
akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian
hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Contoh: . . .
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Contoh:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Menimbang

:

a. bahwa
perekonomian
nasional
yang
diselenggarakan
berdasar
atas
demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional, perlu didukung oleh kelembagaan
perekonomian yang kokoh dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan
pembangunan perekonomian nasional dan
sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi
dunia usaha dalam menghadapi perkembangan
perekonomian dunia dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi di era globalisasi
pada masa mendatang, perlu didukung oleh
suatu undang-undang yang mengatur tentang
perseroan terbatas yang dapat menjamin
terselenggaranya iklim dunia usaha yang
kondusif;
c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu
pilar pembangunan perekonomian nasional perlu
diberikan landasan hukum untuk lebih memacu
pembangunan nasional yang disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas;
Contoh: . . .
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Contoh:
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4
Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah
Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin
tinggi

merupakan investasi strategis pada sumber

daya manusia supaya semakin produktif dari waktu
ke waktu;
b. bahwa

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan
kesehatan
tanggung

dengan
jawab,

batas-batas
dan

peran,

kewenangan

fungsi,

yang

jelas,

akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil
guna dan berdaya guna;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan
pengaturan

tentang

tatanan

penyelenggaraan

pembangunan kesehatan;
20. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundangundangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat
karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya
Peraturan Perundang–undangan tersebut. Lihat juga Nomor 24.
21. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok
pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan
kesatuan pengertian.
22. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan
dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri
dengan tanda baca titik koma.
Contoh: . . .
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Contoh:
Menimbang: a. bahwa …;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa …;
23. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan
butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:
Contoh 1: Konsiderans Undang-Undang
Menimbang: a. bahwa…;
b. bahwa ...;
c. bahwa …;
d. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang ...;
Contoh 2: Konsiderans Peraturan Daerah Provinsi
Menimbang: a.

bahwa …;

b.

bahwa …;

c. bahwa ...;
d. bahwa berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;
24. Konsiderans
pertimbangan

Peraturan
yang

berisi

Pemerintah
uraian

cukup

ringkas

memuat

mengenai

satu

perlunya

melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari UndangUndang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah
tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang–
Undang yang memerintahkan pembentukannya. Lihat juga Nomor
19.
Contoh: . . .
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Contoh:
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas.
Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan
jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu

lintas

dan

angkutan

jalan,

serta

untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102
ayat (3), Pasal 133 ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas

dan

Angkutan

Peraturan

Pemerintah

Rekayasa,

Analisis

Jalan,
tentang

Dampak,

perlu

menetapkan

Manajemen
serta

dan

Manajemen

Kebutuhan Lalu Lintas;
25. Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan
yang

berisi

uraian

ringkas

mengenai

perlunya

melaksanakan

ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau
Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan
Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari
Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan
pembentukannya.
Contoh:
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan
Peraturan

Kawasan
Presiden

Hutan,

tentang

perlu

menetapkan

Penggunaan

Kawasan

Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
26. Konsiderans . . .
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26. Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan memuat

unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang

menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.
27. Konsiderans Peraturan Daerah
yang

berisi

uraian

ringkas

cukup memuat satu pertimbangan
mengenai

perlunya

melaksanakan

ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang–Undang atau
Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan
Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari
Undang–Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan
pembentukannya.
Contoh:
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2010
tentang Hutan Kota
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan

Pemerintah

Nomor

63

Tahun

2002

tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Hutan Kota;
B.4. Dasar Hukum
28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a. Dasar

kewenangan

pembentukan

Peraturan

Perundang-

undangan; dan
b. Peraturan

Perundang-undangan

yang

memerintahkan

pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
29. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR
adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Dasar

hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari

Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Dasar . . .
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31. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR
atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal
yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
Contoh:
Mengingat: Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
33. Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk
merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal
tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.
Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR):
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1),
ayat (2), ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):
Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal
28E ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian.
34. Dasar . . .

1003 - 17 -

- 18 -

34. Dasar

hukum

pembentukan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi UndangUndang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal

22 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat
(1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
38. Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
39. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18
ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah.
40. Jika terdapat
Undang

Peraturan Perundang–undangan di bawah Undang-

Dasar

memerintahkan

Negara

Republik

secara

Perundang–undangan,

Indonesia

langsung

Peraturan

Tahun

1945

pembentukan

Perundang–undangan

yang

Peraturan
tersebut

dimuat di dalam dasar hukum.
Contoh:
Mengingat: 1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 14
Keterbukaan
Republik
Tambahan

Informasi

Indonesia
Lembaran

Tahun 2008

Publik

tentang

(Lembaran

Tahun

2008

Negara

Republik

Negara

Nomor

61,

Indonesia

Nomor 4846);
Contoh ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.
41. Peraturan Perundang–undangan yang digunakan sebagai dasar
hukum hanya Peraturan Perundang–undangan yang tingkatannya
sama atau lebih tinggi.
42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan
Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang–
undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku,
tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
43. Jika jumlah Peraturan Perundang–undangan yang dijadikan dasar
hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan
tata urutan Peraturan Perundang–undangan dan jika tingkatannya
sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan
atau penetapannya.
44. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa
Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis
dengan huruf kapital.
Contoh:
Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
45. Dasar . . .
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45. Dasar hukum yang bukan Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi
cukup mencantumkan jenis dan

nama Peraturan Perundang–

undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
46. Penulisan jenis Peraturan Perundang–undangan dan rancangan
Peraturan Perundang–undangan, diawali dengan huruf kapital.
Contoh

:

Undang-Undang,
Presiden,

Peraturan

Pemerintah,

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan

dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.
Rancangan

Undang-Undang,

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi

dan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.
47. Penulisan Undang–Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar
hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang
diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh :
Mengingat: 1. …;
2. Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

2011

tentang

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);
48. Penulisan

Peraturan

Presiden

tentang

pengesahan

perjanjian

internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan
bahaya

dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman

Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca
kurung.
49. Penulisan . . .
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49. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan
pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Tambahan

Lembaran

Daerah

Provinsi,

Kabupaten/Kota

yang

diletakkan di antara tanda baca kurung.
Contoh:
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan
dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2)
50. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang–undangan
zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis
lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian
judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor
Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.
Contoh :
Mengingat: 1. ...;
2. Kitab Undang–Undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel, Staatsblad 1847: 23 );
51. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga
untuk pencabutan peraturan perundang–undangan yang berasal dari
zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
52. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang–
undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan
seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
Contoh :
Mengingat:

1. …;
2. …;
3. …;
B.5. Diktum . . .
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B.5. Diktum
53. Diktum terdiri atas:
a. kata Memutuskan;
b. kata Menetapkan; dan
c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.
54. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa
spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua
serta diletakkan di tengah marjin.
55. Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan
Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang
diletakkan di tengah marjin.
Contoh Undang-Undang:
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
56. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan
Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH … (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA …
(nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan
diletakkan di tengah marjin.

Contoh: . . .
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Contoh:
Peraturan Daerah
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN:
57. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang
disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat.
Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik dua.
58. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa
Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital
dan diakhiri dengan tanda baca titik.
Contoh:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG–UNDANG

TENTANG

KEUANGAN

PEMERINTAH

ANTARA

PERIMBANGAN
PUSAT

DAN

DAERAH.
59. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah
dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi,
Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan
diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh: . . .
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Contoh:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN

DAERAH

TENTANG

RETRIBUSI

IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN.
60. Pembukaan Peraturan Perundang–undangan tingkat pusat yang
tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, antara lain
Peraturan

Pemerintah,

Peraturan

Presiden,

Peraturan

Dewan

Perwakilan Rakyat, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Bank Indonesia,
Peraturan Menteri, dan peraturan pejabat yang setingkat, secara
mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang.
C. BATANG TUBUH
61. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi
muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam
pasal atau beberapa pasal.
62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan
ke dalam:
a. ketentuan umum;
b. materi pokok yang diatur;
c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
e. ketentuan penutup.
63. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai
dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi
muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan

dalam

ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat
dalam bab ketentuan lain-lain.

64. Substansi . . .
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64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan
atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian
(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan.
65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan
terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi
keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal)
tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi
yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi
administratif dalam satu bab.
66. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin,
pembubaran,

pengawasan,

pemberhentian

sementara,

denda

administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat
berupa, antara lain, ganti kerugian.
67. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan
dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan
paragraf.
68. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan
yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal,
pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
69. Pengelompokkan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan
paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
70. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf;
atau
c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa
pasal.
71. Buku . . .
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71. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
BUKU KETIGA
PERIKATAN
72. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang
seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
BAB I
KETENTUAN UMUM
73. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan
huruf dan diberi judul.
74. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul
bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang
tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
75. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
76. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf
ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak
terletak pada awal frasa.
Contoh:
Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
77. Pasal . . .
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77. Pasal

merupakan

satuan

aturan

dalam

Peraturan

Perundang-

undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu
kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
78. Materi

muatan

Peraturan

Perundang-undangan

lebih

baik

dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke
dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak
ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan
satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
79. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal
ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
Pasal 3
80. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan
huruf kapital.
Contoh:
Pasal 34
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak
meniadakan

kewajiban

membayar

ganti

kerugian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33.
81. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
82. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca
kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
83. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan
dalam satu kalimat utuh.

84. Huruf . . .
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84. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan
huruf kecil.
Contoh:
Pasal 8
(1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk
1 (satu) kelas barang.
(2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam
kelas yang bersangkutan.
85. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan
dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam
bentuk tabulasi.
Contoh:
Pasal 28
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil
Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam
atau di luar negeri.
Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan
sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:
Pasal 28
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:
a. Presiden;
b. Wakil Presiden; dan
c. pejabat negara yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

86. Penulisan . . .
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86. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka
Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca
kurung.
87. Jika

merumuskan

pasal

atau

ayat

dengan

bentuk

tabulasi,

memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan
dengan frasa pembuka;
b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda
baca titik;
c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil,
unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
f.

di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut
diberi tanda baca titik dua;

g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan
huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab
diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca
kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian
melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke
dalam pasal atau ayat lain.
88. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian
kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian
kedua dari rincian terakhir.
89. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif
ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua
dari rincian terakhir.
90. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif
dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di
belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
91. Kata . . .
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91. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur
atau rincian.
92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
Contoh:
Pasal 9
(1) ... .
(2) ...:
a. …;
b. …; (dan, atau, dan/atau)
c. … .
93. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu
ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.
Contoh:
Pasal 9
(1) … .
(2) …:
a. …;
b. …; (dan, atau, dan/atau)
c. …:
1. ...;
2. …; (dan, atau, dan/atau)
3. … .
94. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail,
rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.
Contoh:
Pasal 9
(1)

….

(2)

….
a. …;
b. …; (dan, atau, dan/atau)
c. ...: . . .
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c. …:
1. …;
2. …; (dan, atau, dan/atau)
3. …:
a) …;
b) …; (dan, atau, dan/atau)
c) … .
95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail,
rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.
Contoh:
Pasal 9
….
(1) … .
(2) …:
a. …;
b. …; (dan, atau, dan/atau)
c. …:
1. …;
2. …; (dan, atau, dan/atau)
3. …:
a) …;
b) …; (dan, atau, dan/atau)
c) … .
1) …;
2) …; (dan, atau, dan/atau)
3) … .

C.1. Ketentuan Umum
96. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan
Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan
umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
Contoh: . . .
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Contoh:
BAB I
KETENTUAN UMUM

97. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
98. Ketentuan umum berisi:
a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan

atau

akronim

yang

dituangkan

dalam

batasan

pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau
beberapa

pasal

berikutnya

antara

lain

ketentuan

yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan
tersendiri dalam pasal atau bab.
Contoh batasan pengertian:
1. Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.
Contoh definisi:
1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang
mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Contoh . . .
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Contoh singkatan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK
adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
2. Sistem

Pengendalian

disingkat

SPIP

Intern

adalah

Pemerintah,

sistem

yang

pengendalian

selanjutnya
intern

yang

diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan
dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Contoh akronim:
1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah…
2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah
orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala
maupun yang sudah ada gejala.
99. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang berbunyi:
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
100. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis
peraturannya.
101. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi,
singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing
uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan
huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata
atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau
beberapa pasal selanjutnya.
103. Apabila . . .
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103. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan
dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang
akan dibentuk, rumusan definisi tersebut
harus sama dengan
rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah
berlaku tersebut.
104. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundangundangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait
dengan materi muatan yang akan diatur.
Contoh 1:
a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
Contoh 2:
a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum
(rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Pemukiman).
105. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata
atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian
atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
106. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di
dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka
rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan
pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau
definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang
dilaksanakan tersebut.
107. Karena . . .
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107. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim
berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka
batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu
diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap
dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan
atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan
huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan
maupun dalam lampiran.
109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang
diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya
diletakkan berdekatan secara berurutan.
C.2. Materi Pokok yang Diatur
110. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan
umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang
diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
111. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil
dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
Contoh:
a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi,
seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
1. kejahatan terhadap keamanan negara;
2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
4. kejahatan . . .
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4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian
dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat
pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa
Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.
C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
112. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan
pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma
larangan atau norma perintah.
113. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas
umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku
Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut
peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh UndangUndang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana).
114. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak
pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
115. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab
ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur
atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan
tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

116. Jika . . .
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116. Jika

di

dalam

Peraturan

Perundang-undangan

tidak

diadakan

pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam
pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang
berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan
peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa
pasal yang berisi ketentuan penutup.
117. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan
Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
118. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma
larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal
atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian,
perlu dihindari:
a. pengacuan

kepada

ketentuan

pidana

Peraturan

Perundang-

undangan lain. Lihat juga Nomor 98;
Contoh:
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Pasal 73
Tindak

pidana

di

bidang

Adminstrasi

Kependudukan

yang

dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam
dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi

Kependudukan.
b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika
elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di
dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal
sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak
pidana khusus.
119. Jika . . .
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119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan
pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
Contoh:
Pasal 81
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek
yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang
lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang
diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
120. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu
dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri,
saksi.
Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 143
Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan
perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka
sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Contoh 2:
Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pajak Hiburan
Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak yang terutang.
121. Sehubungan . . .
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121. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan
tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas
kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai
pelanggaran atau kejahatan.
Contoh:
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal …, dipidana dengan pidana kurungan paling lama …
atau pidana denda paling banyak Rp…,00
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
122. Rumusan

ketentuan

pidana

harus

menyatakan

secara

tegas

kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau
kumulatif alternatif.
a. Sifat kumulatif:
Contoh:
Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat
sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Sifat alternatif:
Contoh:
Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
c. Sifat . . .
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c. Sifat kumulatif alternatif:
Contoh:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling

lama

5 (lima)

tahun

dan/atau

pidana

denda

paling

sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang
memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan
jabatannya.
123. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas
unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.
124. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan
pidana

akan

diberlakusurutkan,

ketentuan

pidananya

harus

dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa
ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
Contoh:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan
pidananya.
125. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran
terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di
dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu
kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana
ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi.
126. Tindak . . .
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126. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh
korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi dijatuhkan kepada:
a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau
koperasi; dan/atau
b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang
bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.
C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan
hukum atau hubungan hukum yang sudah ada
Peraturan Perundang-undangan yang lama

tindakan

berdasarkan

terhadap Peraturan

Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
b. menjamin kepastian hukum;
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak
perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Pasal 35
Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral,
dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah
Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
Contoh 2:
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar
Pasal 18
Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
Contoh . . .
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Contoh 3:
Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009
tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan
Pasal 38
Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan
kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan
ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan
Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan
pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat
Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal
yang memuat ketentuan penutup.
129. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat
ketentuan mengenai

penyimpangan sementara atau penundaan

sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Pasal 27
Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang
ini

tetap

menjalankan

tugasnya

sampai

dengan

terbentuknya

Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Contoh 2:
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pasal 44 . . .
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Pasal 44
(1)

….

(2)

Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman
kepada RPJMD periode sebelumnya.

130. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut,
Peraturan

Perundang-undangan

tersebut

hendaknya

memuat

ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau
hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal
mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
Contoh:
Selisih

tunjangan

perbaikan

yang

timbul

akibat

Peraturan

Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat
tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.
132. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya
laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.
133. Penentuan

daya

laku

surut

tidak

dimuat

dalam

Peraturan

Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban
konkret

kepada

masyarakat,

misalnya

penarikan

pajak

atau

retribusi.
134. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan
hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut
harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau
hubungan

hukum

yang

dimaksud,

serta

jangka

waktu

atau

persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
Contoh: . . .
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Contoh:
Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun ... tentang…
masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh)

hari

terhitung

sejak

tanggal

pengundangan

Peraturan

Pemerintah ini.
135. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan
terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain.
Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan
pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundangundangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundangundangan perubahan.
Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:
Pasal 35
(1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa
yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini
dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.
C.5. Ketentuan Penutup
136. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak
diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan
dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
137. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan;
b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
138. Penunjukan . . .

1030 - 44 -

- 45 -

138. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif),
misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan
untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
139. Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat
dimuat ketentuan mengenai nama singkat

dengan memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:
a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan
tidak dicantumkan;
b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika
singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak
menimbulkan salah pengertian.
140. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi
dan nama peraturan.
Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan)
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina
Hewan
141. Nama Peraturan Perundang-undangan yang sudah singkat tidak
perlu diberikan nama singkat.
Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Bank Sentral)
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Bank
Indonesia.
142. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.
Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
Undang-Undang ini dapat disebut dengan Undang-Undang tentang
Peradilan Administrasi Negara.
143. Jika . . .
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143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang
baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau
sebagian materi muatan
yang lama,

dalam Peraturan Perundang-undangan

dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus

secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian
materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.
144. Rumusan

pencabutan

Peraturan

Perundang-undangan

diawali

dengan frasa Pada saat …(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini
mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan
Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.
145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan
tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas
Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
146. Untuk

mencabut

Peraturan

Perundang-undangan

yang

telah

diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Contoh:
Undang-Undang
Permusyawaratan

Nomor
Rakyat,

27

Tahun

Dewan

2009

Perwakilan

tentang
Rakyat,

Majelis
Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor
22

Tahun

2003

Permusyawaratan

tentang
Rakyat,

Susunan
Dewan

dan

Kedudukan

Perwakilan

Rakyat,

Majelis
Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
147. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari
1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk
tabulasi.
Contoh: . . .
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Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Ordonansi Perburuan (Jachtsordonantie 1931, Staatsblad 1931:
133);
b. Ordonansi

Perlindungan

Binatang-binatang

Liar

(Dierenbeschermingsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 134);
c. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtsordonantie Java
en Madoera 1940, Staatsblad 1939: 733); dan
d. Ordonansi

Perlindungan

Alam

(Natuurbeschermingsordonantie

1941, Staatsblad 1941: 167),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
148. Pencabutan

Peraturan

Perundang-undangan

disertai

dengan

keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan
atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang dicabut.
149. Untuk

mencabut

Peraturan

Perundang-undangan

yang

telah

diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik
kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor
... Tahun... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
150. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada
saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.
Contoh:
a. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
c. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
151. Jika . . .
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151. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan
Perundang-undangan

tersebut

pada

saat

diundangkan, hal ini

dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan
tersebut dengan:
a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
Contoh:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.
b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan
Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama,

jika yang

diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundangundangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan
kodifikasi;
Contoh:
Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan ditetapkan
dengan Peraturan Presiden.
c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat
Pengundangan

atau

penetapan.

Agar

tidak

menimbulkan

kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu)
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Contoh:
Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal diundangkan.
152. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ...
atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian
mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan
yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
153. Pada . . .
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153. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan
adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan
dan seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau seluruh wilayah
Provinsi,

Kabupaten/Kota

untuk

Peraturan

Daerah

Provinsi,

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
154. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundangundangan dinyatakan secara tegas dengan:
a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu
yang berbeda saat mulai berlakunya;
Contoh:
Pasal 45
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal… .
b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara
tertentu.
Contoh:
Pasal 40
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal….
155. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan
tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
156. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan
Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya
(berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik
jenis,

berat,

sifat,

maupun

klasifikasinya,

tidak

ikut

diberlakusurutkan;
b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap
tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu
yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
c. awal . . .
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c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan
ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan
Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat,
misalnya,

saat

rancangan

Peraturan

Perundang-undangan

tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan
rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
157. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya
tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku
Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.
158. Peraturan

Perundang-undangan

hanya

dapat

dicabut

dengan

Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih
tinggi.
159. Pencabutan

Peraturan

Perundang-undangan

dengan

Peraturan

Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan,
jika

Peraturan

Perundang-undangan

yang

lebih

tinggi

itu

dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian
materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang
dicabut itu.

D. PENUTUP
160. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan
yang memuat:
a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan
Perundang-undangan

dalam

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah
Provinsi,

Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah

Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
b. penandatanganan

pengesahan

atau

penetapan

Peraturan

Perundang-undangan;
c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan;
dan
d. akhir . . .
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d. akhir bagian penutup.
161. Rumusan

perintah

pengundangan

dan

penempatan

Peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan …
(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
162. Rumusan

perintah

pengundangan

dan

penempatan

Peraturan

Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang
berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan …
(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
163. Rumusan

perintah

pengundangan

dan

penempatan

Peraturan

Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah
yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh Peraturan Daerah Provinsi:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
164. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan memuat:
a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
b. nama jabatan;
c. tanda tangan pejabat; dan
d. nama

lengkap

pejabat

yang

menandatangani,

tanpa

gelar,

pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
165. Rumusan . . .
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165. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan
di sebelah kanan.
166. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada
akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
a. untuk pengesahan:
Contoh:
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
b. untuk penetapan:
Contoh:
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
167. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:
a. tempat dan tanggal Pengundangan;
b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
c. tanda tangan; dan
d. nama

lengkap

pejabat

yang

menandatangani,

tanpa

gelar,

pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
168. Tempat

tanggal

pengundangan

Peraturan

Perundang-undangan

diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan
atau penetapan).

169. Nama . . .
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169. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada
akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh:
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
PATRIALIS AKBAR
170. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak
menandatangani Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui
bersama antara DPR dan Presiden, maka dicantumkan kalimat
pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang
berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan
Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
171. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Gubernur atau
Bupati/Walikota

tidak

menandatangani

Rancangan

Peraturan

Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur
atau Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan
setelah

nama

pejabat

yang

mengundangkan

yang

berbunyi:

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
172. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia,

Lembaran Daerah

Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi
atau Berita Daerah Kabupaten/Kota beserta tahun dan nomor dari
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik
Indonesia,

Lembaran

Kabupaten/Kota,

Berita

Daerah

Provinsi,

Daerah

Provinsi

Lembaran
atau

Berita

Daerah
Daerah

Kabupaten/Kota.
173. Penulisan . . .
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173. Penulisan frasa Lembaran Negara Republik Indonesia atau Lembaran
Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
Contoh:
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...
Contoh:
LEMBARAN DAERAH PROVINSI (KABUPATEN/KOTA) ... TAHUN ...
NOMOR ...
E. PENJELASAN
174. Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.
175. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang (selain
Peraturan

Daerah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota)

dapat

diberi

penjelasan jika diperlukan.
176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan
Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,
kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat
disertai

dengan

contoh.

Penjelasan

sebagai

sarana

untuk

memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
177. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan
rumusan yang berisi norma.
178. Penjelasan

tidak

menggunakan

rumusan

yang

isinya

memuat

perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan.
179. Naskah . . .
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179. Naskah

penjelasan

disusun

bersama-sama

dengan

penyusunan

rancangan Peraturan Perundang-undangan.
180. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan
yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf
kapital.
Contoh:
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
TRANSFER DANA
181. Penjelasan

Peraturan

Perundang-undangan

memuat

penjelasan

umum dan penjelasan pasal demi pasal.
182. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali
dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:
I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL
183. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar
belakang pemikiran,

maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan

Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir
konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung
dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.
184. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan
angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
Contoh: . . .
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Contoh:
I. UMUM
1. Dasar Pemikiran
...
2. Pembagian Wilayah
…
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
…
4. Daerah Otonom
…
5. Wilayah Administratif
…
6. Pengawasan
…
185. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan
Perundang-undangan

lain

atau

dokumen

lain,

pengacuan

itu

dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
186. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai
berikut:
a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang
tubuh;
b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian
norma yang ada dalam batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur
dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang
telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
e. tidak memuat rumusan pendelegasian
187. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari
kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
188. Pada . . .
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188. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa
cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c
ditulis dengan huruf kapital.

Penjelasan pasal demi pasal tidak

digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak
memerlukan penjelasan.
Contoh yang tidak tepat:
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)
Cukup jelas.
Seharusnya:
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
189. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak
memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi
penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
190. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu
ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau
butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang
sesuai.
Contoh:
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum
kepada hakim dan para pengguna hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Cukup jelas.
191. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang
memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“…“) pada
istilah/kata/frasa tersebut.
Contoh:
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah
masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
F. LAMPIRAN
192. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran,
hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran
dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Perundang-undangan.
193. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar,
peta, dan sketsa.
194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari
satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan
menggunakan angka romawi.
Contoh: LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
195. Judul . . .
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195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata
kiri.
Contoh:
LAMPIRAN I
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN …
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
196. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang
diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh:
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
197. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan
tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan
Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di
sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah
nama

pejabat

yang

mengesahkan

atau

menetapkan

Peraturan

Perundang-undangan.
Contoh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

BAB II . . .
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BAB II
HAL-HAL KHUSUS
A.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

198. Peraturan

Perundang-undangan

yang

lebih

tinggi

dapat

mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah.
199. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu
Undang kepada Undang-Undang yang lain,

Undang-

dari Peraturan Daerah

Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau
Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota

kepada

Peraturan

dari

Daerah

Kabupaten/Kota yang lain.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Pasal 48
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan
lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.
200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
b. jenis Peraturan Perundang-undangan.
201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokokpokoknya

di

dalam

Peraturan

Perundang-undangan

yang

mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam
Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh
didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang
lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut
mengenai … diatur dengan … .
Contoh . . .
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Contoh 1:
Pasal …
(1) ... .
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Contoh 2:
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame
Pasal 18
(1) ... .
(2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pengisian

dan

penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.
Contoh 3:
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
Regional Jawa Timur
Pasal 23
(1) … .
(2) … .
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Gubernur.
202. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan
lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut
mengenai … diatur dengan atau berdasarkan … .
Contoh:
Pasal …
(1) … .
(2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

…

diatur

dengan

atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.
203. Jika . . .
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203. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur
pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang
mendelegasikan dan materi muatan

itu harus diatur di dalam

Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh
didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang
lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai …
diatur dengan … .
Contoh:
Pasal …
(1) … .
(2) Ketentuan mengenai … diatur dengan Peraturan Pemerintah.
204. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut
(subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai … diatur dengan
atau berdasarkan … .
Contoh:
Pasal ...
(1) ... .
(2) Ketentuan mengenai … diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
205. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi
muatan tersebut tercantum

dalam beberapa pasal atau ayat tetapi

akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan,
gunakan kalimat “Ketentuan mengenai … diatur dalam ….”
Contoh:
Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor

2

Tahun

2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Pasal 57
(1) … .
(2) … .
(3) … .
(4) ... . . .
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(4) … .
(5) … .
(6) … .
(7) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan dan tata cara untuk
mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Bupati.
206. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka
materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu)
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang
mendelegasikan,

gunakan

kalimat

“(jenis

Peraturan

Perundang-

undangan) … tentang Peraturan Pelaksanaan ...”
Contoh: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung.
207. Untuk

mempermudah

pelaksanaan

yang

dalam

akan

penentuan

dibuat,

rumusan

judul

dari

peraturan

pendelegasian

perlu

mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan
diatur lebih lanjut.
Contoh:
Diambil

dari

Undang-Undang

Nomor

18

Tahun

2009

tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 76
(1) ... .
(2) ... .
(3) ... .
(4) ... .
(5) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

kemudahan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
208. Jika . . .
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208. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan
dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
209. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat
dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi
pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur
dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
210. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya
delegasi blangko.
Contoh 1:
Pasal …
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Contoh 2:
Qanun

Kabupaten

Pembentukan

Aceh

Susunan

Jaya

Nomor

Organisasi

4
dan

Tahun

2010

tentang

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan
pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.
211. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada
menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat
yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat
teknis administratif.
212. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara
negara

tidak

dapat

didelegasikan

lebih

lanjut

kepada

alat

penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh Undang-Undang yang
mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
213. Pendelegasian . . .
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213. Pendelegasian

kewenangan

mengatur

dari

suatu

Peraturan

Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur
jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
214. Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang
setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan
yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.
215. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak
mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut
memang tidak dapat dihindari.
216. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan
norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundangundangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali
dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut
diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma
atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau
ayat atau beberapa ayat selanjutnya.
B.

PENYIDIKAN

217. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang,
Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
218. Ketentuan

penyidikan

memuat

pemberian

kewenangan

kepada

Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran
terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
219. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu
sebagai

penyidik

mengurangi

pegawai

kewenangan

negeri
penyidik

sipil

diusahakan

umum

untuk

agar

tidak

melakukan

penyidikan.
Contoh: . . .
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Contoh:
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama
kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuanketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daerah Provinsi atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini.
220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau
jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan
pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.
C.

PENCABUTAN

221. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan
lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru,
Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas
mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
222. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru
menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam
Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan
Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai
pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan
yang lama.
223. Peraturan

Perundang-undangan

hanya

dapat

dicabut

melalui

Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.
224. Pencabutan

melalui

Peraturan

Perundang-undangan

yang

tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundangundangan

yang

lebih

tinggi

tersebut

dimaksudkan

untuk

menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
225. Jika . . .
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225. Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu
materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan
Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu
pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan
yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
226. Pencabutan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

sudah

diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan
peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali
dan dinyatakan tidak berlaku.
227. Jika

pencabutan

Peraturan

Perundangan-undangan

dilakukan

dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan
tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan
angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya
Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya
Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.
Contoh:
Pasal 1
Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
228. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan
perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait,
tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait
tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
229. Peraturan . . .
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229. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut,
tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang
mencabut di kemudian hari dicabut pula.
D.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundangundangan; atau
b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundangundangan.
231. Perubahan

Peraturan

Perundang-undangan

dapat

dilakukan

terhadap:
a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal,
dan/atau ayat; atau
b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
232. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama
singkat,

Peraturan

Perundang-undangan

perubahan

dapat

menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang
diubah.
233. Pada

dasarnya

batang

tubuh

Peraturan

Perundang-undangan

perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka
Romawi yaitu sebagai berikut:
a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang
diubah,

dengan

menyebutkan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi
atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu,
setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab
(1, 2, 3, dan seterusnya).
Contoh . . .
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Contoh 1:
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor … Tahun …
tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor
…, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …)
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
…
2. Ketentuan

ayat (2) dan ayat (3) Pasal

8 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut: …
3. dan seterusnya …
Contoh 2:
Pasal I
Ketentuan Pasal ... dalam Undang-Undang Nomor … Tahun …
tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor
…, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: …
b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu
kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193
huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundangundangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan
huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
Contoh:
Pasal I
Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor … ) yang telah beberapa kali
diubah dengan Undang-Undang:
a. Nomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor …);
b. Nomor . . .
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b. Nomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor …);
c. Nomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor …);
diubah sebagai berikut:
1. Bab V dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya ...
c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal
tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari
Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya
berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundangundangan yang diubah.
234. Jika

dalam

Peraturan

Perundang-undangan

ditambahkan

atau

disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian,
paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang
sesuai dengan materi yang bersangkutan.
a. Penyisipan Bab
Contoh:
Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu ) bab, yakni BAB
IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL

b. Penyisipan . . .
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b. Penyisipan Pasal:
Contoh:
Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 128A
Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat
memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas
untuk negara untuk dimusnahkan.
235. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan
ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab
sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf
kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung( ).
Contoh:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni
ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) … .
(1a)… .
(1b)… .
(2) … .
236. Jika

dalam

suatu

Peraturan

Perundang-undangan

dilakukan

penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka
urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap
dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
Contoh 1:
1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
(1) … .
(2) Dihapus . . .
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(2) Dihapus.
(3) … .
Contoh 2:
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi
5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan.
237. Jika

suatu

perubahan

Peraturan

Perundang-undangan

mengakibatkan:
a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50%
(lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah,
Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik
dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan
yang baru mengenai masalah tersebut.
238. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami
perubahan sehingga menyulitkan
undangan,

sebaiknya

Peraturan

pengguna Peraturan PerundangPerundang-undangan

tersebut

disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah
dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
b. penyebutan-penyebutan; dan
c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih
tertulis dalam ejaan lama.
E. PENETAPAN . . .
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E.

PENETAPAN

PERATURAN

PEMERINTAH

PENGGANTI

UNDANG-

Penetapan

Peraturan

UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
239. Batang

tubuh

Undang-Undang

tentang

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UndangUndang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan
angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang
diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232)

ditetapkan

menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
F.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

240. Batang

tubuh

Undang-Undang

tentang

Pengesahan

Perjanjian

Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis
dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan
memuat

pernyataan

melampirkan

salinan

naskah

asli

dan

terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
b. Pasal . . .

1059 - 73 -

- 74 -

b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.
Contoh untuk perjanjian multilateral:
Pasal 1
Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their
Destruction (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi,
Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya)
yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Contoh

untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua

bahasa:
Pasal 1
Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia
Australia Mengenai

Bantuan Timbal Balik

dan

dalam Masalah Pidana

(Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual
Assistance in Criminal Matters) yang telah ditandatangani pada tanggal
27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan
bahasa Indonesia

naskah

aslinya dalam

dan bahasa Inggris sebagaimana

terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang–Undang
ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh . . .
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Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua
bahasa:
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang
Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republik of
Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of
Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei
1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang
ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
241. Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau
persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang
berlaku

juga

bagi

pengesahan

perjanjian

atau

persetujuan

internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

BAB III . . .
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BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
242. Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada
kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan
kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa
Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang
bercirikan

kejernihan

atau

kejelasan

pengertian,

kelugasan,

kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan
hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
c. objektif

dan

menekan

rasa

subjektif

(tidak

emosi

dalam

mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan
secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
f.

penulisan kata yang bermakna

tunggal atau jamak selalu

dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
Contoh:
buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis murid
g. penulisan huruf awal dari

kata, frasa atau istilah yang sudah

didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan,
nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan,
dan

jenis

Peraturan

Perundang-undangan

dan

rancangan

Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis
dengan huruf kapital.
Contoh: . . .
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Contoh:
- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Pemerintah
244. Dalam

merumuskan

ketentuan

Peraturan

Perundang–undangan

digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
Contoh:
Pasal 5
(1) Untuk

dapat

mengajukan

permohonan

kepada

Pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini,
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Rumusan yang lebih baik:
(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
245. Tidak menggunaan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau
konteksnya dalam kalimat tidak jelas.
Contoh:
Istilah

minuman

keras

mempunyai

makna

yang

kurang

jelas

dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.
246. Dalam

merumuskan

ketentuan

Peraturan

Perundang-undangan,

gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.
Contoh kalimat yang tidak baku:
Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
Contoh kalimat yang baku:
Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.
247. Untuk . . .
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247. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah
diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.
Contoh:
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pasal 58
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan
pencetakan blanko;
b. jumlah blanko yang dicetak; dan
c. jumlah dokumen yang diterbitkan.
248. Untuk mempersempit pengertian kata atau isilah yang sudah
diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak
meliputi.
Contoh:
Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.
249. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu
menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan
bahasa sehari-hari.
Contoh:
Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Rumusan yang baik:
Pertanian meliputi perkebunan.
250. Di

dalam

Peraturan

Perundang-undangan

yang

sama,

tidak

menggunakan:
a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian
yang sama.
Contoh: . . .
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Contoh:
Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian
penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu
pasal

telah

digunakan

kata

gaji

maka

dalam

pasal-pasal

selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan
untuk menyatakan pengertian penghasilan.
b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
Contoh:
Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian
penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak
sama dengan pengertian pengamanan.
251. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh
menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi,
atau tanpa menyimpang dari.
252. Untuk menghindari perubahan nama

kementerian, penyebutan

menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada
urusan pemerintahan dimaksud.
Contoh:
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan.
253. Penyerapan kata,

frasa, atau istilah

bahasa asing yang banyak

dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa
Indonesia dapat digunakan jika:
a. mempunyai konotasi yang cocok;
b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa
Indonesia;
c. mempunyai corak internasional;
d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
e. lebih . . .
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e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa
Indonesia.
Contoh:
1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)
254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan
di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata,

frasa,

atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam
Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca
kurung ( ).
Contoh:
1. penghinaan terhadap peradilan (contempt of court)
2. penggabungan (merger)
PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
255. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan
minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.
Contoh:
… dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp500.000,00

(lima

ratus

ribu

rupiah)

atau

paling

banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Contoh untuk Perda:
… dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
256. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk
menyatakan jangka waktu;

Contoh . . .
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Contoh 1:
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama

1

(satu)

tahun

terhitung

sejak

Undang-Undang

ini

diundangkan.
Contoh 2:
Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas
rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama
60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.
b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk
menyatakan batas waktu.
Contoh:
Surat

permohonan

izin

usaha

disampaikan

kepada

dinas

perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.
c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.
257. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.
Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan
adalah seluruh kalimat.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Pasal 29
Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor,
pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata
maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut
Undang-Undang ini.
258. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang
akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
Contoh: . . .
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Contoh:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 1
....
38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut,
kecuali awak alat angkut.
259. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 77
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video
konferensi,

atau

memungkinkan

sarana

semua

media

peserta

elektronik
RUPS

lainnya

saling

yang

melihat

dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
260. Untuk

menyatakan

makna

pengandaian

atau

kemungkinan,

digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.
a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal
(pola karena-maka).
Contoh:
Jika

suatu

perusahaan

melanggar

kewajiban

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.
Undang-Undang
Permusyawaratan

Nomor
Rakyat,

27

Tahun

Dewan

2009

Perwakilan

tentang
Rakyat,

Majelis
Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 41
(3) Jika

terjadi

kekosongan

jabatan

Presiden,

MPR

segera

menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil
Presiden menjadi Presiden.
b. Kata . . .
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b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang
mengandung waktu.
Contoh:
Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam
masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota
pengganti sampai habis masa jabatannya.
c. Frasa

dalam

hal

digunakan

untuk

menyatakan

suatu

kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau
mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).
Contoh:
Dalam hal Ketua

tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil

Ketua.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Pasal 33
(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi
atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang
berasal dari luar negeri.
261. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang
pasti akan terjadi di masa depan.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau
ketentuan

mengenai

penyelenggaraan

pelayanan

publik

wajib

disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling
lambat 2 (dua) tahun.
262. Untuk . . .
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262. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Pasal 30
Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan
keselamatan kiriman.
263. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Pasal 19
(1) Pengubahan

sebagai

akibat

pemisahan

atau

penggabungan

kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Pasal 22
(2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau
sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi
dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.
264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa
dan/atau.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Pasal 69 . . .
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Pasal 69
(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium
veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian
veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa
di pusat jasa kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
Pasal 31
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penghormatan dengan bendera negara;
b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
265. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.
Contoh:
Undang-Undang
Permusyawaratan

Nomor
Rakyat,

27

Tahun

Dewan

2009

Perwakilan

tentang
Rakyat,

Majelis
Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 72
(1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak
meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau
warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu
hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
266. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau
lembaga gunakan kata berwenang.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Pasal 313 . . .
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Pasal 313
(1) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan
mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.
267. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang
diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.
Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara
Pasal 90
Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh
tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun
kegiatan operasi produksi.
Contoh 2:
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pasal 28
(2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri
terhadap peristiwa

kependudukan yang menyangkut

dirinya

sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta
bantuan kepada orang lain.
268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan,
gunakan kata wajib.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi
sanksi.
Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Pasal 8 . . .

1072 - 86 -

- 87 -

Pasal 8
(1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib
memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
Contoh 2:
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pasal 17
(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
269. Untuk menyatakan
tertentu, gunakan
dipenuhi,

yang

pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan
kata

harus.

bersangkutan

Jika keharusan
tidak

tersebut tidak

memperoleh

sesuatu

yang

seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau
persyaratan tersebut.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
Pasal 6
(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik
yang sah;
b. berpengalaman

praktik

memberikan

jasa

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3;
c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
izin Akuntan Publik;
f.

tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. menjadi . . .
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g. menjadi

anggota

Asosiasi

Profesi

Akuntan

Publik

yang

ditetapkan oleh Menteri; dan
h. tidak berada dalam pengampuan.
270. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.
Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Pasal 135
Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya
atas rumah umum kepada pihak lain.
Contoh 2:
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010
tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan
Perikanan
Pasal 11
(1) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang:
a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan
alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius,
arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran
mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran
mata bilah kurang dari 1 cm.

TEKNIK PENGACUAN
271. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian
tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari
pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
272. Teknik . . .
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272. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari
Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan
Perundang–undangan

yang

lain

dengan

menggunakan

frasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud
pada ayat … .
Contoh 1:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Pasal 72
(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan
oleh penyidik BNN.
(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala BNN.
Contoh 2:
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi
dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan
aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan,
dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
273. Pengacuan lebih dari dua

terhadap pasal, ayat, atau huruf yang

berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat,
atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan
frasa sampai dengan.

Contoh: . . .
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Contoh:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum,
anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur
dengan Peraturan Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Pasal 57
(5) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pembinaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Pasal 37
(3) ...
f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
274. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan,
tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau
ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.
Contoh:
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.
275. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan
salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.
Contoh: . . .
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Contoh:
Rumusan yang tidak tepat:
Pasal 8
(1) … .
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk
60 (enam puluh) hari.
276. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai
dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti
dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.
Contoh:
Pasal 15
(1) … .
(2) … .
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan
ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri
Pertambangan.
277. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi
pokok yang diacu.
Contoh:
Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
diberikan oleh … .
278. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang–undangan
yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
279. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau
ayat bersangkutan.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang
Pasal 15 . . .
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Pasal 15
Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
280. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari
pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang
terdahulu atau pasal tersebut di atas.
281. Pengacuan

untuk

menyatakan

berlakunya

berbagai

ketentuan

Peraturan Perundang–undangan yang tidak disebutkan secara rinci,
menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–
undangan.
282. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan
Perundang–undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan, gunakan frasa
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam … (jenis Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan) ini.
Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan
Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

2004

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
283. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap
berlaku

hanya

sebagian

dari

ketentuan

Peraturan

Perundang–

undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali
….
Contoh: . . .
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Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah
Nomor … Tahun … tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor …) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan
Pasal 10.
284. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf
Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV . . .

1079 - 93 -

- 94 -

BAB IV
BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
A. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
…
(Nama Undang–Undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa …;

b.

bahwa …;

c.

dan seterusnya …;

1.

…;

2.

…;

3.

dan seterusnya …;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG … (nama Undang–Undang).
BAB I
…
Pasal 1 . . .

1080 - 94 -
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Pasal 1
…
BAB II
…
Pasal …
BAB … (dan seterusnya)
Pasal …
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI
hukum),

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

tanda tangan
NAMA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
B. RANCANGAN . . .
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B. RANCANGAN

UNDANG–UNDANG

PENETAPAN

PERATURAN

PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–
UNDANG
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …TAHUN …
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN …
TENTANG … MENJADI UNDANG–UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;

Mengingat:

1. ...;
2. …;
3. dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG–UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG NOMOR …
TAHUN ... TENTANG … MENJADI UNDANG–UNDANG.
Pasal 1 . . .
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Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor …
Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor …) ditetapkan menjadi Undang–Undang
dan

melampirkannya

sebagai

bagian

yang

tidak

pada

tanggal

terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang–Undang

ini

mulai

berlaku

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Undang–Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

hukum),
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
C. RANCANGAN . . .

1083 - 97 -
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C. RANCANGAN

UNDANG–UNDANG

PENGESAHAN

PERJANJIAN

INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA
SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI …
(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti dengan
bahasa Indonesia sebagai terjemahannya)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;

Mengingat:

1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG–UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI …
(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan
diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya).
Pasal 1
(1) Mengesahkan Konvensi … (bahasa asli perjanjian
internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan
bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) … dengan
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang… .
(2) Salinan . . .
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(2) Salinan naskah asli Konvensi … (bahasa asli perjanjian
internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan
bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) … dengan
Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang …
dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Undang–Undang
diundangkan.

Pasal 2
ini
mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Undang–Undang
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI
hukum),

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

tanda tangan
NAMA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR ..

D. BENTUK . . .
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D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG
NOMOR … TAHUN … TENTANG …
(untuk perubahan pertama )
atau
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
( untuk perubahan kedua, dan seterusnya )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.
b.
c.

bahwa …;
bahwa …;
dan seterusnya …;

Mengingat:

1.
2.
3.

…;
…;
dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG–UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG ... .
Pasal I . . .
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang–Undang Nomor ...
Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor … ) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal ... ( bunyi rumusan tergantung
keperluan ), dan seterusnya.
Pasal II
Undang–Undang ini mulai
diundangkan.

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI
(yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum),
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
E. BENTUK . . .

1087 - 101 -
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E. BENTUK RANCANGAN UNDANG–UNDANG PENCABUTAN UNDANG–
UNDANG
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG–UNDANG NOMOR … TAHUN …
TENTANG … (Nama Undang–Undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;

Mengingat:

1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG–UNDANG TENTANG PENCABUTAN UNDANGUNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG ... .
Pasal 1
Undang–Undang Nomor … Tahun … tentang ... (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku (bagi Undang–Undang yang sudah
berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku
(bagi Undang–Undang yang sudah diundangkan tetapi belum
mulai berlaku).
Pasal 2 . . .

1088 - 102 -
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Undang–Undang
diundangkan.

Pasal 2
ini
mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI
hukum),

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

F. BENTUK . . .

1089 - 103 -
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F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG …
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a.
b.
c.

bahwa …;
bahwa …;
dan seterusnya …;

Mengingat:

1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN … TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR … TAHUN … TENTANG …
Pasal 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
… Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun …. Nomor ..., Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang yang sudah berlaku) atau
ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi
Peraturan . . .

1090 - 104 -
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang
sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Undang–Undang
diundangkan.

ini

Pasal 2
mulai berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI
hukum),

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

tanda tangan
NAMA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

G. RANCANGAN . . .

1091 - 105 -
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G.

RANCANGAN

PERATURAN

PEMERINTAH

PENGGANTI

UNDANG-

UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR …. TAHUN …..
TENTANG
(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a.
b.
c.

bahwa …;
bahwa …;
dan seterusnya …;

Mengingat:

1.
2.
3.

…;
…;
dan seterusnya …;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG … (Nama Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang).
BAB I
…
Pasal 1
BAB II
...
Pasal …
BAB
(dan seterusnya)
Pasal 2 . . .
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Pasal 2
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI
hukum),

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

H. BENTUK . . .
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H.

BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Pemerintah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa …;

b.

bahwa …;

c.

dan seterusnya …;

1.

…;

2.

…;

3.

dan seterusnya …;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG …. (nama
Peraturan Pemerintah).
BAB I
…
Pasal 1
BAB II
Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)
Pasal ... . . .
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Pasal …
Peraturan Pemerintah ini

mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

pengundangan

Peraturan

penempatannya

dalam

memerintahkan

Pemerintah
Lembaran

ini

dengan

Negara

Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

hukum),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

I.

1095 - 109 -

RANCANGAN . . .
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I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Presiden)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa …;

b.

bahwa …;

c.

dan seterusnya …;

1.

…;

2.

…;

3.

dan seterusnya …;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG …. (nama Peraturan
Presiden).
BAB I
…
Pasal 1
BAB II
Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)
Pasal ... . . .
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Pasal …
Peraturan

Presiden

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

pengundangan
penempatannya

orang

mengetahuinya,

Peraturan
dalam

memerintahkan

Presiden

Lembaran

ini
Negara

dengan
Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

hukum),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

J. BENTUK . . .
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J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI … REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(Nama Peraturan Menteri)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI …REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

Mengingat:

a.

bahwa …;

b.

bahwa …;

c.

dan seterusnya …;

1.

…;

2.

…;

3.

dan seterusnya …;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI … TENTANG …. (nama
Peraturan Menteri).
BAB I
…
Pasal 1
BAB II
Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)
Pasal . . .
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Pasal …
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan
ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI

(yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di

bidang

hukum),
tanda tangan
NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR…

K. BENTUK . . .
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K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
PERATURAN DAERAH PROVINSI … (Nama Provinsi)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR (Nama Provinsi),
Menimbang :

Mengingat:

a.

bahwa …;

b.

bahwa …;

c.

dan seterusnya …;

1.

…;

2.

…;

3.

dan seterusnya …;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI …
(Nama Provinsi)
dan
GUBERNUR … (Nama Provinsi)
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II . . .

1100 - 114 -
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BAB II
…
Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)
Pasal ...
Peraturan

Daerah

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi … (Nama Provinsi).
Ditetapkan di …
pada tanggal …
GUBERNUR … (Nama Provinsi)
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di …
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI… (Nama Provinsi),
tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI … (Nama Provinsi) TAHUN … NOMOR …
L. BENTUK . . .

1101 - 115 -

- 116 -

L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA… (nama kabupaten/kota)
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA (nama kabupaten/kota),
Menimbang:

a. bahwa …;
b. bahwa …;
c. dan seterusnya …;

Mengingat:

1. …;
2. …;
3. dan seterusnya …;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA …
(nama kabupaten/kota)
dan
BUPATI/WALIKOTA … (nama kabupaten/kota)

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan
Daerah).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
…
Pasal …
BAB …
(dan seterusnya)
Pasal . . .

1102 - 116 -
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Pasal …
Peraturan Daerah ini mulai
diundangkan.

berlaku

pada

tanggal

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota … (nama
kabupaten/kota).
Ditetapkan di …
pada tanggal …
BUPATI/WALIKOTA … (nama
kabupaten/kota),
tanda tangan
NAMA
Diundangkan di …
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA … (nama kabupaten/kota),
tanda tangan
NAMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA … (nama kabupaten/kota)
TAHUN … NOMOR …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

1103 - 117 -

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a.

bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan
program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial
bagi seluruh rakyat;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan
sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara
yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan
bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan
dana
jaminan
sosial
seluruhnya
untuk
pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta;
c.

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan
Undang-Undang yang merupakan transformasi
keempat Badan Usaha Milik Negara untuk
mempercepat terselenggaranya sistem jaminan
sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;

d. bahwa . . .
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dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
Mengingat

: 1.

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BADAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Badan
Penyelenggara
Jaminan
Sosial
yang
selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial.
2. Jaminan . . .
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Sosial
adalah
salah
satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.
3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik
seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran
beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh
BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta
dan pembiayaan operasional penyelenggaraan
program Jaminan Sosial.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi
hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau
Pemerintah.
7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh
Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak
mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lain.
9. Pemberi
Kerja
adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.

10. Gaji . . .
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dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan.
11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya
disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk
membantu Presiden dalam perumusan kebijakan
umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem
jaminan sosial nasional.
12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas
melakukan
pengawasan
atas
pelaksanaan
pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan
nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan
program Jaminan Sosial.
13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS
untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas,
tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS,
baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 2
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional
berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;
b. manfaat; dan
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 3 . . .
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BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota
keluarganya.
Pasal 4
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional
berdasarkan prinsip:
a.

kegotongroyongan;

b. nirlaba;
c.

keterbukaan;

d. kehati-hatian;
e.

akuntabilitas;

f.

portabilitas;

g.

kepesertaan bersifat wajib;

h. dana amanat; dan
i.

hasil
pengelolaan
Dana
Jaminan
Sosial
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk sebesar-besar kepentingan
Peserta.
BAB II

PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 5
(1)

Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.

(2)

BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.

BPJS Kesehatan; dan

b.

BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua . . .
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Ruang Lingkup
Pasal 6
(1)

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan
program jaminan kesehatan.

(2)

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan
program:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.
BAB III

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Status
Pasal 7
(1)

BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
adalah badan hukum publik berdasarkan
Undang-Undang ini.

(2)

BPJS sebagaimana dimaksud pada
bertanggung jawab kepada Presiden.

ayat

(1)

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 8
(1)

BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota
Negara Republik Indonesia.
(2) BPJS . . .
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BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan
kantor cabang di kabupaten/kota.
BAB IV

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 9
(1)

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
5
ayat
(2)
huruf
a
berfungsi
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

(2)

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, program jaminan kematian, program
jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 10
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:
a. melakukan
Peserta;

dan/atau

menerima

pendaftaran

b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta
dan Pemberi Kerja;
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan
Peserta;
e. mengumpulkan . . .
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Jaminan Sosial;
f. membayarkan
Manfaat
dan/atau
membiayai
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan
program Jaminan Sosial; dan
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan
program Jaminan Sosial kepada Peserta dan
masyarakat.
Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:
a. menagih pembayaran Iuran;
b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi
jangka pendek dan jangka panjang dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang
memadai;
c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam
memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan jaminan sosial
nasional;
d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan
mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan
yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan
oleh Pemerintah;
e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan
fasilitas kesehatan;

f. mengenakan . . .
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mengenakan sanksi administratif kepada Peserta
atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi
kewajibannya;

g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang
berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam
membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam
rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Bagian Keempat
Hak
Pasal 12
Dalam
melaksanakan
kewenangan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk:
a. memperoleh
dana
operasional
untuk
penyelenggaraan program yang bersumber dari
Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
b. memperoleh
hasil
monitoring
dan
evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN
setiap 6 (enam) bulan.
Bagian Kelima
Kewajiban
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk:
a. memberikan . . .
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Peserta;

nomor

identitas

tunggal

kepada

b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan
aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan
Peserta;
c. memberikan informasi melalui media massa cetak
dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan,
serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai
dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional;
e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai
hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang
berlaku;
f.

memberikan informasi kepada Peserta mengenai
prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi
kewajibannya;

g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai
saldo jaminan hari tua dan pengembangannya
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai
besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun;
i.

membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar
praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;

j.

melakukan pembukuan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan
Jaminan Sosial; dan

k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk
kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan
sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada
DJSN.
BAB V . . .
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PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Peserta
Pasal 14
Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi
Peserta program Jaminan Sosial.
Pasal 15
(1)

Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada
BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang
diikuti.

(2)

Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut
anggota keluarganya secara lengkap dan benar
kepada BPJS.

(3)

Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 16

(1)

Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan
penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi
persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan
Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota
keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai
dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
(2) Setiap . . .
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Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memberikan data mengenai dirinya dan
anggota keluarganya secara lengkap dan benar
kepada BPJS.
Pasal 17

(1)

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2),
dan setiap orang yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(3)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.

(4)

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
(1)

Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan
Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta
kepada BPJS.

(2) Penerima . . .
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Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data
mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya
secara lengkap dan benar kepada Pemerintah
untuk disampaikan kepada BPJS.
Bagian Kedua
Pembayaran Iuran
Pasal 19

(1)

Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang
menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan
menyetorkannya kepada BPJS.

(2)

Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor
Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada
BPJS.

(3)

Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima
Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor
Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada
BPJS.

(4)

Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk
penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran
program jaminan kesehatan diatur dalam
Peraturan Presiden; dan
b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain
program jaminan kesehatan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB VI . . .
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ORGAN BPJS
Bagian Kesatu
Struktur
Pasal 20
Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.
Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 21
(1)

Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang
profesional.

(2)

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur
Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan
2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu)
orang unsur tokoh masyarakat.

(3)

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.

(4)

Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.

(5)

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

Pasal 22 . . .
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(1)

Dewan
Pengawas
berfungsi
melakukan
pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.

(2)

Dalam
menjalankan
dimaksud pada ayat
bertugas untuk:

fungsi
sebagaimana
(1), Dewan Pengawas

a. melakukan
pengawasan
atas
kebijakan
pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pengelolaan
dan
pengembangan
Dana
Jaminan Sosial oleh Direksi;
c. memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan
kepada Direksi mengenai kebijakan dan
pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan
d. menyampaikan
laporan
pengawasan
penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai
bagian dari laporan BPJS kepada Presiden
dengan tembusan kepada DJSN.
(3)

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk:
a.

menetapkan rencana kerja anggaran tahunan
BPJS;

b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari
Direksi;
c.

mengakses data dan
penyelenggaraan BPJS;

informasi

mengenai

d. melakukan penelaahan terhadap data dan
informasi mengenai penyelenggaraan BPJS;
dan
e.

memberikan saran dan rekomendasi kepada
Presiden mengenai kinerja Direksi.

(4) Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi,
tugas,
dan
wewenang
Dewan
Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.
Bagian Ketiga
Direksi
Pasal 23

(1)

Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang
anggota yang berasal dari unsur profesional.

(2)

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3)

Presiden menetapkan salah seorang dari anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai direktur utama.

(4)

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
Pasal 24

(1)

Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan
kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta
untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan
haknya.

(2)

Dalam
menjalankan
fungsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk:
a. melaksanakan
pengelolaan
BPJS
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi;
b. mewakili BPJS di dalam dan di luar
pengadilan; dan
c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi
Dewan
Pengawas
untuk
melaksanakan
fungsinya.
(3) Dalam . . .
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Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk:
a. melaksanakan wewenang BPJS;
b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas
pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan
sistem kepegawaian;
c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian
BPJS termasuk mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan pegawai BPJS serta
menetapkan penghasilan pegawai BPJS;
d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan
bagi Dewan Pengawas dan Direksi;
e. menetapkan
ketentuan
dan
tata
cara
pengadaan barang dan jasa dalam rangka
penyelenggaraan
tugas
BPJS
dengan
memperhatikan
prinsip
transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
f.

melakukan pemindahtanganan aset tetap
BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) dengan persetujuan
Dewan Pengawas;

g. melakukan pemindahtanganan aset tetap
BPJS
lebih
dari
Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan
h. melakukan pemindahtanganan aset tetap
BPJS
lebih
dari
Rp500.000.000.000,00
(lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(4)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Direksi.
BAB VII . . .
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PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN,
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI
Bagian Kesatu
Persyaratan Anggota Dewan Pengawas
dan Anggota Direksi
Paragraf 1
Persyaratan Umum
Pasal 25
(1)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi, calon yang
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela;
e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai untuk pengelolaan program Jaminan
Sosial;
f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada
saat dicalonkan menjadi anggota;
g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai
pengurus partai politik;
h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa
dalam proses peradilan;

i.
1121
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- 19 i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
dan/atau
j. tidak pernah menjadi anggota direksi,
komisaris, atau dewan pengawas pada suatu
badan hukum yang dinyatakan pailit karena
kesalahan yang bersangkutan.
(2)

Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di
pemerintahan atau badan hukum lainnya.
Paragraf 2
Persyaratan Khusus
Pasal 26

Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Dewan
Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu
memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang
manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling
sedikit 5 (lima) tahun.
Pasal 27
Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harus
memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki
kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang
bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial
paling sedikit 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua . . .
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Tata Cara Pemilihan dan Penetapan
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
Pasal 28
(1)

Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan
Pengawas
dan
anggota
Direksi,
Presiden
membentuk panitia seleksi yang bertugas
melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

(2)

Keanggotaan
panitia
seleksi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang
unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur
masyarakat.

(3)

Keanggotaan
panitia
dimaksud pada ayat
Keputusan Presiden.

seleksi
sebagaimana
(2) ditetapkan dengan

Pasal 29
(1)

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran
calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota
Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
ditetapkan.

(2)

Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan
Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terusmenerus.

(3)

Panitia seleksi mengumumkan nama calon
anggota Dewan Pengawas dan nama calon
anggota Direksi kepada masyarakat untuk
mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah pendaftaran ditutup.
(4) Tanggapan . . .

1123

- 21 (4)

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada panitia seleksi paling lama
15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
diumumkan.

(5)

Panitia seleksi menentukan nama calon anggota
Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi
yang
akan
disampaikan
kepada
Presiden
sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang
diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung
sejak
tanggal
ditutupnya
masa
penyampaian tanggapan dari masyarakat.
Pasal 30

(1)

Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan
Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan
anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia
seleksi.

(2)

Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan
Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur
Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan
yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar
nama calon dari panitia seleksi.

(3)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal
dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan
unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan
dari Presiden.

(4) Pimpinan . . .
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Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia menyampaikan nama calon terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak tanggal berakhirnya pemilihan.

(5)

Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan
surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

(6)

Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur
pemerintah dan anggota Direksi dilakukan
bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan
Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 32
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti
dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan.
Pasal 33 . . .
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(1)

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
dapat diberhentikan sementara karena:
a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan
sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
c.

dikenai sanksi administratif pemberhentian
sementara.

(2)

Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk
pejabat sementara dengan mempertimbangkan
usulan dari DJSN.

(3)

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dikembalikan pada jabatannya apabila telah
dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan
tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka
dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian
sementaranya dicabut.

(4)

Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(3)
dilakukan
paling
lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan
sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut
atau
sanksi
administratif
pemberhentian
sementaranya dicabut.

(5)

Pemberhentian
sementara
anggota
Dewan
Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh Presiden.
Pasal 34 . . .
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Anggota Dewan Pengawas atau anggota
diberhentikan dari jabatannya karena:

Direksi

a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya;
b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan
Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil;
d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
e. melakukan perbuatan tercela;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan/atau
g. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan
sendiri.
Pasal 35
Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk
meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
Pasal 36
(1)

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota
Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi,
Presiden membentuk panitia seleksi untuk
memilih calon anggota pengganti antarwaktu.
(2) Prosedur . . .
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Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

(3)

Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari
18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan
anggota
pengganti
antarwaktu
berdasarkan
usulan DJSN.

(4)

DJSN mengajukan usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Presiden.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 37
(1)

BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan
pengelolaan program dan laporan
keuangan
tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik
kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN
paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

(2)

Periode laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan
31 Desember.
(3) Bentuk . . .
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Bentuk dan isi laporan pengelolaan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN.

(4)

Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku.

(5)

Laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan
eksekutif melalui media massa elektronik dan
melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak
yang memiliki peredaran luas secara nasional,
paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

(6)

Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

(7)

Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan
pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 38

(1)

Direksi bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan
atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

(2)

Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan
Direksi
wajib
menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

BAB IX . . .
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PENGAWASAN
Pasal 39
(1)

Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara
eksternal dan internal.

(2)

Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ
pengawas BPJS, yang terdiri atas:
a. Dewan Pengawas; dan
b. satuan pengawas internal.

(3)

Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:
a. DJSN; dan
b. lembaga pengawas independen.

BAB X
ASET
Bagian Kesatu
Pemisahan Aset
Pasal 40
(1)

BPJS mengelola:
a. aset BPJS; dan
b. aset Dana Jaminan Sosial.

(2)

BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana
Jaminan Sosial.

(3)

Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset
BPJS.

(4)

BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan
Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang
merupakan badan usaha milik negara.
Bagian Kedua . . .
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Aset BPJS
Pasal 41
(1)

Aset BPJS bersumber dari:
a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham;
b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik
Negara yang menyelenggarakan program
jaminan sosial;
c. hasil pengembangan aset BPJS;
d. dana operasional yang diambil dari Dana
Jaminan Sosial; dan/atau
e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Aset BPJS dapat digunakan untuk:
a. biaya operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial;
b. biaya pengadaan barang dan
digunakan untuk mendukung
penyelenggaraan Jaminan Sosial;

jasa yang
operasional

c. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan;
dan
d. investasi dalam instrumen investasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan
penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 42 . . .
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Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling
banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Bagian Ketiga
Aset Dana Jaminan Sosial
Pasal 43
(1)

Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:
a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;
b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial
yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha
Milik Negara yang menyelenggarakan program
jaminan sosial; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:
a. pembayaran
Manfaat
layanan Jaminan Sosial;

atau

pembiayaan

b. dana operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial; dan
c. investasi dalam instrumen investasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan
penggunaan
aset
Dana
Jaminan
Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat . . .
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Biaya Operasional
Pasal 44
(1)

Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel
dan biaya non personel.

(2)

Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dan
karyawan.

(3)

Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan
manfaat tambahan lainnya.

(4)

Dewan
Pengawas,
Direksi,
dan
karyawan
memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat
tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang
dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan
tugas di dalam BPJS.

(5)

Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku.

(6)

Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat
memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS
yang dibayarkan dari hasil pengembangan.

(7)

Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat
tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan
ditetapkan dengan peraturan Direksi.

(8)

Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat
tambahan lainnya serta insentif bagi anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur
dengan Peraturan Presiden.

Pasal 45 . . .
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(1)

Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan
persentase dari Iuran yang diterima dan/atau dari
dana hasil pengembangan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PEMBUBARAN BPJS
Pasal 46
BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.
Pasal 47
BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan
perundangan-undangan mengenai kepailitan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Penyelesaian Pengaduan
Pasal 48
(1)

BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu
pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.

(2) BPJS . . .
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BPJS wajib menangani pengaduan paling lama
5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

(3)

Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan
penanganan pengaduan Peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
BPJS.
Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
Pasal 49
(1)

Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya
belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian
sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme
mediasi.

(2)

Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang
disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.

(3)

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
penandatangan
kesepakatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.

(4)

Penyelesaian
sengketa
melalui
mekanisme
mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah
pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara
penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga . . .
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Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 50
Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh
unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan
pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak
dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke
pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.

BAB XIII
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN
Pasal 51
(1)

Dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS
bekerja sama dengan lembaga Pemerintah.

(2)

Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja
sama dengan organisasi atau lembaga lain di
dalam negeri atau di luar negeri.

(3)

BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik
Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota
lembaga internasional apabila terdapat ketentuan
bahwa anggota dari organisasi atau lembaga
internasional tersebut mengharuskan atas nama
negara.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XIV . . .
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LARANGAN
Pasal 52
Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang:
a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga
antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota
Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi;
b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan
dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
c.

melakukan perbuatan tercela;

d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik,
pengurus organisasi masyarakat atau organisasi
sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang
terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat
struktural
dan
fungsional
pada
lembaga
pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan
hukum lainnya;
e.

membuat atau mengambil keputusan
mengandung unsur benturan kepentingan;

yang

f.

mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian
badan usaha yang terkait dengan program Jaminan
Sosial;

g.

menghilangkan atau tidak memasukkan atau
menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam
buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau
laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi
BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;

h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset
BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
i.

melakukan subsidi silang antarprogram;

j. menempatkan . . .
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menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana
Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak
terdaftar pada Peraturan Pemerintah;

k. menanamkan investasi kecuali surat berharga
tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;
l.

membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan
palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau
laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan
Sosial; dan/atau

m. mengubah,
mengaburkan,
menyembunyikan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan
transaksi
atau
merusak
catatan
pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.
Pasal 53
(1)

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai
sanksi administratif.

(2)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden
atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara; dan/atau
c. pemberhentian tetap.
(4) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang
melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j,
huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana
denda
paling
banyak
Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Pasal 55
Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56
(1)

Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan
keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
Pemerintah
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan Jaminan Sosial nasional.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter
yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS,
Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus
untuk menjamin kelangsungan program Jaminan
Sosial.

(3)

Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi
tertentu
yang
memberatkan
perekonomian,
Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus
untuk
menjaga
kesehatan
keuangan
dan
kesinambungan
penyelenggaraan
program
Jaminan Sosial.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi
Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes
(Persero)
yang
dibentuk
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)
Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 16) diakui keberadaannya dan
tetap melaksanakan program jaminan kesehatan,
termasuk menerima pendaftaran peserta baru,
sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
b. Kementerian
Kesehatan
tetap
melaksanakan
kegiatan operasional penyelenggaraan program
jaminan
kesehatan
masyarakat,
termasuk
penambahan
peserta baru, sampai dengan
beroperasinya BPJS Kesehatan;

c. Kementerian . . .
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Pertahanan,
Tentara
Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap
melaksanakan
kegiatan
operasional
penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi
pesertanya, termasuk penambahan peserta baru,
sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan,
kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu
berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial
Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero)
yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan
Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap
melaksanakan
kegiatan
operasional
penyelenggaraan:
1.

program jaminan pemeliharaan kesehatan
termasuk penambahan peserta baru sampai
dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan

2.

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, dan jaminan hari tua bagi
pesertanya, termasuk penambahan
peserta
baru sampai dengan berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan.

e. Perusahaan . . .
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e. Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau
disingkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum
(Perum)
Asuransi
Sosial
Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun,
dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988
tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3369), Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang
Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan
Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu
Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863),
dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991
tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455)
tetap
melaksanakan
kegiatan
operasional
penyelenggaraan
program
Asuransi
Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan
program pembayaran pensiun
bagi pesertanya,
termasuk penambahan
peserta baru, sampai
dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
f.

Perusahaan
Perseroan
(Persero)
PT
DANA
TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri

Sipil . . .
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1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3200)
tetap
melaksanakan
kegiatan
operasional
penyelenggaraan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun bagi pesertanya,
termasuk penambahan peserta baru sampai dengan
dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan
Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai
dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk:
a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk
program
jaminan
kesehatan
sesuai
dengan
ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456).
b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai,
serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS
Kesehatan.
Pasal 59
Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas
dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai
beroperasi.
Pasal 60 . . .
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(1)

BPJS

Kesehatan

mulai

beroperasi

menyelenggarakan program jaminan kesehatan
pada tanggal 1 Januari 2014.
(2)

Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a.

Kementerian

Kesehatan

menyelenggarakan

tidak

program

lagi
jaminan

kesehatan masyarakat;
b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia
tidak

lagi

menyelenggarakan

program

pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali
untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan
dengan

kegiatan

operasionalnya,

yang

ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan
c.

PT

Jamsostek

menyelenggarakan

(Persero)

tidak

program

lagi

jaminan

pemeliharaan kesehatan.
(3)

Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.

PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa
likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta
hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero)
menjadi aset dan liabilitas serta hak dan
kewajiban hukum BPJS Kesehatan;

b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi
pegawai BPJS Kesehatan; dan

c. Menteri . . .
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Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku
Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan
laporan posisi keuangan penutup PT Askes
(Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor
akuntan

publik

mengesahkan

dan

laporan

Menteri

Keuangan

posisi

keuangan

pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi
keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.
Pasal 61
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Dewan
Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai
dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi
BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk:
a.

menyiapkan
pengalihan
program
jaminan
pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan;

b.

menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan
untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;

c.

menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak
dan kewajiban program jaminan pemeliharaan
kesehatan
PT
Jamsostek
(Persero)
terkait
penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan
kesehatan ke BPJS Kesehatan; dan

d.

menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai,
serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 62

(1)

PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

(2) Pada . . .
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Pada saat
PT Jamsostek (Persero) berubah
menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar
tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas
serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek
(Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak
dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;
b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih
menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;
c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku
Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan
laporan
posisi
keuangan
penutup
PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan
audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri
Keuangan
mengesahkan
posisi
laporan
keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan
dan laporan posisi keuangan pembukaan dana
jaminan ketenagakerjaan; dan
d. BPJS
Ketenagakerjaan
menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, program
jaminan hari tua, dan program jaminan
kematian yang selama ini diselenggarakan
oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk
menerima peserta baru, sampai dengan
beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang
sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai
dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456), paling
lambat 1 Juli 2015.

Pasal 63 . . .
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Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota
Dewan
Pengawas
dan
anggota
Direksi
BPJS
Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai
beroperasi.
Pasal 64
BPJS
Ketenagakerjaan
mulai
beroperasi
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,
program jaminan hari tua, program jaminan pensiun,
dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain
peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan
PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29
sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456), paling lambat tanggal
1 Juli 2015.
Pasal 65
(1)

PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan
program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia dan program pembayaran
pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat
tahun 2029.

(2)

PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan
program tabungan hari tua dan program
pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke
BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
Pasal 66 . . .
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Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program
Asuransi
Sosial
Angkatan
Bersenjata
Republik
Indonesia dan program pembayaran pensiun dari
PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan
hari tua dan program pembayaran pensiun dari
PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 67
Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297) tidak berlaku untuk
pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (3) huruf a dan Pasal 62 ayat (2) huruf a.
Pasal 68
Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi
BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995
tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan

b. Ketentuan . . .
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan
beroperasinya
BPJS
Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
Pasal 69
Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 70
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama:
a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung
beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung
beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 71
Undang-Undang
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .
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- 48 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
Ketiga
Direksi
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

I.

UMUM
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,
tujuan
tersebut
semakin
dipertegas
yaitu
dengan
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh
rakyat.
Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain
itu,
dalam
Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem
jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan
sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah
memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk
mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk
badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik
berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana
amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesarbesarnya kepentingan Peserta.
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-2Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUUIII/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan
BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh
Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5
ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan
PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan
PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program,
aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.
Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS
Kesehatan
dan
BPJS
Ketenagakerjaan.
BPJS
Kesehatan
menyelenggarakan
program
jaminan
kesehatan
dan
BPJS
Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan
program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas
yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat
manusia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang
bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang
efisien dan efektif.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil.
Pasal 3 . . .
1153

-3Pasal 3
Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah
kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi
terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip kegotongroyongan” adalah
prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung
beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan
kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan
tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip
pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil
pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesarbesarnya bagi seluruh Peserta.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah
prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap,
benar, dan jelas bagi setiap Peserta.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah
prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan
tertib.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah
prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah
prinsip
memberikan
jaminan
yang
berkelanjutan
meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat
tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat
wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh
penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang
dilaksanakan secara bertahap.
Huruf h . . .
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Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah
bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan
dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesarbesarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Yang dimaksud dengan “menagih” adalah meminta
pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan,
atau kekurangan pembayaran Iuran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .
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Pemerintah
menetapkan
standar
tarif
setelah
mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan
asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun
tingkat daerah.
Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat
berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai
dengan tingkat kemahalan harga setempat, sehingga
diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan
efisien.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” antara lain
adalah kewajiban mendaftarkan diri dan Pekerjanya
sebagai Peserta, melaporkan data kepesertaan termasuk
perubahan Gaji atau Upah, jumlah Pekerja dan
keluarganya, alamat Pekerja, serta status Pekerja.
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang–undangan”
adalah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan peraturan pelaksanaannya.
Huruf h
Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan
pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta
penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi
Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah.
Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagian
dari akumulasi Iuran Jaminan Sosial dan hasil
pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk
membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial.
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Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “nomor identitas tunggal” adalah
nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada
setiap Peserta untuk menjamin tertib administrasi atas
hak dan kewajiban setiap Peserta. Nomor identitas tunggal
berlaku untuk semua program Jaminan Sosial.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS
mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas,
penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan
Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan,
dan pengeluaran BPJS.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “program Jaminan Sosial yang
diikuti” adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “data” adalah data diri Pemberi
Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk
perubahannya.
Ayat (3)
Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan
yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis
usaha, dan/atau skala usaha.
Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh
mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan
kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program
Jaminan Sosial.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelayanan publik
tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin
mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak
tanah dan bangunan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah
daerah” adalah unit pelayanan publik yang dilaksanakan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja
diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional.
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja
diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat
kembali” adalah dicalonkan kembali melalui proses
seleksi.
Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 . . .
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Ayat (1)
Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orang
yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus
di bidang Jaminan Sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat
kembali” adalah dicalonkan kembali melalui proses
seleksi.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah
termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Tahunan BPJS.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah gaji
atau upah dan manfaat tambahan lainnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas

Huruf f . . .
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Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas
atau calon anggota Direksi diukur dari jenjang
pendidikan formal.
Kriteria
kompetensi
calon
anggota
Dewan
Pengawas atau calon anggota Direksi diukur
berdasarkan
pengalaman,
keahlian,
dan
pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j . . .
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tidak boleh merangkap jabatan”
adalah setelah diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas
atau anggota Direksi, yang bersangkutan melepaskan
jabatan lain di pemerintahan, termasuk lembaga negara
atau badan hukum lain.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkan
pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang
tugasnya, antara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan,
aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi,
manajemen risiko, manajemen kesehatan, kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja, dan/atau hukum yang dapat dibuktikan
dengan sertifikat kompetensi.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang
diberhentikan sementara, pejabat sementara yang
diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Dewan
Pengawas yang lain.
Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang
diberhentikan sementara, pejabat sementara yang
diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksi
yang lain.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dinyatakan sehat kembali” adalah
apabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada
rumah sakit milik Pemerintah.
Yang dimaksud dengan “statusnya sebagai tersangka
dicabut” adalah apabila proses penyidikan perkaranya
dihentikan oleh penyidik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
DJSN melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas
independen” adalah Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya
Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan
pemeriksaan.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Aset program jaminan sosial dapat berupa uang,
surat berharga, serta tanah dan bangunan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
1165

- 15 Ayat (2)
Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam
negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka
peningkatan
kualitas
BPJS
ataupun
kualitas
pelayanannya kepada Peserta.
Ayat (3)
Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga
internasional dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 52
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah
hubungan keluarga karena pertalian darah atau
perkawinan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”
adalah melakukan perbuatan yang merendahkan
martabat Dewan Pengawas dan Direksi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k . . .
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Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat
berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana
yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber
daya ekonomi negara, dan lain sebagainya.
Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan
dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan
Sosial antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran,
dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.
Pasal 57
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai
tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya
pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan
cacat karena dinas, santunan cacat bukan karena dinas,
santunan biaya pemakaman istri/suami, dan santunan
biaya pemakaman anak.
Huruf f
Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna
dan asuransi kematian.
Pasal 58
Huruf a
Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara
lain:
a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang
diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan;
b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku
kepentingan jaminan kesehatan;
c. menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional untuk Peserta PT Askes
(Persero);
d. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk
mengalihkan penyelenggaraan program jaminan
kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan;
e. berkoordinasi
dengan
Kementerian
Pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia
untuk
mengalihkan
penyelenggaraan
program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri
dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik
Indonesia beserta anggota keluarganya ke BPJS
Kesehatan; dan
f. berkoordinasi . . .
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berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk
mengalihkan penyelenggaraan program jaminan
pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan.

Huruf b
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas,
pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke
BPJS Kesehatan, mencakup antara lain:
a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan
audit atas laporan keuangan penutup PT Askes
(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS
Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan
dana jaminan kesehatan; dan
b. menyusun laporan keuangan penutup PT Askes
(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS
Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan
dana jaminan kesehatan.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara
lain:
a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang
diperlukan
untuk
beroperasinya
BPJS
Ketenagakerjaan; dan
b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku
kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Huruf c . . .
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Cukup jelas.
Huruf d
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas,
pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero)
ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain:
a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan
audit atas laporan posisi keuangan penutup PT
Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan
pembukaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
b.

menyusun laporan posisi keuangan penutup PT
Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan
pembukaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap
transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain
memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran
pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.
Ayat (2)
PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap
transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain
memuat pengalihan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 66 . . .
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Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI
(Persero) dan program tabungan hari tua dan program
pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero)
adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan
penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014,
yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial
Angkatan
Bersenjata
Republik
Indonesia
dan
program
pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan
program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256
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SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PERINDUSTRIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan
nasional berdasar atas demokrasi ekonomi;
b. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi
dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur
ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri
yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang
didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya
yang tangguh;
c. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan
melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat,
dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber
daya secara optimal dan efisien, serta mendorong
perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan,
keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan
mengutamakan kepentingan nasional;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian sudah tidak sesuai dengan perubahan
paradigma pembangunan industri sehingga perlu diganti
dengan undang-undang yang baru;
e. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu
membentuk
Undang-Undang
tentang
Perindustrian;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan ...
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- 2 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang
bertalian dengan kegiatan industri.

2.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri.

3.

Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses
produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas
penggunaan
sumber
daya
secara
berkelanjutan
sehingga
mampu
menyelaraskan
pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat.

4.

Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,
meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber
daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam
rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
5. Bahan ...
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Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi,
atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai
ekonomi yang lebih tinggi.

6.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan
kegiatan Industri.

7.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

8.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

9.

Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang
melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang
berkedudukan di Indonesia.

10. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang
mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan
Industri.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Teknologi
Industri
adalah
hasil
pengembangan,
perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk
teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang
bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem
yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
13. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam
dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau
sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya
untuk
waktu
tertentu,
bersifat
bebas
nilai,
dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan
Industri.
14. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau
direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta,
dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan
sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai,
dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan
Kawasan Industri.
15. Informasi ...
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- 4 15. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri
dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel,
grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki
arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi
penggunanya.
16. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan
prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi
unsur institusi, sumber daya manusia, basis data,
perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi
data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk
penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta
penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.
17. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di
bidang standardisasi.
18. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan,
menerapkan,
memelihara,
memberlakukan,
dan
mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan
secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku
kepentingan.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
Pasal 2
Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepentingan nasional;
b. demokrasi ekonomi;
c. kepastian berusaha;
d. pemerataan ...
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- 5 d. pemerataan persebaran;
e. persaingan usaha yang sehat; dan
f.

keterkaitan Industri.
Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:
a. mewujudkan Industri nasional
penggerak perekonomian nasional;

sebagai

pilar

dan

b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan
maju, serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat,
serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh
satu kelompok atau perseorangan yang merugikan
masyarakat;
e. membuka
kesempatan
kesempatan kerja;
f.

berusaha

dan

perluasan

mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke
seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan
memperkukuh ketahanan nasional; dan

g. meningkatkan
kemakmuran
masyarakat secara berkeadilan.

dan

kesejahteraan

Pasal 4
Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. penyelenggaraan
Perindustrian;

urusan

pemerintahan

di

bidang

b. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
c. Kebijakan Industri Nasional;
d. perwilayahan Industri;
e. pembangunan sumber daya Industri;
f.

pembangunan sarana dan prasarana Industri;

g. pemberdayaan Industri;
h. tindakan ...
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- 6 h. tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri;
i.

perizinan,
fasilitas;

penanaman

j.

Komite Industri Nasional;

modal

bidang

Industri,

dan

k. peran serta masyarakat; dan
l.

pengawasan dan pengendalian.
BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DI BIDANG PERINDUSTRIAN
Pasal 5
(1) Presiden
berwenang
menyelenggarakan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
(2) Kewenangan sebagaimana
dilaksanakan oleh Menteri.

dimaksud

pada

urusan
ayat

(1)

(3) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengaturan,
pembinaan, dan pengembangan Perindustrian.
Pasal 6
(1) Kewenangan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) yang bersifat teknis untuk bidang Industri
tertentu dilaksanakan oleh menteri terkait dengan
berkoordinasi dengan Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pengaturan
yang bersifat teknis untuk bidang Industri tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai
dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang
Perindustrian
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan ...
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- 7 (2) Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
BAB III
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL
Pasal 8
(1) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional.
(2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
(3) Rencana
Induk
Pembangunan
Industri
Nasional
merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri
dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
(4) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
Pasal 9
(1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun
dengan paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri;
b. budaya Industri dan kearifan lokal yang tumbuh di
masyarakat;
c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
d. perkembangan Industri dan bisnis, baik nasional
maupun internasional;
e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
maupun internasional; dan
f.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
(2) Rencana ...
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- 8 (2) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional paling
sedikit meliputi:
a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri;
c. bangun Industri nasional;
d. pembangunan sumber daya Industri;
e. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
f.

pemberdayaan Industri; dan

g. perwilayahan Industri.
(3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional disusun
oleh Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan
mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan
terkait.
(4) Rencana
Induk
Pembangunan
Industri
Nasional
dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional.
(5) Rencana
Induk
Pembangunan
Industri
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Nasional

Pasal 10
(1) Setiap gubernur
Industri Provinsi.

menyusun

Rencana

Pembangunan

(2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan
Kebijakan Industri Nasional.
(3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun dengan
paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan
pembangunan Industri di kabupaten/kota serta
kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
(4) Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh
Pemerintah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal ...
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(1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota.
(2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun
dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
(3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun
dengan paling sedikit memperhatikan:
a. potensi sumber daya Industri daerah;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial
ekonomi serta daya dukung lingkungan.
(4) Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB IV
KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL
Pasal 12
(1) Kebijakan Industri Nasional merupakan arah dan
tindakan
untuk
melaksanakan
Rencana
Induk
Pembangunan Industri Nasional.
(2) Kebijakan Industri Nasional paling sedikit meliputi:
a. sasaran pembangunan Industri;
b. fokus pengembangan Industri;
c. tahapan capaian pembangunan Industri;
d. pengembangan sumber daya Industri;
e. pengembangan sarana dan prasarana;
f.

pengembangan perwilayahan Industri; dan

g. fasilitas fiskal dan nonfiskal.
(3) Kebijakan ...
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- 10 (3) Kebijakan Industri Nasional disusun untuk jangka waktu
5 (lima) tahun.
(4) Kebijakan Industri Nasional disusun oleh Menteri
berkoordinasi
dengan
instansi
terkait
dan
mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan
terkait.
(5) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 13
(1) Kebijakan Industri Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
12
dijabarkan
ke
dalam
Rencana
Kerja
Pembangunan Industri.
(2) Rencana Kerja Pembangunan Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
(3) Rencana Kerja Pembangunan Industri disusun oleh
Menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan
mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan
terkait.
(4) Rencana Kerja Pembangunan Industri ditetapkan oleh
Menteri.
BAB V
PERWILAYAHAN INDUSTRI
Pasal 14
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan
Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia melalui perwilayahan Industri.
(2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan:
a. rencana tata ruang wilayah;
b. pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara
nasional;
c. peningkatan ...
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- 11 c. peningkatan daya saing Industri berlandaskan
keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
d. peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.
(3) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan melalui:
a. pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
b. pengembangan kawasan peruntukan Industri;
c. pembangunan Kawasan Industri; dan
d. pengembangan sentra Industri kecil dan Industri
menengah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
Pembangunan sumber daya Industri meliputi:
a. pembangunan sumber daya manusia;
b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
dan
e. penyediaan sumber pembiayaan.
Bagian Kedua
Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pasal 16
(1) Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang
kompeten guna meningkatkan peran sumber daya
manusia Indonesia di bidang Industri.
(2) Pembangunan ...
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- 12 (2) Pembangunan
sumber
daya
manusia
Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku Industri, dan
masyarakat.
(3) Pembangunan
sumber
daya
manusia
Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya
manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah
provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. wirausaha Industri;
b. tenaga kerja Industri;
c. pembina Industri; dan
d. konsultan Industri.
Pasal 17
(1) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan untuk
menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental
kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai
dengan bidang usahanya meliputi:
a.

kompetensi teknis;

b.

kompetensi manajerial; dan

c.

kreativitas dan inovasi.

(2) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
a.

pendidikan dan pelatihan;

b.

inkubator Industri; dan

c.

kemitraan.

(3) Pembangunan wirausaha Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan terhadap calon wirausaha Industri
dan wirausaha Industri yang telah menjalankan kegiatan
usahanya.
(4) Kegiatan ...
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- 13 (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh:
a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. lembaga pendidikan nonformal; atau
c. lembaga
penelitian
terakreditasi.

dan

pengembangan

yang

(5) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 18
(1) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan
untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang
mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri
sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia meliputi:
a.

kompetensi teknis; dan

b.

kompetensi manajerial.

(2) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui
kegiatan:
a.

pendidikan dan pelatihan; dan

b.

pemagangan.

(3) Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap
tenaga kerja dan calon tenaga kerja.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh:
a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. lembaga pendidikan nonformal;
c. lembaga
penelitian
terakreditasi; atau

dan

pengembangan

yang

d. Perusahaan Industri.
Pasal ...
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- 14 Pasal 19
(1) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) terdiri atas:
a.

tenaga teknis; dan

b.

tenaga manajerial.

(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a paling sedikit memiliki:
a. kompetensi teknis sesuai dengan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia di bidang Industri; dan
b. pengetahuan manajerial.
(3) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling sedikit memiliki:
a. kompetensi manajerial sesuai dengan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
Industri; dan
b. pengetahuan teknis.
Pasal 20
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi
pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di
wilayah pusat pertumbuhan Industri.
Pasal 21
(1) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dilakukan untuk
menghasilkan pembina Industri yang kompeten agar
mampu berperan dalam pemberdayaan Industri yang
meliputi:
a.

kompetensi teknis; dan

b.

kompetensi manajerial.

(2) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a.

pendidikan dan pelatihan; dan/atau

b.

pemagangan.
(3) Pembangunan ...
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- 15 (3) Pembangunan pembina Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur pemerintah di
pusat dan di daerah.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh:
a. lembaga pendidikan formal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. lembaga pendidikan nonformal;
c. lembaga
penelitian
terakreditasi; atau

dan

pengembangan

yang

d. Perusahaan Industri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 22
Pembina Industri dapat bermitra dengan asosiasi Industri
dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Industri.
Pasal 23
(1) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (4) huruf d merupakan tenaga ahli yang berperan
untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi pelaku Industri dan pembina
Industri.
(2) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memiliki keterampilan teknis, administratif,
dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia di bidang Industri.
(3) Konsultan Industri asing yang dipekerjakan di Indonesia
harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia di bidang Industri.
Pasal 24
(1) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat menyediakan
konsultan Industri yang kompeten.
(2) Ketentuan ...
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- 16 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan konsultan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Menteri menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia di bidang Industri.
(2) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas usul
Menteri.
(3) Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
di bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima
usulan Menteri.
(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak
ditetapkan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan berlaku
oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
(5) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri,
Menteri menetapkan pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia secara wajib.
(6) Dalam hal Menteri menetapkan pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Industri
dan/atau
Perusahaan
Kawasan
Industri
wajib
menggunakan tenaga kerja Industri yang memenuhi
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
(7)oPerusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak menggunakan tenaga kerja Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan ...
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- 17 d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri; dan/atau
e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri.
(8)0Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif
dan
besaran
denda
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 26
Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kerja Industri yang
kompeten, Menteri memfasilitasi pembentukan lembaga
sertifikasi profesi dan tempat uji kompetensi.
Pasal 27
(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri mengutamakan penggunaan tenaga kerja Industri
dan konsultan Industri nasional.
(2) Dalam kondisi tertentu Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan tenaga
kerja Industri asing dan/atau konsultan Industri asing.
(3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri yang menggunakan tenaga kerja Industri asing
dan/atau konsultan Industri asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melakukan alih pengetahuan dan
keterampilan kepada tenaga kerja Industri dan/atau
konsultan Industri nasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kerja Industri dan
konsultan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 28
(1) Tenaga kerja asing yang bekerja di bidang Industri harus
memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu
tertentu.
(3) Ketentuan ...
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- 18 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 29
Menteri dapat melakukan pelarangan penggunaan tenaga
kerja asing dalam rangka pengamanan kepentingan strategis
Industri nasional tertentu.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pasal 30
(1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien,
ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
(2) Pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilakukan oleh:
a. Perusahaan Industri pada tahap perancangan produk,
perancangan proses produksi, tahap produksi,
optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan
b. Perusahaan
Kawasan
Industri
pada
tahap
perancangan,
pembangunan,
dan
pengelolaan
Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.
(3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana
pemanfaatan sumber daya alam.
(4) Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada
Kebijakan Industri Nasional.
(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri; dan/atau
e. pencabutan ...
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Kawasan Industri.
(6) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pengenaan sanksi administratif dan besaran denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 31
Dalam rangka peningkatan nilai tambah sumber daya alam,
Pemerintah mendorong pengembangan Industri pengolahan di
dalam negeri.
Pasal 32
(1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna
pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam
negeri, Pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor
sumber daya alam.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan atau
pembatasan ekspor sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 33
(1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
menjamin
ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk
Industri dalam negeri.
(2) Guna menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber
daya alam untuk Industri dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah
Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi
kepentingan Industri dalam negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan ketersediaan
dan penyaluran sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal ...
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(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan
Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai
energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 35
(1) Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan
Industri yang memanfaatkan air baku wajib melakukan
manajemen air sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keempat
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Pasal 36
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan
pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.
(2) Pengembangan,
peningkatan
penguasaan,
dan
pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan
untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah,
daya saing, dan kemandirian bidang Industri.
(3) Pengembangan,
peningkatan
penguasaan,
dan
pengoptimalan
pemanfaatan
Teknologi
Industri
dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri terkait dan mempertimbangkan masukan dari
pemangku kepentingan terkait.
Pasal 37
Menteri menetapkan kebijakan pemilihan, pengadaan, dan
pemanfaatan Teknologi Industri dengan memperhatikan aspek
kemandirian, ketahanan Industri, keamanan, dan pelestarian
fungsi lingkungan.
Pasal ...

1191

- 21 Pasal 38
(1) Pemerintah
Industri.

dapat

melakukan

pengadaan

Teknologi

(2) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui penelitian
dan
pengembangan,
kontrak
penelitian
dan
pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui
lisensi, dan/atau akuisisi teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 39
(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan
pengadaan Teknologi Industri melalui proyek putar kunci.
(2) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci
melakukan alih teknologi kepada pihak domestik.

wajib

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Teknologi
Industri melalui proyek putar kunci sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
(4) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak
melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif; dan/atau

c.

penghentian sementara.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif
dan
besaran
denda
administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 40
(1) Pemerintah
melakukan
penjaminan
risiko
atas
pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di
dalam negeri.
(2) Ketentuan mengenai penjaminan risiko atas pemanfaatan
Teknologi Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal ...
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(1) Untuk pengendalian
Pemerintah:

pemanfaatan

Teknologi

Industri,

a.

mengatur investasi bidang usaha Industri; dan

b.

melakukan audit Teknologi Industri.

(2) Pengaturan investasi bidang usaha Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melakukan audit Teknologi Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi
dengan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Teknologi Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 42
Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:
a. kerja
sama
penelitian
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara
Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga
penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan
luar negeri;
b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga
penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau
lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah;
dan/atau
c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri
dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang
mengembangkan teknologi di bidang Industri.
Bagian Kelima
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
Pasal 43
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi
masyarakat dalam pembangunan Industri.
(2) Pengembangan ...
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masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri
dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.
(3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas
dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:
a. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat
dalam berkreativitas dan berinovasi;
b. pengembangan sentra Industri kreatif;
c. pelatihan teknologi dan desain;
d. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya
bagi Industri kecil; dan
e. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri
kreatif di dalam dan luar negeri.
Bagian Keenam
Penyediaan Sumber Pembiayaan
Pasal 44
(1) Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang
kompetitif untuk pembangunan Industri.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan
usaha, dan/atau orang perseorangan.
(3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang
berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha
milik daerah.
(4) Pembiayaan sebagaimana
diberikan dalam bentuk:
a.

pemberian pinjaman;

b.

hibah; dan/atau

c.

penyertaan modal.

dimaksud

pada

ayat

(3)

Pasal ...
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(1) Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau
memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan
Industri swasta.
(2) Pengalokasian pembiayaan dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk:
a. penyertaan modal;
b. pemberian pinjaman;
c. keringanan bunga pinjaman;
d. potongan harga pembelian mesin dan peralatan;
dan/atau
e. bantuan mesin dan peralatan.
(3) Pengalokasian
pembiayaan
dan/atau
pemberian
kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pasal 46
(1) Pengalokasian
pembiayaan
dan/atau
pemberian
kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
huruf a dan huruf b dapat dilakukan dalam rangka
penyelamatan perekonomian nasional.
(2) Penetapan
kondisi
dalam
rangka
penyelamatan
perekonomian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Presiden.
(3) Pengalokasian
pembiayaan
dan/atau
pemberian
kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat sementara dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 47
(1) Pengalokasian
pembiayaan
dan/atau
pemberian
kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam rangka
peningkatan daya saing Industri dalam negeri dan/atau
pembangunan Industri pionir.
(2) Penetapan ...
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Industri dalam negeri dan/atau pembangunan Industri
pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri.
Pasal 48
(1) Dalam rangka pembiayaan kegiatan Industri, dapat
dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan Industri.
(2) Lembaga pembiayaan pembangunan Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai lembaga
pembiayaan investasi di bidang Industri.
(3) Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Undang-Undang.
BAB VII
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49
Pembangunan sarana dan prasarana Industri meliputi:
a. Standardisasi Industri;
b. infrastruktur Industri; dan
c. Sistem Informasi Industri Nasional.
Bagian Kedua
Standardisasi Industri
Pasal 50
(1) Menteri
melakukan
perencanaan,
pembinaan,
pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.
(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.
(3) SNI ...
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berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal 51
(1) Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri bersifat sukarela.
(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah menerapkan SNI dapat membubuhkan tanda
SNI pada barang dan/atau Jasa Industri.
(3) Terhadap barang dan/atau Jasa Industri yang telah
dibubuhi tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Perusahaan Industri harus tetap memenuhi persyaratan
SNI.
Pasal 52
(1) Menteri dapat menetapkan pemberlakuan SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.
(2) Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk:
a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia,
hewan, dan tumbuhan;
b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. persaingan usaha yang sehat;
d. peningkatan daya saing; dan/atau
e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri.
(3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa
Industri berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.
(4) Pemberlakuan spesifikasi teknis secara wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang
dan/atau Jasa Industri berdasarkan sebagian parameter
SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar internasional.
(5) Pemberlakuan
pedoman
tata
cara
secara
wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
barang dan/atau Jasa Industri berdasarkan tata cara
produksi yang baik.
(6) Setiap ...
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memenuhi:

dan/atau

Jasa

Industri

yang

telah

a. SNI yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi
tanda SNI;
b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara
yang diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda
kesesuaian; atau
c. spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib, wajib dibubuhi tanda
kesesuaian.
Pasal 53
(1) Setiap Orang dilarang:
a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada
barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi
ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara; atau
b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan
barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara
yang diberlakukan secara wajib.
(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.
Pasal 54
Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang
dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang dan/atau
menghentikan kegiatan Jasa Industri.
Pasal 55
Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait menarik setiap
barang yang beredar dan/atau menghentikan kegiatan Jasa
Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b.
Pasal ...
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Kewajiban mematuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 oleh importir
dilakukan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
Pasal 57
(1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian
kesesuaian.
(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.
(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan
ditunjuk oleh Menteri.
(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan oleh Menteri.
Pasal 58
Untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri:
a. menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana
dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di
wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan
b. memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri
menengah.
Pasal 59
Menteri
mengawasi
pelaksanaan
seluruh
rangkaian
penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.
Pasal ...
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(1) Setiap Orang yang membubuhkan tanda SNI atau tanda
kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang
tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
53
ayat
(1)
huruf
a
dikenai
sanksi administratif.
(2) Pelaku usaha atau pemilik barang dan/atau Jasa Industri
yang tidak menarik barang dan/atau menghentikan
kegiatan Jasa Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 dikenai sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
e. pencabutan izin usaha Industri.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai Standardisasi Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 serta tata cara
pengenaan sanksi administratif dan besaran denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Infrastruktur Industri
Pasal 62
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya
infrastruktur Industri.
(2) Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan di dalam
dan/atau di luar kawasan peruntukan Industri.
(3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit meliputi:
a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau
kawasan peruntukan Industri;
b. fasilitas ...
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c.
d.
e.
f.

fasilitas
fasilitas
fasilitas
fasilitas
fasilitas

jaringan energi dan kelistrikan;
jaringan telekomunikasi;
jaringan sumber daya air;
sanitasi; dan
jaringan transportasi.

(4) Penyediaan infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
yang pembiayaannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah;
b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dan swasta;
atau
c.

pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta.
Pasal 63

(1) Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan
efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun
Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri.
(2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah.
(3) Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan
usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau koperasi.
(4) Dalam
hal
tertentu,
Pemerintah
pembangunan kawasan Industri.

memprakarsai

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Sistem Informasi Industri Nasional
Pasal 64
(1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data
Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara
berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
(2) Data ...
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disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
(3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil
pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri
kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri
Nasional.
(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan
kemudahan
kepada
Perusahaan
Industri
dalam
menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.
Pasal 65
(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan
Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat
waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan
bupati/walikota.
(2) Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan melalui Sistem Informasi Industri
Nasional.
(3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara berkala harus menyampaikan hasil
pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi
Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri
Nasional.
(4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan
kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam
menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses
informasi.
Pasal 66
Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan data selain
Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan
Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 yang terkait dengan:
a. data tambahan;
b. klarifikasi data; dan/atau
c. kejadian luar biasa di Perusahaan
Perusahaan Kawasan Industri.

Industri

atau

Pasal ...
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(1) Menteri mengadakan data mengenai perkembangan dan
peluang pasar serta perkembangan Teknologi Industri.
(2) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit melalui:
a. sensus, pendataan, atau survei;
b. tukar menukar data;
c. kerja sama teknik;
d. pembelian; dan
e. intelijen Industri.
(3) Pengadaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri dan pejabat
negara yang ditempatkan di seluruh kantor perwakilan
Negara Republik Indonesia di negara lain.
(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
Pasal 68
(1) Menteri membangun dan
Informasi Industri Nasional.

mengembangkan

Sistem

(2) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Data Industri;
b. Data Kawasan Industri;
c. data perkembangan dan peluang pasar; dan
d. data perkembangan Teknologi Industri.
(3) Sistem Informasi Industri Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terkoneksi dengan sistem informasi yang
dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota,
serta
dapat
berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau
organisasi internasional.
(4) Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri
Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemerintah
Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
membangun sistem Informasi Industri di provinsi
dan kabupaten/kota.
Pasal ...
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Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dilarang menyampaikan dan/atau mengumumkan Data
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan
Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (1) yang dapat merugikan kepentingan perusahaan
dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan
persaingan usaha tidak sehat.
Pasal 70
(1) Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan
Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(1) dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak
menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memberikan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin usaha Industri atau izin
Kawasan Industri; dan/atau

usaha

e. pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri.
(2) Pejabat dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang menyampaikan dan/atau mengumumkan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembebasan dari jabatan;
c. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala
untuk paling lama 1 (satu) tahun;
d. penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih
rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri; dan/atau
f.

pemberhentian dengan tidak hormat.
Pasal ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Industri
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan tata cara
pengenaan sanksi administratif serta besaran denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PEMBERDAYAAN INDUSTRI
Bagian Kesatu
Industri Kecil dan Industri Menengah
Pasal 72
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan
Industri menengah untuk mewujudkan Industri kecil dan
Industri menengah yang:
a. berdaya saing;
b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri
nasional;
c. berperan dalam pengentasan kemiskinan
perluasan kesempatan kerja; dan

melalui

d. menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk
diekspor.
(2) Untuk mewujudkan Industri kecil dan Industri menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a.

perumusan kebijakan;

b.

penguatan kapasitas kelembagaan; dan

c.

pemberian fasilitas.
Pasal 73

Dalam rangka merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, Menteri menetapkan prioritas
pengembangan Industri kecil dan Industri menengah dengan
mengacu paling sedikit kepada:
a. sumber ...
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b. penguatan dan pendalaman struktur Industri nasional;
dan
c. perkembangan ekonomi nasional dan global.
Pasal 74
(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan
melalui:
a. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan
teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan
Industri kecil dan Industri menengah; dan
b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga
penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri
dan asosiasi profesi terkait.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya melaksanakan penguatan kapasitas
kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 75
(1) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan
sertifikasi kompetensi;
b. bantuan dan bimbingan teknis;
c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong;
d. bantuan mesin atau peralatan;
e. pengembangan produk;
f.

bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
untuk mewujudkan Industri Hijau;

g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
h. akses
pembiayaan,
termasuk
mengusahakan
penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
i.

penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan
Industri menengah yang berpotensi mencemari
lingkungan; dan/atau
j. pengembangan ...
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- 36 j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan
kemitraan antara Industri kecil dengan Industri
menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan
Industri menengah dengan Industri besar, serta
Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor
ekonomi
lainnya
dengan
prinsip
saling
menguntungkan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
melaksanakan
pemberian
fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan
kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 dan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Industri Hijau
Pasal 77
Untuk mewujudkan Industri Hijau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c, Pemerintah melakukan:
a. perumusan kebijakan;
b. penguatan kapasitas kelembagaan;
c. Standardisasi; dan
d. pemberian fasilitas.
Pasal 78
(1) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf b dilakukan dengan peningkatan
kemampuan dalam:
a. penelitian dan pengembangan;
b. pengujian;
c. sertifikasi; dan
d. promosi.
(2) Penguatan ...
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- 37 (2) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi
dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah, serta
mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan
terkait.
Pasal 79
(1) Dalam melakukan Standardisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf c, Menteri menyusun dan
menetapkan standar Industri Hijau.
(2) Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
b. proses produksi;
c. produk;
d. manajemen pengusahaan; dan
e.

pengelolaan limbah.

(3) Penyusunan standar Industri Hijau dilakukan dengan:
a. memperhatikan
sistem
Standardisasi
nasional
dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan
b. berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup,
bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta
berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan
Industri, dan lembaga terkait.
(4) Standar Industri Hijau yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perusahaan
Industri.
Pasal 80
(1) Penerapan standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) secara bertahap dapat
diberlakukan secara wajib.
(2) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Perusahaan ...
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Industri Hijau yang telah diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan
standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;
d. pembekuan izin usaha Industri; dan/atau
e. pencabutan izin usaha Industri.
Pasal 81
(1) Perusahaan Industri dikategorikan sebagai Industri Hijau
apabila
telah
memenuhi
standar
Industri Hijau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
(2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi standar
Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sertifikat Industri Hijau.
(3) Sertifikasi Industri Hijau dilakukan oleh lembaga
sertifikasi Industri Hijau yang terakreditasi dan ditunjuk
oleh Menteri.
(4) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi Industri
Hijau yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Menteri dapat membentuk lembaga sertifikasi Industri
Hijau.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh
sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 82
Untuk mewujudkan Industri Hijau, Perusahaan Industri
secara bertahap:
a. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan
perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
b. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
c. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
d. mengembangkan ...
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- 39 d. mengembangkan
jaringan
bisnis
dalam
rangka
memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi
ramah lingkungan.
Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Hijau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 dan tata cara pengenaan sanksi
administratif serta besaran denda administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga
Industri Strategis
Pasal 84
(1) Industri Strategis dikuasai oleh negara.
(2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Industri yang:
a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan
rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
b. meningkatkan atau menghasilkan
sumber daya alam strategis; dan/atau

nilai

tambah

c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan
serta keamanan negara.
(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengaturan kepemilikan;
b. penetapan kebijakan;
c. pengaturan perizinan;
d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
e. pengawasan.
(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;
b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan
swasta; atau
c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.
(5) Penetapan ...
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- 40 (5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
a.

penetapan jenis Industri Strategis;

b.

pemberian fasilitas; dan

c.

pemberian kompensasi kerugian.

(6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.
(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit
dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan
harga produk.
(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e
meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital
nasional dan pengawasan distribusi.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pasal 85
Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Pasal 86
(1) Produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 wajib digunakan oleh:
a. lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah
dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber
pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam
negeri atau luar negeri; dan
b. badan ...
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dan
badan
usaha
swasta
dalam
pengadaan
barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara
Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau
mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.
(2) Pejabat pengadaan barang/jasa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif; dan/atau

c.

pemberhentian dari jabatan pengadaan barang/jasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif dan besaran denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan dalam hal produk dalam negeri belum
tersedia atau belum mencukupi.
Pasal 87
(1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan sesuai
besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa
yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam
negeri.
(2) Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen
dalam negeri merujuk pada ketentuan yang ditetapkan
oleh Menteri.
(3) Tingkat komponen dalam negeri mengacu pada daftar
inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang
diterbitkan oleh Menteri.
(4) Menteri dapat menetapkan batas minimum nilai tingkat
komponen dalam negeri pada Industri tertentu.

Pasal ...
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Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86, Pemerintah dapat memberikan
fasilitas paling sedikit berupa:
a. preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam
pengadaan barang/jasa; dan
b. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.
Pasal 89
Pemerintah mendorong badan usaha swasta dan masyarakat
untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan
produk dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Kerja Sama Internasional di Bidang Industri
Pasal 91
(1) Dalam rangka pengembangan Industri, Pemerintah
melakukan kerja sama internasional di bidang Industri.
(2) Kerja sama internasional di bidang Industri ditujukan
untuk:
a. pembukaan
akses
internasional;

dan

pengembangan

pasar

b. pembukaan akses pada sumber daya Industri;
c. pemanfaatan jaringan rantai suplai global sebagai
sumber peningkatan produktivitas Industri; dan
d. peningkatan investasi.
(3) Dalam melakukan kerja sama internasional di bidang
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
dapat:
a. menyusun rencana strategis;
b. menetapkan langkah penyelamatan Industri; dan/atau
c. memberikan fasilitas.
(4) Dalam ...
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak pada
Industri, terlebih dahulu dilakukan melalui konsultasi,
koordinasi, dan/atau persetujuan Menteri.
Pasal 92
Pemberian fasilitas kerja sama internasional di bidang
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf
c paling sedikit meliputi:
a. bimbingan, konsultasi, dan advokasi;
b. bantuan negosiasi;
c. promosi Industri; dan
d. kemudahan arus barang dan jasa.
Pasal 93
(1) Dalam meningkatkan kerja sama internasional di bidang
Industri, Pemerintah dapat menempatkan pejabat
Perindustrian di luar negeri.
(2) Penempatan pejabat Perindustrian di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan
Industri dalam negeri.
(3) Dalam hal belum terdapat pejabat Perindustrian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat
menugaskan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang
Industri.
(4) Pejabat Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan
laporan secara berkala kepada Menteri.
Pasal 94
Pemerintah dapat membina, mengembangkan, dan mengawasi
kerja sama internasional di bidang Industri yang dilakukan
oleh badan usaha, organisasi masyarakat, atau warga negara
Indonesia.
Pasal ...
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional di
bidang Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
TINDAKAN PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN INDUSTRI
Bagian Kesatu
Tindakan Pengamanan Industri
Pasal 96
(1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan Industri dalam
negeri, Pemerintah melakukan tindakan pengamanan
Industri.
(2) Tindakan pengamanan Industri dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau
iklim usaha yang mengancam ketahanan dan
mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri; dan
b. pengamanan
akibat
persaingan
global
yang
menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan
mengakibatkan kerugian Industri dalam negeri.
Pasal 97
Tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Presiden dengan
mempertimbangkan usulan Menteri.
Pasal 98
(1) Penetapan
tindakan
pengamanan
sebagai
akibat
persaingan global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (2) huruf b berupa tarif dan nontarif.
(2) Penetapan tindakan pengamanan berupa tarif dilakukan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.
(3) Penetapan ...
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dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri terkait.
(4) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat didukung dengan program restrukturisasi
Industri.
Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
tindakan pengamanan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Tindakan Penyelamatan Industri
Pasal 100
(1) Pemerintah dapat melakukan tindakan penyelamatan
Industri atas pengaruh konjungtur perekonomian dunia
yang mengakibatkan kerugian bagi Industri dalam negeri.
(2) Tindakan penyelamatan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
a. pemberian stimulus fiskal; dan
b. pemberian kredit program.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan penyelamatan
Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB X
PERIZINAN, PENANAMAN MODAL BIDANG INDUSTRI, DAN FASILITAS
Bagian Kesatu
Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri
Pasal 101
(1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki izin usaha
Industri.
(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Industri kecil;
b. Industri ...
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c.

Industri menengah; dan
Industri besar.

(3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri.
(4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan
pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan
bupati/walikota.
(5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Izin Usaha Industri Kecil;
b. Izin Usaha Industri Menengah; dan
c. Izin Usaha Industri Besar.
(6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:

izin

a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan
izin yang dimiliki; dan
b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,
hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
Pasal 102
(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga
kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah
tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga
kerja dan/atau nilai investasi.
(4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk
Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 103
(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat
(1) hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.
(2) Industri ...
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budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara
Indonesia.
(3) Industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki
oleh warga negara Indonesia.
(4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Presiden.
Pasal 104
(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6)
dapat melakukan perluasan.
(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan
menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan
memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib
memiliki izin perluasan.
Pasal 105
(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki
izin usaha Kawasan Industri.
(2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Menteri.
(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan
pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur
dan bupati/walikota.
(4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar
Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.
Pasal 106
(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri
wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan
Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di
daerah kabupaten/kota yang:
a. belum ...

1218

- 48 a. belum memiliki Kawasan Industri;
b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh
kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah
habis;
(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku
bagi:
a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
hidup yang berdampak luas; atau
b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus
dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi
khusus.
(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.
(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Menteri.
Pasal 107
(1) Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin usaha
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1),
Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6),
dan/atau Perusahaan Industri yang tidak memiliki izin
perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat
(2) dikenai sanksi administratif.
(2) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki izin
usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri yang
tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4), Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak memiliki izin perluasan Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (5),
Perusahaan Industri yang tidak berlokasi di Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),
Perusahaan Industri yang dikecualikan yang tidak
berlokasi di kawasan peruntukan Industri sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
106
ayat
(4)
dikenai
sanksi administratif.
(3) Sanksi ...
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- 49 (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c.

penutupan sementara;

d. pembekuan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri; dan/atau
e.

pencabutan izin usaha Industri atau izin usaha
Kawasan Industri.
Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin
perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin
usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara
pengenaan sanksi administratif dan besaran denda
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Penanaman Modal Bidang Industri
Pasal 109
(1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
mendorong
penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh
nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber
daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri
nasional dan peningkatan daya saing Industri.
(2) Untuk mendorong penanaman modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan
yang memuat paling sedikit mengenai:
a. strategi penanaman modal;
b. prioritas penanaman modal;
c. lokasi penanaman modal;
d. kemudahan penanaman modal; dan
e. pemberian fasilitas.
Bagian ...
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Fasilitas Industri
Pasal 110
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan
fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada:
a. Perusahaan Industri yang melakukan penanaman
modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai
tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber
daya nasional dalam rangka pendalaman struktur
Industri dan peningkatan daya saing Industri;
b. Perusahaan Industri yang melakukan penelitian dan
pengembangan Teknologi Industri dan produk;
c. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri yang berada di wilayah perbatasan atau
daerah tertinggal;
d. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang
dan/atau jasa dalam negeri;
e. Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri yang mengembangkan sumber daya manusia
di bidang Industri;
f.

Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor;

g. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang
menerapkan
SNI,
spesifikasi
teknis,
dan/atau
pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
h. Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang
memanfaatkan sumber daya alam secara efisien,
ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
i.

Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk
mewujudkan Industri Hijau; dan

j.

Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan
produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses
produksi.
Pasal ...
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(1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1)
berupa fiskal dan nonfiskal.
(2) Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitas dan tata
cara pemberian fasilitas nonfiskal diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XI
KOMITE INDUSTRI NASIONAL
Pasal 112
(1) Dalam
rangka
mendukung
pencapaian
tujuan
pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dibentuk Komite Industri Nasional.
(2) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diketuai oleh menteri, yang beranggotakan menteri
terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang
berkaitan dengan Industri, dan perwakilan dunia usaha.
(3) Komite Industri Nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka
pembangunan Industri yang memerlukan dukungan
lintas sektor dan daerah terkait dengan:
1. pembangunan sumber daya Industri;
2

pembangunan sarana dan prasarana Industri;

3. pemberdayaan Industri;
4. perwilayahan Industri; dan
5. pengamanan dan penyelamatan Industri;
b. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan
pengaturan yang bersifat teknis untuk bidang Industri
tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan,
dan pengaturan Industri; dan
d. memberi ...
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- 52 d. memberi masukan dalam pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan Rencana
Kerja Pembangunan Industri.
(4) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja
Komite Industri Nasional diatur dalam Peraturan Presiden.
Pasal 113
Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (3), Komite Industri Nasional dapat
membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar terkait di
bidang Industri yang berasal dari unsur pemerintah, asosiasi
Industri, akademisi, dan/atau masyarakat.
Pasal 114
(1) Pelaksanaan tugas Komite Industri Nasional didukung
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian.
(2) Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas
Komite Industri Nasional dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara.
BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 115
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diwujudkan dalam bentuk:
a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal ...
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- 53 Pasal 116
(1) Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan
dampak negatif kegiatan usaha Industri.

dari

(2) Ketentuan
mengenai
perlindungan
masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 117
(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha
Kawasan Industri.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan
dan
kepatuhan
terhadap
peraturan
di
bidang
Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri.
(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang
Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
a. sumber daya manusia Industri;
b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. manajemen energi;
d. manajemen air;
e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;
f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;
g. standar Industri Hijau;
h. standar Kawasan Industri;
i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri;
dan
j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.
(4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit
kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi
yang ditunjuk oleh Menteri.
(5) Pemerintah ...
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- 54 (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai
dengan
kewenangan
masing-masing
melaksanakan
pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan
Industri diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 118
Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 117 ayat (3)
huruf e ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana, pejabat
atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat
(4) dan ayat (5) melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
bidang Perindustrian.
BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 119
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi
pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berwenang:
a. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya
dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara
wajib di bidang Industri;
b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana
mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang
Industri;
c. memanggil ...
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- 55 c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
d. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap
Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana
mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang
Industri;
e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap
Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana
mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang
Industri;
f.

melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat
tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan
atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda
yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau
alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di bidang Industri;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan
penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan
secara wajib di bidang Industri;
h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di bidang Industri;
dan/atau
i.

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara
yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau
peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya
penyidikan,
melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan
penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Dalam ...
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- 56 (4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta
bantuan kepada aparat penegak hukum.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 120
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi,
mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau
Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara
wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya memproduksi,
mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau
Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara
wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 121
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
120 dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan penjatuhan
pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 122
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah
beroperasi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.
BAB ...
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- 57 BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 123
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1984
tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;
b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang
baru berdasarkan Undang-Undang ini; dan
c. Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan Industri,
Tanda Daftar Industri atau izin yang sejenis, yang telah
dimiliki oleh Perusahaan Industri dan Izin Usaha Kawasan
Industri dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri yang
telah dimiliki oleh Perusahan Kawasan Industri yang telah
dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan
pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang
Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri
yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin
yang diberikan.
Pasal 124
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 125
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
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- 58 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 4
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
013
TENTANG
PERINDUSTRIAN

I.

UMUM
Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan
berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip
demokrasi ekonomi.
Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan
kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai
budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan
ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di
bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang
mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri
sebagai penggerak utama.
Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat
cepat
dan
berdampak
luas
bagi
perekonomian
nasional.
Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang
semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga
pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk
perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan
pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola
yang baik.
Pembangunan sektor Industri telah memiliki landasan hukum UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian sebagai penjabaran
operasional Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33. Namun,
landasan hukum tersebut sudah tidak memadai sehingga perlu diganti
dengan undang-undang yang baru guna mengantisipasi dinamika
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun
eksternal.
Perubahan ...
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- 2 Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan
Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan
Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang
bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan
nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Penyempurnaan
Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab
kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan
sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang,
dan kemajuan Industri nasional.
Undang-Undang
tentang
Perindustrian
yang
baru
diharapkan
dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan
Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan
kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokokpokok
pengaturan
dalam
undang-undang
yang
baru
meliputi
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional,
perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan
sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan
pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal
bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta
masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah
kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus
diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan
kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
Huruf ...
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Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim
usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang
menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan
dengan pelaksanaannya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pemerataan persebaran” adalah upaya
untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi
sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah
persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi,
distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan
dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “keterkaitan Industri” adalah
hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau
penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional
yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa
keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses
manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke
pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan
Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf ...
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Yang dimaksud dengan “kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat secara berkeadilan” adalah pembangunan sektor
Industri sebagai penggerak ekonomi nasional harus dinikmati
oleh seluruh rakyat Indonesia terutama golongan ekonomi
lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat
rata-rata pendapatan per kapita nasional. Tujuan utama
pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk
mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada
kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan
individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses
produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa
dinikmati oleh semua warga Negara Indonesia.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal ...
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Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “rantai nilai” (value chain) adalah
serangkaian urutan kegiatan utama dan kegiatan
pendukung yang dilakukan Perusahaan Industri untuk
mengubah input (Bahan Baku) menjadi output (barang
jadi)
yang
memiliki
nilai
tambah
bagi
pelanggan/konsumen.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pembangunan sumber daya manusia
Industri” adalah menyiapkan sumber daya manusia di bidang
Industri yang mempunyai kompetensi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat ...
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “wirausaha Industri” adalah
pelaku usaha Industri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tenaga kerja Industri” adalah
tenaga kerja profesional di bidang Industri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pembina Industri” adalah
aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Industri
di pusat dan di daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “konsultan Industri” adalah
orang atau perusahaan yang memberikan layanan
konsultasi, advokasi, pemecahan masalah bagi Industri.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “inkubator Industri” adalah
lingkungan dan program dengan karakteristik tertentu
yang menawarkan bantuan teknis dan manajemen
kepada perorangan, perusahaan, atau calon perusahaan untuk menghasilkan perusahaan atau calon
perusahaan yang siap berbisnis secara profesional.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama
pengembangan sumber daya manusia antara Industri
kecil dengan Industri menengah dan/atau Industri
besar
dengan
memperhatikan
prinsip
saling
memerlukan,
memperkuat,
dan
saling
menguntungkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat ...
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendidikan formal” yaitu
jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendidikan nonformal” yaitu
jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Asosiasi Industri merupakan organisasi yang didirikan oleh pelaku
usaha Industri di sektor usaha Industri tertentu guna
memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi yang
menunjukkan tidak atau belum cukup tersedia tenaga kerja
Industri atau konsultan Industri nasional yang kompeten
sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal ...
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Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “jenis pekerjaan tertentu” adalah jenis
pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, baik terhadap
pekerja maupun produk yang dihasilkan seperti pekerjaan:
pembuatan boiler, operator reaktor nuklir, pengelasan di bawah
air, proses penggunaan radiasi, dan pengoperasian bejana
bertekanan (pressure vessel).
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” yaitu belum cukup
tersedia tenaga kerja Industri dan/atau konsultan Industri
yang kompeten di dalam negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal ...
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Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Sumber daya alam dalam ketentuan ini merupakan sumber
daya alam yang dimanfaatkan sebagai Bahan Baku, bahan
penolong, energi, dan air baku untuk Industri.
Sumber daya alam dimaksud meliputi sumber daya alam yang
dapat dimanfaatkan secara langsung dari alam, antara lain,
mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, kayu, air, dan
panas bumi, serta sumber daya lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjamin ketersediaan dan
penyaluran sumber daya alam” adalah upaya untuk memenuhi
kebutuhan Industri dalam negeri baik yang bersumber dari
dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat ...
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Yang dimaksud dengan “mengatur pemanfaatan sumber daya
alam bagi kepentingan Industri dalam negeri” adalah
pengendalian ekspor atas Bahan Baku yang berasal dari
sumber daya alam non hayati seperti bahan galian tambang,
logam dan non logam (bijih besi, bauksit, pasir besi,
pasir kuarsa dan lain-lain), atau yang bersifat hayati, seperti
hasil hutan, dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri.
Ekspor Bahan Baku dimungkinkan hanya apabila kebutuhan
Industri dalam negeri sudah tercukupi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri tertentu” adalah
Industri yang rata-rata mengonsumsi energi lebih besar atau
sama dengan batas minimum konsumsi energi yang ditetapkan
dalam
peraturan
perundang-undangan
terkait
dengan
konservasi energi, misalnya Industri semen, besi dan baja,
tekstil, pulp dan kertas, petrokimia, pupuk, dan keramik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan “aspek kemandirian” adalah pemilihan,
pengadaan,
dan
pemanfaatan
Teknologi
Industri
harus
memperhatikan hak Perusahaan Industri dalam pemanfaatan
teknologi yang sesuai dengan karakteristik Industri masing-masing
tanpa melanggar atau merugikan pihak lain.
Yang dimaksud dengan “aspek ketahanan Industri” adalah Industri
yang berdaya saing, efisien, berkelanjutan, bersih, dan berwawasan
lingkungan.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat ...
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Yang dimaksud dengan “penelitian dan pengembangan” adalah
kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat
bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan
efisiensi dan produktivitas Industri.
Yang
dimaksud
joint venture.

dengan

“usaha

bersama”

adalah

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu
keadaan dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat
mendesak sementara teknologi belum dikuasai dalam desain,
perekayasaan, pengadaan dan pembangunan (engineering,
procurement, construction).
Yang dimaksud dengan “proyek putar kunci” adalah pengadaan
teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara
lengkap mulai dari pengkajian (asesmen), rancang bangun dan
perekayasaan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan
dalam kondisi siap digunakan, atau yang selanjutnya dikenal
dengan istilah turnkey project.
Dalam perjanjian pengadaan teknologi melalui proyek putar
kunci juga mencakup pelatihan dan dukungan operasional
yang berkelanjutan.
Rancang bangun dalam pengertian di atas adalah kegiatan
Industri yang terkait dengan perencanaan pendirian
Industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
Perekayasaan dalam pengertian di atas adalah kegiatan
Industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan
mesin/peralatan pabrik dan peralatan Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal ...
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penjaminan risiko atas pemanfaatan
Teknologi Industri” adalah penjaminan kepada Industri yang
memanfaatkan teknologi hasil penelitian dan pengembangan
teknologi dari dalam negeri (lembaga penelitian, perusahaan,
perguruan tinggi, dan sebagainya) yang belum teruji.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengendalian pemanfaatan Teknologi
Industri” adalah pembatasan dan pelarangan pemanfaatan
teknologi yang dinilai tidak layak untuk Industri, antara lain,
boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan,
serta berdampak negatif pada lingkungan.
Yang dimaksud dengan “audit Teknologi Industri” adalah cara
untuk melaksanakan identifikasi kekuatan dan kelemahan aset
teknologi (tangible and intangible asset) dalam rangka
pelaksanaan manajemen teknologi sehingga manfaat teknologi
dapat dirasakan sebagai faktor yang penting dalam
meningkatkan
mutu
kehidupan
umat
manusia
dan
meningkatkan daya saing Industri.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai
bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan
bagi penanaman modal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat ...
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Yang dimaksud dengan “budaya Industri” adalah sesuatu yang
dimiliki oleh masyarakat Industri yang sekurang-kurangnya
terdiri atas penerapan sikap mental dan moralitas yang
diwujudkan dalam nilai-nilai efisiensi, tanggung jawab sosial,
kedisiplinan kerja, kepatuhan pada aturan, keharmonisan dan
loyalitas, demokrasi ekonomi, nasionalisme, dan kepercayaan
diri.
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” merupakan gagasangagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan,
bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota
masyarakat. Contoh: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat
istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Industri kreatif” adalah Industri
yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas,
keterampilan,
dan
kekayaan
intelektual
untuk
menghasilkan barang dan jasa.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memberikan kemudahan pembiayaan”
adalah
memberikan
keringanan
persyaratan
dalam
mendapatkan
pembiayaan
yang
digunakan
untuk
pengembangan Industri dalam rangka antara lain promosi
efisiensi energi, pengurangan emisi gas dan rumah kaca,
penggunaan Bahan Baku dan bahan bakar terbarukan,
serta pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.
Ayat ...
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “keringanan bunga pinjaman”
adalah bantuan Pemerintah kepada Perusahaan Industri
dalam bentuk menanggung sebagian biaya bunga dalam
pembelian peralatan dan mesin dan/atau modal kerja.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “potongan harga” adalah bantuan
Pemerintah kepada Perusahaan Industri dalam bentuk
menanggung sebagian biaya dalam pembelian peralatan
dan mesin.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Industri pionir” adalah Industri yang
memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta
memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal ...
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Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Yang dimaksud dengan “seluruh rangkaian” adalah kegiatan
pengawasan di pabrik dan koordinasi pengawasan di pasar dengan
kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjamin tersedianya infrastruktur
Industri” adalah memprioritaskan program penyediaan
infrastruktur bagi kegiatan Industri.

Ayat ...
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Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan Industri” adalah
bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah kondisi pada saat
pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk
membangun Kawasan Industri, sementara Pemerintah perlu
mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan
Industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik
dan geostrategis.
Yang dimaksud dengan “memprakarsai” adalah melakukan
investasi langsung untuk membangun kawasan Industri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Data Industri meliputi Data Industri pada tahap pembangunan
dan Data Industri pada tahap produksi/komersial.
Data Industri pada tahap pembangunan antara lain meliputi
legalitas
perusahaan,
aspek
perencanaan,
aspek
pembangunan,
aspek
teknis
yang
terkait
dengan
pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek
pengelolaan.
Data ...

1245

- 17 Data Industri pada tahap produksi/komersial antara lain
meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan Industri, aspek
teknis, dan aspek pengelolaan.
Aspek
pengelolaan
antara
lain
meliputi
lingkungan,
dampak sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen
perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyampaian Informasi Industri kepada Menteri termasuk hasil
pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan
Industri di daerah yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Data Kawasan Industri meliputi Data Kawasan Industri pada
tahap pembangunan dan Data Kawasan Industri pada
tahap komersial.
Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan antara lain
meliputi legalitas perusahaan, aspek perencanaan, aspek
pembangunan,
aspek
teknis
yang
terkait
dengan
pembangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta aspek
pengelolaan.
Data Kawasan Industri pada tahap komersial antara lain
meliputi legalitas perusahaan, aspek kegiatan kawasan
Industri, aspek teknis, dan aspek pengelolaan.
Aspek pengelolaan antara lain meliputi lingkungan, dampak
sosial masyarakat, energi, sumber daya, manajemen
perusahaan, dan kerja sama internasional di bidang Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 66
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf ...
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Cukup jelas.
Huruf c
Kejadian luar biasa dapat berupa pemogokan dan kecelakaan
kerja yang bersifat masif, pemindahan kepemilikan yang
menyebabkan terjadinya pemusatan atau penguasaan Industri
oleh satu kelompok atau orang tertentu, individu atau asing.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Sistem Informasi Industri Nasional yang dikembangkan antara
lain secara on-line melalui media internet untuk memberikan
kemudahan
kepada
pelaku
usaha
Industri
dalam
menyampaikan data kegiatan usahanya dan instansi pembina
Industri dan menteri terkait dalam menyampaikan hasil
pengolahan Informasi Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 69
Data Industri dan/atau Data Kawasan Industri yang dilarang
disampaikan atau diumumkan adalah data individu Perusahaan
Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang belum diolah.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf ...
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Yang dimaksud dengan “berperan signifikan dalam
penguatan
struktur
Industri
nasional”
adalah
memberikan kontribusi besar dalam perubahan struktur
Industri dan memperkuat perekonomian nasional.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Huruf a
Perumusan kebijakan untuk pembangunan Industri menuju
Industri Hijau ditujukan bagi Perusahaan Industri baru,
sedangkan pengembangan Industri menuju Industri Hijau
ditujukan bagi Perusahaan Industri yang telah berproduksi
dan/atau akan melakukan perluasan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kelembagaan” adalah institusi
yang ada di dalam kementerian maupun di luar kementerian.
Yang ...
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- 20 Yang dimaksud dengan “peningkatan kemampuan” adalah
optimalisasi kemampuan perangkat lunak (software) dan
perangkat keras (hardware) yang mendukung pengembangan
Industri Hijau termasuk sumber daya manusia.
Yang dimaksud dengan “promosi” adalah kegiatan untuk
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Industri dan
konsumen untuk meningkatkan kepedulian dan pengetahuan
tentang manfaat Industri Hijau, serta untuk ikut berpartisipasi
dalam penerapan Industri Hijau dan mendorong penggunaan
produk ramah lingkungan (eco product), termasuk pemberian
penghargaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Huruf a
Yang dimaksud dengan “membangun komitmen” adalah tekad
untuk mewujudkan Industri Hijau sebagai budaya kerja bagi
seluruh tenaga kerja Industri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menerapkan kebijakan pembangunan
Industri Hijau” adalah melakukan proses produksi melalui
produksi bersih dan mengurangi, menggunakan kembali,
mengolah kembali, dan memulihkan, atau yang dikenal dengan
istilah 4R (reduce, reuse, recycle, recovery).
Huruf c
Yang dimaksud dengan “menerapkan sistem manajemen ramah
lingkungan” adalah Perusahaan Industri memperhatikan dan
menerapkan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan
hidup dengan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi,
dan perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement).
Huruf d
Yang dimaksud dengan “teknologi ramah lingkungan” adalah
teknologi yang hemat dalam penggunaan Bahan Baku, bahan
penolong, energi, dan air dalam proses produksi serta
meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi
energi.
Pasal ...
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Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Usaha patungan antara Pemerintah dan swasta melalui
kepemilikan modal mayoritas oleh Pemerintah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pembatasan kepemilikan”
adalah tidak diperbolehkannya penanaman modal asing.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk
dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas
ekonomi nasional serta ketahanan nasional.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 85
Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan dalam
rangka lebih menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian
nasional, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Yang ...
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termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau
dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di
Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga
negara
Indonesia,
yang
prosesnya
menggunakan
Bahan
Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerja sama internasional di bidang
Industri” adalah kerja sama yang dilakukan secara bilateral,
regional, atau multilateral di bidang Industri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat ...
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan antara lain memuat peluang atau potensi kerja sama
Industri, profil Industri unggulan negara yang bersangkutan,
serta perkembangan pelaksanaan kerja sama internasional di
bidang Industri.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang
mengancam Industri dalam negeri dapat berasal dari
dalam negeri maupun luar negeri.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelamatan” adalah tindakan atau
kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam memulihkan
Industri dalam negeri yang mengalami kerugian akibat
pengaruh perubahan yang sangat dinamis (konjungtur)
perekonomian dunia, seperti gejolak naik turunnya kemajuan
dan kemunduran ekonomi dunia yang terjadi secara bergantiganti,
sehingga
dapat
berdampak
sistemik
terhadap
perekonomian nasional.
Ayat ...
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “nilai investasi” adalah nilai tanah dan
bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak
termasuk modal kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Industri yang memiliki keunikan
dan merupakan warisan budaya bangsa” adalah Industri
yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk,
teknik pembuatan, keterampilan, Bahan Baku, yang berbasis
pada kearifan lokal misalnya batik (pakaian tradisional), ukirukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan
patung asmat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal ...
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Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perusahaan Industri yang akan
menjalankan Industri” adalah Industri baru atau yang
melakukan perluasan pada lokasi yang berbeda.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perwakilan dunia usaha paling sedikit mencakup wakil dari
Kamar Dagang dan Industri dan asosiasi Industri terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal ...
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Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengawasan dilakukan antara lain melalui audit, inspeksi,
pengamatan
intensif
(surveillance),
atau
pemantauan
(monitoring).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Sepanjang menyangkut kepabeanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-Undangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan instansi Pemerintah yang ruang lingkup dan
tanggung jawabnya di bidang kepabeanan berwenang
melakukan penyidikan di bidang Perindustrian yang terkait SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib yang terjadi di kawasan pabean
dengan berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
bidang Perindustrian.
Ayat ...
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5492
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SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KEINSINYURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa

keinsinyuran

merupakan

kegiatan

penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
memajukan

peradaban

kesejahteraan

umat

dan

meningkatkan

manusia

sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa

upaya

memajukan

peradaban

dan

meningkatkan kesejahteraan umat manusia dicapai
melalui penyelenggaraan keinsinyuran yang andal
dan profesional yang mampu meningkatkan nilai
tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan
pelindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan
pembangunan

berkelanjutan

yang

berwawasan

lingkungan;
c.

bahwa untuk ketahanan nasional dalam tatanan
global, penyelenggaraan keinsinyuran sebagaimana
dimaksud dalam huruf b memerlukan peningkatan
penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan
keprofesian

berkelanjutan

dan

riset,

percepatan

penambahan jumlah insinyur yang sejajar dengan
negara teknologi maju, peningkatan minat pada
pendidikan teknik, dan peningkatan mutu insinyur
profesional;
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-2d. bahwa

saat

ini

belum

ada

pengaturan

yang

terintegrasi mengenai penyelenggaraan keinsinyuran
yang dapat memberikan pelindungan dan kepastian
hukum untuk insinyur, pengguna keinsinyuran, dan
pemanfaat keinsinyuran;
e.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang
Keinsinyuran;
Mengingat

: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat
(2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEINSINYURAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Keinsinyuran

adalah

kegiatan

teknik

dengan

menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara
berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan,
kesehatan,

kemaslahatan,

serta

kesejahteraan

masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Praktik

Keinsinyuran

adalah

penyelenggaraan

kegiatan Keinsinyuran.
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3. Insinyur . . .

-33. Insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar
profesi di bidang Keinsinyuran.
4. Insinyur

Asing

adalah

Insinyur

yang

berkewarganegaraan asing.
5. Program Profesi Insinyur adalah program pendidikan
tinggi setelah program sarjana untuk membentuk
kompetensi Keinsinyuran.
6. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi
Keinsinyuran
menilai

yang

capaian

Keinsinyuran

secara

terukur

kompetensi

dengan

mengacu

dan

objektif

dalam

bidang

pada

standar

kompetensi Insinyur.
7. Sertifikat Kompetensi Insinyur adalah bukti tertulis
yang diberikan kepada Insinyur yang telah lulus Uji
Kompetensi.
8. Surat Tanda Registrasi Insinyur adalah bukti tertulis
yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia
kepada

Insinyur

yang

telah

memiliki

Sertifikat

Kompetensi Insinyur dan diakui secara hukum untuk
melakukan Praktik Keinsinyuran.
9. Pengembangan
upaya

Keprofesian

Berkelanjutan

adalah

pemeliharaan kompetensi Insinyur untuk

menjalankan

Praktik

Keinsinyuran

secara

berkesinambungan.
10. Pengguna

Keinsinyuran

menggunakan

jasa

adalah

Insinyur

pihak

yang

berdasarkan

ikatan

hubungan kerja.
11. Pemanfaat Keinsinyuran adalah masyarakat yang
memanfaatkan hasil kerja Keinsinyuran.
12. Dewan Insinyur Indonesia adalah lembaga yang
beranggotakan
penyelenggaraan

pemangku

kepentingan

Keinsinyuran

yang

dalam

berwenang

membuat kebijakan penyelenggaraan Keinsinyuran
dan pengawasan pelaksanaannya.
13. Persatuan . . .
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Insinyur

Indonesia,

yang

selanjutnya

disingkat PII, adalah organisasi wadah berhimpun
Insinyur

yang

melaksanakan

penyelenggaraan

Keinsinyuran di Indonesia.
14. Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP
Pasal 2
Pengaturan Keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan
berasaskan:
a. profesionalitas;
b. integritas;
c. etika;
d. keadilan;
e. keselarasan;
f.

kemanfaatan;

g. keamanan dan keselamatan;
h. kelestarian lingkungan hidup; dan
i.

keberlanjutan.
Pasal 3

Pengaturan Keinsinyuran bertujuan:
a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi
penyelenggaraan

Keinsinyuran

yang

bertanggung

jawab;
b. memberikan . . .
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pelindungan

Keinsinyuran

dan

malapraktik

Keinsinyuran

kepada

Pemanfaat

Pengguna

Keinsinyuran

melalui

dari

penjaminan

kompetensi dan mutu kerja Insinyur;
c. memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan
profesionalisme Insinyur sebagai pelaku profesi yang
andal

dan

pekerjaan

berdaya
yang

saing

tinggi,

bermutu

dengan

serta

hasil

terjaminnya

kemaslahatan masyarakat;
d. meletakkan

Keinsinyuran

Indonesia

pada

peran

dalam pembangunan nasional melalui peningkatan
nilai tambah kekayaan tanah air dengan menguasai
dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta membangun kemandirian Indonesia; dan
e. menjamin

terwujudnya

penyelenggaraan

Keinsinyuran Indonesia dengan tatakelola yang baik,
beretika,

bermartabat,

dan

memiliki

jati

diri

kebangsaan.
Pasal 4
Lingkup pengaturan Keinsinyuran meliputi:
a. cakupan Keinsinyuran;
b. standar Keinsinyuran;
c. Program Profesi Insinyur;
d. registrasi Insinyur;
e. Insinyur Asing;
f.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;

g. hak dan kewajiban;
h. kelembagaan Insinyur;
i.

organisasi profesi Insinyur; dan

j.

pembinaan Keinsinyuran.
BAB III . . .

1261

-6BAB III
CAKUPAN KEINSINYURAN
Pasal 5
(1) Keinsinyuran mencakup disiplin teknik:
a. kebumian dan energi;
b. rekayasa sipil dan lingkungan terbangun;
c. industri;
d. konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
e. pertanian dan hasil pertanian;
f.

teknologi kelautan dan perkapalan; dan

g. aeronotika dan astronotika.
(2) Keinsinyuran mencakup bidang:
a. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
b. penelitian,

pengembangan,

pengkajian,

dan

komersialisasi;
c. konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
d. teknik dan manajemen industri, manufaktur,
pengolahan, dan proses produk;
e. ekplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
f.

penggalian,

penanaman,

peningkatan,

dan

pemuliaan sumber daya alami; dan
g. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan
pemeliharaan aset.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan disiplin
teknik

Keinsinyuran

dan

cakupan

bidang

Keinsinyuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV . . .
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STANDAR KEINSINYURAN
Pasal 6
(1) Untuk

menjamin

profesionalitas

mutu

layanan

kompetensi
profesi

dan

Insinyur,

dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang
terdiri atas:
a. standar layanan Insinyur;
b. standar kompetensi Insinyur; dan
c. standar Program Profesi Insinyur.
(2) Standar layanan Insinyur ditetapkan oleh menteri
yang membina bidang Keinsinyuran atas usul PII.
(3) Standar kompetensi Insinyur ditetapkan oleh Dewan
Insinyur Indonesia bersama menteri yang membina
bidang Keinsinyuran.
(4) Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh
Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi
penyelenggara

Program

Profesi

Insinyur

bersama

dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran
dan Dewan Insinyur Indonesia.

BAB V
PROGRAM PROFESI INSINYUR
Pasal 7
(1) Untuk memperoleh gelar profesi Insinyur, seseorang
harus lulus dari Program Profesi Insinyur.
(2) Syarat

untuk

Insinyur

dapat

sebagaimana

mengikuti
dimaksud

Program
pada

Profesi

ayat

(1)

meliputi:
a. sarjana . . .
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teknik, baik lulusan perguruan tinggi dalam
negeri maupun perguruan tinggi luar negeri yang
telah disetarakan; atau
b. sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana
bidang sains yang disetarakan dengan sarjana
bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik
melalui program penyetaraan.
(3) Program

Profesi

Insinyur

dapat

diselenggarakan

melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
Pasal 8
(1) Program

Profesi

Insinyur

diselenggarakan

oleh

perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian
terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti
standar

Program

Profesi

Insinyur

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
(2) Seseorang yang telah memenuhi standar Program
Profesi

Insinyur,

baik

melalui

program

profesi

maupun melalui mekanisme rekognisi pembelajaran
lampau, serta lulus Program Profesi Insinyur berhak
mendapatkan sertifikat profesi Insinyur dan dicatat
oleh PII.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Profesi
Insinyur diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
(1) Gelar profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

7

ayat

dicantumkan

(1)
di

disingkat
depan

dengan

nama

yang

”Ir.”

dan

berhak

menyandangnya.
(2) Gelar . . .
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ayat
(1)
diberikan
oleh
perguruan
tinggi
penyelenggara Program Profesi Insinyur yang bekerja
sama dengan kementerian terkait dan PII.

BAB VI
REGISTRASI INSINYUR
Pasal 10
(1) Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik
Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat
Tanda Registrasi Insinyur.
(2) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PII.
Pasal 11
(1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, seorang
Insinyur harus memiliki Sertifikat Kompetensi
Insinyur.
(2) Sertifikat
Kompetensi
Insinyur
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus Uji
Kompetensi.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Surat
Tanda
Registrasi
mencantumkan:

Insinyur

paling

sedikit

a. jenjang kualifikasi profesi; dan
b. masa berlaku.
Pasal 13 . . .
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Surat Tanda Registrasi Insinyur berlaku selama 5 (lima)
tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun dengan
tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal

11

dan

persyaratan

Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan.
Pasal 14
Surat Tanda Registrasi Insinyur tidak berlaku karena:
a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak
mendaftarkan ulang;
b. permintaan yang bersangkutan;
c. meninggalnya yang bersangkutan; atau
d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur oleh PII
atas

malapraktik

Keinsinyuran

atau

yang

pelanggaran
dilakukan

kode
oleh

etik
yang

bersangkutan.
Pasal 15
(1) Insinyur

yang

tanpa memiliki
sebagaimana

melakukan

kegiatan

Keinsinyuran

Surat Tanda Registrasi Insinyur

dimaksud

dalam

Pasal 10

dikenai

sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran.
(3) Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dalam kegiatannya menimbulkan kerugian materiil
dikenai sanksi administratif berupa denda.
Pasal 16 . . .
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(1) Dalam hal Insinyur yang telah mendapatkan Surat
Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 melakukan kegiatan Keinsinyuran
yang

menimbulkan

kerugian

materiil,

Insinyur

dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda;
c. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
d. pembekuan

Surat

Tanda

Registrasi

Insinyur;

dan/atau
e. pencabutan Surat Tanda Registrasi Insinyur.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Insinyur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan
Pasal 14 dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
INSINYUR ASING
Pasal 18
(1) Insinyur

Asing

hanya

dapat

melakukan

Praktik

Keinsinyuran di Indonesia sesuai dengan kebutuhan
sumber

daya

manusia

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
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di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(3) Untuk

mendapat

dimaksud

pada

surat
ayat

izin

(2),

kerja

Insinyur

sebagaimana
Asing

harus

memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur dari PII
berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat
kompetensi Insinyur menurut hukum negaranya.
(4) Dalam hal Insinyur Asing tidak memiliki surat tanda
registrasi

atau

sertifikat

kompetensi

Insinyur

menurut hukum negaranya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Insinyur Asing harus memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Pasal 19
(1) Insinyur

Asing

wajib

melakukan

alih

ilmu

pengetahuan dan teknologi.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu
pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Insinyur
Indonesia.
Pasal 20
Insinyur Asing yang memberikan jasa Keinsinyuran
dalam penanganan bencana atau konsultasi yang bersifat
insidental tidak memerlukan surat izin kerja, tetapi harus
memberitahukan kepada kementerian terkait.

Pasal 21 . . .
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(1) Insinyur

Asing

Keinsinyuran

yang

di

melakukan

Indonesia

tanpa

kegiatan
memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan Keinsinyuran;
c. pembekuan izin kerja;
d. pencabutan izin kerja; dan/atau
e. tindakan

administratif

lain

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Insinyur Asing yang dalam kegiatannya menimbulkan
kerugian materiil dikenai sanksi administratif berupa
denda.
Pasal 22
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Insinyur

Asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan
Pasal 20 serta tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
Pasal 23
(1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bertujuan:
a. memelihara

kompetensi

dan

profesionalitas

Insinyur; dan
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pada lingkungan profesinya dan masyarakat di
sekitarnya.
(2) Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan

diselenggarakan oleh PII dan dapat bekerja sama
dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
(3) Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
disusun

dan

ditetapkan

oleh

Dewan

Insinyur

Indonesia sesuai dengan perkembangan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan
syarat untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi
Insinyur.
(5) PII

melakukan

pelaksanaan

pemantauan

dan

Pengembangan

penilaian

atas

Keprofesian

Berkelanjutan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Insinyur
Pasal 24
Insinyur dan Insinyur Asing berhak:
a. melakukan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan
standar Keinsinyuran;
b. memperoleh jaminan pelindungan hukum selama
melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik
insinyur dan standar Keinsinyuran;
c. memperoleh . . .
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lengkap dan benar dari Pengguna Keinsinyuran
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. menerima

imbalan

hasil

kerja

sesuai

dengan

perjanjian kerja; dan
e. mendapatkan

pembinaan

dan

pemeliharaan

kompetensi profesi Keinsinyuran.
Pasal 25
Insinyur dan Insinyur Asing berkewajiban:
a. melaksanakan kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan
keahlian dan kode etik Insinyur;
b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian
dan kualifikasi yang dimiliki;
c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar
Keinsinyuran;
d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian
kerja dengan Pengguna Keinsinyuran;
e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku,
agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial,
politik, dan budaya;
f.

memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta

mengikuti

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan;
g. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja,
dan kelestarian lingkungan hidup;
h. mengupayakan

inovasi

dan

nilai

tambah

dalam

kegiatan Keinsinyuran secara berkesinambungan;
i.

menerapkan
manusia

keberpihakan

Keinsinyuran

Keinsinyuran

nasional,

pada

sumber

daya

nasional,

lembaga

kerja

produk

hasil

dan

Keinsinyuran nasional dalam kegiatan Keinsinyuran;
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melaksanakan secara berkala dan teratur kegiatan
Keinsinyuran terkait dengan darma bakti masyarakat
yang bersifat sukarela; dan

k. melakukan pencatatan rekam kerja Keinsinyuran
dalam format sesuai dengan standar Keinsinyuran.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengguna Keinsinyuran
Pasal 26
Pengguna Keinsinyuran dalam menerima hasil kerja
Insinyur berhak:
a. mendapatkan cakupan dan mutu pelaksanaan
kegiatan Keinsinyuran sesuai dengan perjanjian
kerja;
b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar
atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;
c. memperoleh pelindungan hukum sebagai konsumen
atas jasa dan hasil kegiatan Keinsinyuran;
d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan
atas pelaksanaan kegiatan Keinsinyuran;
e. menolak hasil kegiatan Keinsinyuran yang tidak
sesuai dengan perjanjian kerja; dan
f.

melakukan tindakan hukum atas pelanggaran
perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 27

Pengguna Keinsinyuran berkewajiban:
a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang
lengkap dan benar tentang kegiatan Keinsinyuran
yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengikuti . . .
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Keinsinyuran yang akan diterima;
c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa
yang diterima kepada Insinyur dan Insinyur Asing
sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
d. mematuhi

ketentuan

yang

berlaku

di

tempat

pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemanfaat Keinsinyuran
Pasal 28
Pemanfaat Keinsinyuran berhak:
a. mendapatkan

informasi

atas

keselamatan

hasil

kegiatan Keinsinyuran;
b. memanfaatkan hasil kegiatan Keinsinyuran secara
aman

dan

nyaman

sesuai

dengan

standar

Keinsinyuran; dan
c. mendapatkan pelindungan hukum dari malapraktik
Keinsinyuran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 29
Pemanfaat

Keinsinyuran

ketentuan

standar

berkewajiban

penggunaan

hasil

mengikuti
kegiatan

Keinsinyuran.

BAB X . . .
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DEWAN INSINYUR INDONESIA
Pasal 30
(1) Untuk mencapai tujuan pengaturan Keinsinyuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk
Dewan Insinyur Indonesia.
(2) Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) Dewan Insinyur Indonesia berkedudukan di ibu kota
Negara Republik Indonesia.
(4) Dewan

Insinyur

Indonesia

beranggotakan

paling

sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
a. Pemerintah;
b. industri;
c. perguruan tinggi;
d. PII; dan
e. Pemanfaat Keinsinyuran.
(5) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia ditetapkan
oleh Presiden atas usul Menteri.
(6) Keanggotaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.
Pasal 31
Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi perumusan
kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan
Praktik Keinsinyuran.
Pasal 32 . . .
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Dewan Insinyur Indonesia mempunyai tugas:
a. menetapkan kebijakan sistem registrasi Insinyur;
b. mengusulkan standar Program Profesi Insinyur;
c. menetapkan

standar

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan;
d. melakukan

pengawasan

pelaksanaan

Praktik

Keinsinyuran oleh PII;
e. menetapkan kebijakan sistem Uji Kompetensi;
f.

menetapkan standar kompetensi Insinyur;

g. melakukan

perjanjian

kerja

sama

Keinsinyuran

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h. mengesahkan perjanjian kerja sama Keinsinyuran
internasional yang dilakukan oleh PII sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

32,

Dewan

Insinyur

Indonesia

mempunyai

wewenang:
a. mengesahkan sistem registrasi Insinyur;
b. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
c. melakukan

pencatatan

terhadap

Insinyur

yang

dikenai sanksi karena melanggar ketentuan kode etik
Insinyur; dan
d. membuat peraturan pelaksanaan mengenai fungsi,
tugas, dan kewenangan Dewan Insinyur Indonesia.

Pasal 34 . . .
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(1) Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan
dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dewan Insinyur Indonesia dapat membiayai tugasnya
yang dilaksanakan oleh PII.
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur
organisasi,

rekrutmen

dan

jumlah

anggota,

serta

pendanaan Dewan Insinyur Indonesia diatur dengan
Peraturan Presiden.

BAB XI
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
Pasal 36
(1) Insinyur

Indonesia

berhimpun

dalam

wadah

organisasi PII.
(2) Kekuasaan tertinggi PII berada pada kongres.
(3) Pimpinan PII dipilih oleh kongres.
(4) PII berkedudukan di ibu kota Negara Republik
Indonesia.
Pasal 37
PII mempunyai fungsi pelaksanaan Praktik Keinsinyuran.
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PII mempunyai tugas:
a. melaksanakan pelayanan Keinsinyuran sesuai dengan
standar;
b. melaksanakan Program Profesi Insinyur bersama
dengan perguruan tinggi sesuai dengan standar;
c. melaksanakan

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan;
d. melakukan

pengendalian

dan

pengawasan

bagi

terpenuhinya kewajiban Insinyur;
e. melaksanakan registrasi Insinyur;
f.

menetapkan, menerapkan, dan menegakkan kode etik
Insinyur;

g. menjalin

perjanjian

kerja

sama

Keinsinyuran

internasional; dan
h. memberikan advokasi bagi Insinyur.
Pasal 39
PII mempunyai wewenang:
a. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan
registrasi Insinyur sesuai dengan jenjang kualifikasi
Insinyur;
b. menerbitkan,

memperpanjang,

membekukan,

dan

mencabut Surat Tanda Registrasi Insinyur;
c. menyatakan terpenuhi atau tidaknya persyaratan
Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan

sesuai

dengan jenjang kualifikasi Insinyur;
d. menyatakan terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran
kode etik Insinyur berdasarkan hasil investigasi;
e. menjatuhkan sanksi terhadap Insinyur yang tidak
memenuhi standar Keinsinyuran;
f. menjatuhkan . . .
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menjatuhkan

sanksi

terhadap

Insinyur

yang

melakukan pelanggaran kode etik Insinyur;
g. memberikan akreditasi keprofesian pada himpunan
keahlian Keinsinyuran; dan
h. melakukan

perjanjian

kerja

sama

Keinsinyuran

internasional.
Pasal 40
(1) Untuk

menegakkan

kode

etik

Insinyur,

PII

membentuk majelis kehormatan etik.
(2) Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik
diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga PII.
Pasal 41
(1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Insinyur
dalam

melaksanakan

Praktik

Keinsinyuran,

ditetapkan kode etik Insinyur sebagai pedoman tata
laku profesi.
(2) Kode etik Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh PII.
(3) Seseorang

yang

akan

menjadi

Insinyur

wajib

menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik
Insinyur.
Pasal 42
Kode

etik

landasan

Insinyur

harus

dijadikan

tingkah

laku

setiap

pedoman

Insinyur

dan

dalam

melaksanakan Praktik Keinsinyuran.
Pasal 43 . . .
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(1) Pendanaan PII bersumber dari:
a. iuran anggota; dan
b. sumber

pendanaan

lain

yang

sah

menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan PII sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola
diaudit

secara

transparan

sesuai

dengan

dan

akuntabel

ketentuan

serta

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 44
Struktur, tata kerja, rekrutmen pengurus, kode etik, dan
pendanaan PII diatur dalam suatu anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga PII.

BAB XII
PEMBINAAN KEINSINYURAN
Pasal 45
(1) Pemerintah

bertanggung

jawab

atas

pembinaan

Keinsinyuran.
(2) Tanggung

jawab

pembinaan

oleh

Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri dan menteri yang terkait.
Pasal 46
Pembinaan Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 dilaksanakan dengan:
a. menetapkan . . .
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kebijakan

Keinsinyuran

pengembangan

berdasarkan

kapasitas

rekomendasi

Dewan

Insinyur Indonesia;
b. melakukan pemberdayaan Keinsinyuran;
c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan,
dan kemampuan perekayasaan;
d. mendorong

industri

Keinsinyuran

untuk

yang

berkaitan

melakukan

dengan

penelitian

dan

pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai
tambah produksi;
e. mendorong Insinyur agar kreatif dan inovatif untuk
menciptakan nilai tambah;
f.

melakukan

pengawasan

atas

penyelenggaraan

Keinsinyuran;
g. melakukan

pembinaan

dalam

kaitan

dengan

remunerasi tarif jasa Keinsinyuran yang setara dan
berkeadilan;
h. mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang
berdaya saing dari jasa Keinsinyuran;
i.

meningkatkan peran Insinyur dalam pembangunan
nasional; dan

j.

melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik
minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di
bidang

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

serta

berprofesi sebagai Insinyur.
Pasal 47
(1) Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria untuk Praktik Keinsinyuran.
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk dapat
memenuhi syarat pemerolehan asuransi profesi bagi
Insinyur.
(3) PII . . .
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standar,
prosedur,
dan
kriteria
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 48
Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46, Pemerintah dapat melakukan audit kinerja
Keinsinyuran.
Pasal 49
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pembinaan
Keinsinyuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50
(1) Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan
Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai Insinyur
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun
atau
pidana
denda
paling
banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang bukan Insinyur yang menjalankan
Praktik Keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
sehingga mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya
nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran,
dan/atau hilangnya harta benda dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau
pidana
denda
paling
banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Setiap Insinyur atau Insinyur Asing yang melaksanakan
tugas profesi tidak memenuhi standar Keinsinyuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c sehingga
mengakibatkan

kecelakaan,

cacat,

hilangnya

nyawa

seseorang, kegagalan pekerjaan Keinsinyuran, dan/atau
hilangnya harta benda dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Setiap orang yang telah mendapatkan gelar Insinyur
sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berhak
menggunakan gelarnya.
b. Setiap

Insinyur,

sarjana

teknik,

sarjana

teknik

terapan yang telah tersertifikasi dinyatakan sebagai
Insinyur teregistrasi dan harus menyesuaikannya
dengan Undang-Undang ini

paling lambat 3 (tiga)

tahun

Undang-Undang

terhitung

sejak

ini

diundangkan.
c. Setiap

Insinyur

yang

telah

melakukan

Praktik

Keinsinyuran dengan memiliki izin kerja, tetapi belum
tersertifikasi

sebelum

Undang-Undang

ini

diundangkan dinyatakan sebagai Insinyur teregistrasi
dan harus menyesuaikannya dengan Undang-Undang
ini paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 53 . . .
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Pasal 53
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PII harus
disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini
dan mendapatkan persetujuan dari Menteri paling lambat
2

(dua)

tahun

terhitung

sejak

Undang-Undang

ini

diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 55
Dewan Insinyur Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 56
Undang-Undang

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar . . .
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setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Undang-Undang

penempatannya

dalam

Lembaga

memerintahkan
ini

Negara

dengan
Republik

Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd..
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 61
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
KEINSINYURAN
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan bahwa setiap orang dalam mengembangkan dirinya
memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni,

dan

budaya

demi

meningkatkan

kualitas

hidup

dan

kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan umum tersebut, salah satunya dapat dicapai dengan
tersedianya sumber daya manusia yang andal dan profesional yang
mampu melakukan rekayasa teknik guna meningkatkan nilai tambah,
daya saing, daya guna, efisiensi dan efektivitas anggaran, perlindungan
publik, kemajuan ilmu dan teknologi, serta pencapaian kebudayaan
dan peradaban bangsa yang tinggi.
Sumber daya manusia yang mampu melakukan rekayasa teknik
masih tersebar dalam berbagai profesi dan kelembagaan masingmasing,

belum mempunyai standar

keahlian, kemampuan, dan

kompetensi Insinyur. Insinyur sebagai salah satu komponen utama
yang

melakukan

layanan

jasa

rekayasa

teknik

harus

memiliki

kompetensi untuk melakukan pekerjaan secara profesional sehingga
kegiatan yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas hidup
masyarakat

dan

dirinya.

Hasil

karya

Insinyur

harus

dapat

dipertanggungjawabkan, baik secara moril-materiil maupun di muka
hukum sehingga layanan jasa di bidang Keinsinyuran memiliki
kepastian

hukum,

memberikan

pelindungan

bagi

Insinyur

dan

pengguna, serta dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan
menjunjung tinggi etika profesi.
Unsur. . .
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penting

dalam

Praktik

Keinsinyuran

adalah

sikap,

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknik
yang dimiliki, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
Pengetahuan

yang

dimiliki

dipertahankan

dan

ditingkatkan

Insinyur

harus

sesuai

dengan

terus-menerus
kemajuan

ilmu

pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan industri. Perangkat
keilmuan yang dimiliki seorang Insinyur mempunyai karakteristik yang
khas yang terlihat dari kemampuan untuk melakukan upaya rekayasa
teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan
serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada.
Pengaturan Praktik Keinsinyuran dilakukan untuk memberikan
landasan dan kepastian hukum serta pelindungan kepada Pengguna
Keinsinyuran
Keinsinyuran

dan

Pemanfaat

dimaksudkan

Keinsinyuran.

Pengaturan

juga

memberikan

untuk

Praktik
arah

pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan
Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional,
serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia
yang baik. Oleh karena itu, Praktik Keinsinyuran perlu diatur dalam
suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian
dan pelindungan hukum kepada Insinyur, Pengguna Keinsinyuran,
dan

Pemanfaat

Keinsinyuran.

Hal

tersebut

dilakukan

untuk

meningkatkan keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan
keunggulan hasil rekayasa, untuk meningkatkan kualitas hidup, serta
kesejahteraan Insinyur dan masyarakat.
Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran
adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program Profesi
Insinyur,

Registrasi

Insinyur,

Insinyur

Asing,

Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan Insinyur,
organisasi profesi Insinyur, dan pembinaan Keinsinyuran. UndangUndang ini mengatur bahwa Keinsinyuran mencakup disiplin teknik
Keinsinyuran

dan

bidang

Keinsinyuran.

Sementara

itu,

untuk

menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi
Insinyur, dikembangkan standar profesi Keinsinyuran yang terdiri atas
standar layanan Insinyur, standar kompetensi Insinyur, dan standar
Program Profesi Insinyur.
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-3Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa setiap Insinyur
yang melakukan Praktik Keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda
Registrasi Insinyur yang dikeluarkan oleh PII dan berlaku selama 5
(lima) tahun serta diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun. Selain itu,
diatur bahwa Insinyur Asing yang melakukan Praktik Keinsinyuran di
Indonesia harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Dalam rangka meningkatkan profesionalitas profesi Insinyur,
diselenggarakan

Pengembangan

Keprofesian

Berkelanjutan

yang

bertujuan untuk memelihara kompetensi dan profesionalitas Insinyur
dan mengembangkan tanggung jawab sosial Insinyur pada lingkungan
profesinya dan masyarakat di sekitarnya.
Kelembagaan Keinsinyuran terdiri atas 2 (dua) lembaga, yaitu
Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Dewan Insinyur Indonesia mempunyai fungsi merumuskan kebijakan
penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Praktik Keinsinyuran,
sementara itu, PII merupakan lembaga yang berfungsi melaksanaan
Praktik Keinsinyuran. Pembinaan Praktik Keinsinyuran merupakan
tanggung jawab Pemerintah yang dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan
menteri lainnya yang terkait.
Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan peralihan guna
memberikan kepastian hukum terkait dengan kenyataan bahwa
kegiatan Keinsinyuran telah lama dipraktikkan dalam masyarakat
sebelum lahirnya Undang-Undang ini, terutama mengenai pengakuan
dan status Insinyur yang sudah bekerja secara profesional di bidang
Keinsinyuran sebelum lahirnya Undang-Undang ini.
Dengan Undang-Undang ini juga diharapkan Keinsinyuran dapat
meningkatkan daya saing bangsa dan negara dalam menggali dan
memberikan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki tanah air,
menjawab kebutuhan mengatasi segala kendala dan masalah dari
perubahan global yang dihadapi dan selanjutnya dapat menyumbang
banyak bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.
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Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah prinsip
pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang didasari pada
perilaku yang menuju ideal, meningkatkan dan memelihara
citra profesi, mengejar kualitas dan cita-cita profesi, serta
mengembangkan diri secara berkelanjutan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah prinsip
menjunjung tinggi kewajiban moral terhadap masyarakat,
profesi, dan rekan seprofesi dalam melaksanakan Praktik
Keinsinyuran.
Huruf c
Yang

dimaksud

pelaksanaan

dengan

Praktik

“asas

etika”

Keinsinyuran

adalah

yang

prinsip

berdasarkan

norma, nilai moral, dan kaidah profesi Insinyur.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah prinsip
pelaksanaan

Praktik

Keinsinyuran

yang

menjamin

terlaksananya hak dan kewajiban, tidak diskriminatif bagi
Insinyur,

Pengguna

Keinsinyuran,

dan

Pemanfaat

Keinsinyuran.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah prinsip
pelaksanaan Praktik Keinsinyuran harus seimbang dan
sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara serta
kebudayaan Indonesia dan peradaban.
Huruf f . . .
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Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah prinsip
pelaksanaan

Praktik

Keinsinyuran

yang

menjamin

terwujudnya nilai tambah dan daya guna secara optimal
bagi kepentingan nasional.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan”
adalah prinsip terpenuhinya tertib Praktik Keinsinyuran,
keamanan

lingkungan

dan

keselamatan

kerja,

serta

pemanfaatan hasil pekerjaan Keinsinyuran dengan tetap
memperhatikan kepentingan umum.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalah prinsip pelaksanaan Praktik Keinsinyuran yang
memperhatikan dan mengutamakan pelindungan serta
pemeliharaan lingkungan hidup untuk generasi sekarang
dan generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa
dan negara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah prinsip
pelaksanaan

Praktik

Keinsinyuran

yang

menjamin

terjadinya proses pembangunan yang berkelanjutan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 . . .
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Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “standar layanan Insinyur”
adalah

tolok

ukur

yang

menjamin

efisiensi,

efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan
sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan

Praktik

Keinsinyuran.
Huruf b
Yang

dimaksud

dengan

“standar

kompetensi

Insinyur” adalah rumusan kemampuan kerja yang
mencakup

sikap

kerja,

pengetahuan,

dan

keterampilan kerja yang relevan dengan pelaksanaan
Praktik Keinsinyuran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “standar Program Profesi
Insinyur” adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai

pedoman

pelaksanaan

program

profesi

Insinyur yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan
tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang

dimaksud

dengan

“program

penyetaraan”

adalah proses penyandingan dan pengintegrasian
capaian

pembelajaran

yang

diperoleh

melalui

pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja
untuk

sarjana

pendidikan

bidang

teknik

atau

sarjana bidang sains yang diselenggarakan oleh
perguruan tinggi.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rekognisi pembelajaran lampau”
adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang
yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan
informal, dan/atau pengalaman kerja di dalam sektor
pendidikan formal.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang

dimaksud

dengan

“kementerian

terkait”

adalah

kementerian yang tugas, pokok, dan fungsinya memiliki
keterkaitan dengan bidang Keinsinyuran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sistem registrasi Insinyur” adalah
mekanisme

dan

prosedur

pencatatan

resmi

dan

pemutakhirannya terhadap Insinyur yang telah memiliki
sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, serta pemberian
Surat Tanda Registrasi Insinyur.
Huruf b . . .
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang

dimaksud

Keinsinyuran
dilakukan

dengan

internasional”

oleh

Dewan

“perjanjian
adalah

Insinyur

kerja

perjanjian

Indonesia

sama
yang

mewakili

Pemerintah.
Huruf h
Yang

dimaksud

Keinsinyuran

dengan

internasional”

“perjanjian
adalah

kerja

perjanjian

sama
yang

dilakukan oleh PII dengan organisasi profesi asing, lembaga
internasional, atau negara lain yang berdampak secara
nasional.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “himpunan keahlian Keinsinyuran”
adalah organisasi profesi yang mencakup satu disiplin
teknik Keinsinyuran.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42 . . .
1295

- 12 Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Pembinaan Keinsinyuran meliputi pengaturan, pengesahan,
penetapan, pemberdayaan, dan pembiayaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Huruf a
Yang

dimaksud

dengan

“pengembangan

kapasitas

Keinsinyuran” adalah upaya untuk meningkatkan lingkup,
skala, kuantitas, dan kualitas Keinsinyuran melalui antara
lain pendidikan dan pelatihan profesi, pengembangan
angkatan kerja, dan pemberdayaan usaha.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pemerintah

mendorong

industri

untuk

melakukan

penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan
nilai tambah produksi melalui pendekatan strategi insentif
dan disinsentif.
Huruf e . . .
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Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dalam rangka membangun ekonomi nasional berbasis
pengetahuan, teknologi, dan Keinsinyuran, kebijakan yang
berpihak pada produksi dalam negeri perlu diutamakan
agar rantai suplai produksi nasional tumbuh secara sehat
dan kompetitif.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Yang dimaksud dengan “audit kinerja Keinsinyuran” adalah
pemeriksaan dan penilaian terhadap norma, standar, prosedur,
dan kriteria Praktik Keinsinyuran.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5520
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SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa Panas Bumi merupakan sumber daya alam
terbarukan dan merupakan kekayaan alam yang berada
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai
peranan penting untuk menunjang pembangunan
nasional yang berkelanjutan guna
mewujudkan
kesejahteraan rakyat;
b. bahwa Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan
yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum
optimal sehingga perlu didorong dan ditingkatkan
secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi
ketergantungan terhadap energi fosil;
c. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan
ketahanan energi nasional serta efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak
langsung sebagai pembangkit tenaga listrik, kewenangan
penyelenggaraannya perlu dilaksanakan oleh Pemerintah;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi
secara komprehensif sehingga perlu diganti;
e. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Panas Bumi;
Mengingat …
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Mengingat

:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Panas Bumi adalah sumber energi panas yang
terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan
bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara
genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem
Panas Bumi.

2.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.

3.

Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut
Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas
koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

4.

Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan
Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada
Wilayah Kerja tertentu.
5. Izin …
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Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin
melakukan
pengusahaan
Panas
Bumi
Pemanfaatan Langsung pada lokasi tertentu.

untuk
untuk

6.

Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi
pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang
berhubungan dengan informasi kondisi geologi,
geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu
apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta
ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.

7.

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran
uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan
untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah
permukaan guna menemukan dan mendapatkan
perkiraan cadangan Panas Bumi.

8.

Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh
informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang
berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis,
ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang
diusulkan.

9.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah
Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur
pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan
fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi
produksi Panas Bumi.

10. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan
pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa
melakukan proses pengubahan dari energi panas
dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk
keperluan nonlistrik.
11. Pemanfaatan
Tidak
Langsung
adalah
kegiatan
pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui
proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida
menjadi energi listrik.
12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di
bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau
perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum
Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
13. Setiap …
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-413. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan
hukum.
14. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Panas Bumi.

Pasal 2
Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi menganut asas:
a.

manfaat;

b. efisiensi;
c.

keadilan;

d. pengoptimalan ekonomi dalam pemanfaatan sumber
daya energi;
e.

keterjangkauan;

f.

berkelanjutan;

g.

kemandirian;

h. keamanan dan keselamatan; dan
i.

kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi bertujuan:
a.

mengendalikan kegiatan pengusahaan Panas Bumi
untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi
guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan
serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
b. meningkatkan …
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-5b. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa
Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi
nasional; dan
c.

meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah
lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pasal 4
(1) Panas Bumi merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
(2) Penguasaan Panas Bumi oleh negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan
berdasarkan prinsip pemanfaatan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan
Panas
Bumi
oleh
Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilakukan terhadap:
a.

Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang
berada pada:
1. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan
Hutan produksi dan Kawasan Hutan lindung;
2. Kawasan Hutan konservasi;
3. kawasan konservasi di perairan; dan
4. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh
Indonesia.

b. Panas …
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yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk
Kawasan Hutan produksi, Kawasan Hutan lindung,
Kawasan Hutan konservasi, dan wilayah laut.
(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang berada
pada:
a.

lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan
Hutan lindung; dan

b.

wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan.

(3) Penyelenggaraan
Panas
Bumi
oleh
pemerintah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dilakukan untuk Pemanfaatan Langsung yang
berada pada:
a.

wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan
produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan

b.

wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

Pasal 6
(1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan Panas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi:
a.

pembuatan kebijakan nasional;

b.

pengaturan di bidang Panas Bumi;

c.

pemberian Izin Panas Bumi;

d.

pemberian Izin Pemanfaatan Langsung
wilayah yang menjadi kewenangannya;

e.

pembinaan dan pengawasan;

f.

pengelolaan data dan
potensi Panas Bumi;

informasi

geologi

pada

serta

g. inventarisasi …
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g.

inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi;

h.

pelaksanaan Eksplorasi, Eksploitasi,
pemanfaatan Panas Bumi; dan

i.

pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan
dan kemampuan perekayasaan.

dan/atau

(2) Kewenangan
Pemerintah
dalam
penyelenggaraan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 7
Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
meliputi:
a.

pembentukan peraturan perundang-undangan daerah
provinsi di bidang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung;

b.

pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah
yang menjadi kewenangannya;

c.

pembinaan dan pengawasan;

d.

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan

e.

inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan
cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

Pasal 8
Kewenangan
pemerintah
kabupaten/kota
dalam
penyelenggaraan Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
a.

pembentukan peraturan perundang-undangan daerah
kabupaten/kota di bidang Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung;

b.

pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah
yang menjadi kewenangannya;
c. pembinaan …
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pembinaan dan pengawasan;

d.

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota; dan

e.

inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan
cadangan Panas Bumi pada wilayah kabupaten/kota.

BAB III
PENGUSAHAAN PANAS BUMI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9
(1)

(2)

Pengusahaan Panas Bumi terdiri atas:
a.

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung; dan

b.

pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung.

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a digunakan untuk:
a.

wisata;

b.

agrobisnis;

c.

industri; dan

d.

kegiatan lain yang menggunakan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung.

(3)

Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berada di dalam Kawasan Hutan
konservasi, pengusahaan Panas Bumi hanya dapat
digunakan untuk kegiatan wisata alam.

(4)

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri atau kepentingan umum.
Pasal 10 …

1306

-9Pasal 10
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung menjadi prioritas utama dalam pengusahaan
Panas Bumi.

Bagian Kedua
Pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung
Pasal 11
(1)

Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib terlebih
dahulu memiliki Izin Pemanfaatan Langsung.

(2)

Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk
Pemanfaatan Langsung yang berada pada:

(3)

(4)

a.

lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan
produksi dan Kawasan Hutan lindung;

b.

Kawasan Hutan konservasi;

c.

kawasan konservasi di perairan; dan

d.

wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh
Indonesia.

Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh gubernur untuk
Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
a.

lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
termasuk Kawasan Hutan produksi dan Kawasan
Hutan lindung; dan

b.

wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke
arah perairan kepulauan.

Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh bupati/wali kota untuk
Pemanfaatan Langsung yang berada pada:
a. wilayah …
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a.

wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan
produksi dan Kawasan Hutan lindung; dan

b.

wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

(5)

Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan
berdasarkan permohonan dari Setiap Orang.

(6)

Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Setiap
Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat
izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(7)

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berada di Kawasan
Hutan, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib
mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 12
(1)

Dalam hal pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung dilakukan pada wilayah yang
ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur atau
bupati/wali
kota
sebelum
memberikan
Izin
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendapatkan
persetujuan Menteri.

(2)

Dalam hal akan dilaksanakan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang
belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja, gubernur
atau bupati/wali kota sebelum memberikan Izin
Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi
dengan Menteri.
Pasal 13 …

1308

- 11 Pasal 13
(1)

Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan
Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung pada lokasi yang
ditetapkan dalam izin.

(2)

Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan
Langsung wajib melakukan pengusahaan Panas Bumi
sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 14
Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
diatur oleh Pemerintah.

Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 dan Pasal 12 serta pengaturan harga energi
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Paragraf 1
Wilayah Kerja
Pasal 16
(1)

Menteri menetapkan Wilayah Kerja pengusahaan
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

(2)

Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditetapkan pada tanah negara, hak atas tanah,
tanah ulayat, kawasan perairan, dan/atau Kawasan
Hutan.
Pasal 17 …
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Pasal 17
(1)

Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan
berdasarkan hasil Survei Pendahuluan atau Survei
Pendahuluan dan Eksplorasi.

(2)

Menteri melakukan Survei Pendahuluan atau Survei
Pendahuluan dan Eksplorasi.

(3)

Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali
kota.

(4)

Dalam melakukan Survei Pendahuluan atau Survei
Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Menteri dapat menugasi pihak lain.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Survei Pendahuluan
atau Eksplorasi dan tata cara penugasan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
(1)

Menteri melakukan penawaran Wilayah Kerja secara
lelang.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara, syarat penawaran,
prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan
lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19
(1)

Luas Wilayah Kerja ditetapkan dengan memperhatikan
sistem Panas Bumi.

(2)

Ketentuan mengenai luas Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 2 …
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Paragraf 2
Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
Pasal 20
(1) Kegiatan
pengusahaan
Panas
Bumi
Pemanfaatan Tidak Langsung meliputi:
a.

Eksplorasi;

b.

Eksploitasi; dan

c.

pemanfaatan.

untuk

(2) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib
melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah
Kerjanya.
(3) Kegiatan
pengusahaan
Panas
Bumi
untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara terpadu atau secara
terpisah.
(4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c untuk pembangkitan tenaga listrik untuk
kepentingan
sendiri
atau
kepentingan
umum
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21
Dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi
untuk
Pemanfaatan
Tidak
Langsung
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, Badan Usaha pemegang Izin
Panas Bumi harus mengikuti kaidah keteknikan, keuangan,
dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional serta
menjunjung tinggi etika bisnis.
Pasal 22 …
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(1)

Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung ditetapkan oleh Pemerintah dengan
mempertimbangkan harga keekonomian.

(2)

Ketentuan mengenai tata cara penetapan harga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Izin Panas Bumi
Pasal 23
(1)

Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas
Bumi
untuk
Pemanfaatan
Tidak
Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b
wajib terlebih dahulu memiliki Izin Panas Bumi.

(2)

Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha
berdasarkan hasil penawaran Wilayah Kerja.

Pasal 24
(1)

(2)

Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) harus memuat ketentuan paling sedikit:
a.

nama Badan Usaha;

b.

nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;

c.

jenis kegiatan pengusahaan;

d.

jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi;

e.

hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;

f.

Wilayah Kerja; dan

g.

tahapan pengembalian Wilayah Kerja.

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung berada di Kawasan
Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:
a. mendapatkan …
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mendapatkan:
1.

izin pinjam pakai untuk menggunakan
Kawasan Hutan produksi atau Kawasan
Hutan lindung; atau

2.

izin untuk memanfaatkan Kawasan Hutan
konservasi,

dari menteri yang menyelenggarakan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan
b.

(3)

urusan

melaksanakan kegiatan pengusahaan Panas Bumi
dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan
hutan lestari sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Izin memanfaatkan kawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan melalui izin
pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 25
Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah
konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib
mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 26
(1)

Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib
menggunakan izin sesuai dengan peruntukannya.

(2)

Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi wajib
mengembalikan secara bertahap sebagian atau
seluruh Wilayah Kerja kepada Pemerintah.

Pasal 27
(1)

Izin Panas Bumi dilarang dialihkan kepada Badan
Usaha lain.
(2) Pemegang …
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Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengalihkan
kepemilikan saham di bursa Indonesia setelah selesai
melakukan Eksplorasi.

(3)

Pengalihan
kepemilikan
saham
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat persetujuan
Menteri.

Pasal 28
Pemerintah dalam melakukan Eksplorasi, Eksploitasi,
dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan
umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di
bidang Panas Bumi.

Pasal 29
(1)

Izin Panas Bumi memiliki jangka waktu paling lama 37
(tiga puluh tujuh) tahun.

(2)

Menteri dapat memberikan perpanjangan Izin Panas
Bumi untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
tahun setiap kali perpanjangan.

(3)

Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengajukan
perpanjangan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling cepat 5 (lima) tahun dan paling
lambat 3 (tiga) tahun sebelum Izin Panas Bumi
berakhir.

(4)

Menteri
wajib
memberikan
persetujuan
atau
penolakan terhadap permohonan perpanjangan Izin
Panas Bumi paling lambat 1 (satu) tahun sejak
persyaratan permohonan diajukan secara lengkap.

Pasal 30
Izin Panas Bumi diberikan untuk melakukan Eksplorasi,
Eksploitasi, dan pemanfaatan.
Pasal 31 …
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Pasal 31
(1)

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak Izin Panas Bumi diterbitkan dan dapat
diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing selama 1
(satu) tahun.

(2)

Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan.

(3)

Sebelum melakukan pengeboran sumur Eksplorasi,
pemegang Izin Panas Bumi wajib memiliki izin
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 32
(1)

Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 memiliki jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan disetujui oleh
Menteri.

(2)

Sebelum melakukan Eksploitasi dan pemanfaatan,
pemegang Izin Panas Bumi wajib:
a.

memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yang termasuk dalam Studi Kelayakan; dan

b.

menyampaikan hasil Studi Kelayakan kepada
Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 33
Izin Panas Bumi berakhir karena:
a.

habis masa berlakunya;

b.

dikembalikan;
c. dicabut …
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c.

dicabut; atau

d.

dibatalkan.

Pasal 34
Izin Panas Bumi berakhir karena habis masa berlakunya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a jika:
a.

permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi tidak
diajukan; atau

b.

permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi diajukan
tetapi ditolak.

Pasal 35
(1)

Izin Panas Bumi berakhir karena dikembalikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b
dilakukan melalui permohonan tertulis dari pemegang
Izin Panas Bumi kepada Menteri disertai alasan yang
jelas.

(2)

Pengembalian Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh
Menteri.

Pasal 36
(1)

Menteri dapat mencabut Izin Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf c jika pemegang Izin
Panas Bumi:
a.

melakukan pelanggaran terhadap salah satu
ketentuan yang tercantum dalam Izin Panas
Bumi; dan/atau

b.

tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Sebelum …
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Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri terlebih
dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu
6 (enam) bulan kepada pemegang Izin Panas Bumi
untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 37
Menteri dapat membatalkan Izin Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf d jika:
a.

pemegang Izin Panas Bumi memberikan data,
informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam
permohonan; atau

b.

Izin Panas Bumi dinyatakan
putusan pengadilan.

batal

berdasarkan

Pasal 38
(1)

Dalam hal Izin Panas Bumi berakhir karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang Izin
Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan
segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

(3)

Menteri menetapkan persetujuan pengakhiran Izin
Panas Bumi setelah pemegang Izin Panas Bumi
melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di
Wilayah
Kerjanya
serta
kewajiban
lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Panas Bumi diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4 …
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Sanksi Administratif
Pasal 40
(1)

Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak
memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1)
dan ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan/atau Pasal 32 ayat
(2) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
ayat (1) berupa:

(3)

a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian
sementara
Eksplorasi,
Eksploitasi,
dan/atau

c.

pencabutan Izin Panas Bumi.

pada

seluruh
kegiatan
atau
pemanfaatan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV
PENGGUNAAN LAHAN
Pasal 41

Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah
permukaan bumi.

Pasal 42
(1)

Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah
negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau
Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang
Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas
Bumi harus terlebih dahulu melakukan penyelesaian
penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas
tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang
kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam …
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(2)

Dalam hal Menteri melakukan Eksplorasi untuk
menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1), sebelum melakukan
Eksplorasi,
Menteri
melakukan
penyelesaian
penggunaan lahan dengan pemakai tanah di atas
tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang
kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat
dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang
layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain
kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau
pemegang hak.

(4)

Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi
dilakukan oleh badan usaha milik negara yang
mendapat penugasan khusus dari Pemerintah,
penyediaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
(1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Pemegang
Izin Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan
Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah,
tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:
a.

memperlihatkan:
1.

Izin Pemanfaatan Langsung atau salinan yang
sah; atau

2.

Izin Panas Bumi atau salinan yang sah;

b.

memberitahukan maksud dan tempat kegiatan
yang akan dilakukan; dan

c.

melakukan
penyelesaian
atau
jaminan
penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di
atas tanah negara dan/atau pemegang hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(2) Jika …
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(2) Jika pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau
pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah
di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib
mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung
atau pemegang Izin Panas Bumi untuk melaksanakan
pengusahaan Panas Bumi di atas tanah yang
bersangkutan.

Pasal 44
Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi telah diberi
Wilayah Kerja terhadap bidang tanah yang dipergunakan
langsung untuk pengusahaan Panas Bumi dan area
pengamanannya, pemegang Izin Panas Bumi diberi hak
pakai atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 45
Penyelesaian penggunaan tanah negara, hak atas tanah,
tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
Setiap Orang dilarang menghalangi atau merintangi
pengusahaan Panas Bumi yang telah memegang:
a.

Izin Pemanfaatan Langsung; atau

b.

Izin Panas Bumi

dan
telah
menyelesaikan
dimaksud dalam Pasal 42.

kewajiban

sebagaimana

BAB V …
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HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pemegang Izin
Pemanfaatan Langsung
Pasal 47
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak melakukan
pengusahaan Panas Bumi sesuai dengan izin yang
diberikan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin
Pemanfaatan Langsung
Pasal 48
Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib:
a.

memahami dan menaati peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan memenuhi standar yang berlaku;

b.

melakukan pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi
lingkungan hidup;

c.

menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya; dan

d.

menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas
pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran
serta kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 49 …
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Pasal 49
(1) Pemegang
Izin
Pemanfaatan
memenuhi kewajiban berupa:
a.

iuran produksi;

b.

pajak daerah; dan

c.

retribusi daerah.

Langsung

wajib

(2) Kewajiban pemenuhan pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50
(1) Setiap Orang pemegang Izin Pemanfaatan Langsung
yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, huruf
c, huruf d, dan/atau Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
ayat (1) berupa:

pada

a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian
sementara
seluruh
kegiatan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung; dan/atau

c.

pencabutan Izin Pemanfaatan Langsung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian …
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Hak Pemegang Izin Panas Bumi
Pasal 51
Pemegang Izin Panas Bumi berhak:
a.

melakukan
pengusahaan
Panas
Bumi
untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung yang berupa Eksplorasi,
Eksploitasi, dan pemanfaatan di Wilayah Kerjanya
sesuai dengan Izin Panas Bumi yang diberikan;

b.

menggunakan data dan informasi selama jangka
waktu berlakunya Izin Panas Bumi di Wilayah
Kerjanya.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin Panas Bumi
Pasal 52
(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib:
a.

memahami dan menaati peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja serta perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan memenuhi standar yang
berlaku;

b.

melakukan pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan fungsi lingkungan hidup;

c.

melaksanakan
Eksplorasi,
Eksploitasi,
dan
pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang
baik dan benar;

d.

mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta
kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam
negeri secara transparan dan bersaing;

e.

memberikan
dukungan
terhadap
kegiatan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi Panas Bumi;
f. memberikan …

1323

- 26 f.

memberikan
dukungan
terhadap
kegiatan
penciptaan, pengembangan kompetensi, dan
pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas
Bumi;

g.

melaksanakan program pengembangan
pemberdayaan masyarakat setempat;

h.

menyampaikan
rencana
jangka
panjang
Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada
Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan
rencana anggaran serta menyampaikan besarnya
cadangan;

i.

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
dengan
memperhatikan
itikad
baik
dan
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya; dan

j.

menyampaikan laporan tertulis pengusahaan
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
kepada Menteri secara berkala atas:
1.

rencana kerja dan rencana anggaran; dan

2.

realisasi pelaksanaan
rencana anggaran.

rencana

kerja

dan

dan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang
Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 53
(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan bonus
produksi kepada Pemerintah Daerah yang wilayah
administratifnya
meliputi
Wilayah
Kerja
yang
bersangkutan berdasarkan persentase tertentu dari
pendapatan kotor sejak unit pertama berproduksi
secara komersial.
(2) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian
bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 54 …
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(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi kewajiban
berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah.
(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan
negara bukan pajak.
(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan
Pemerintah, bea masuk, dan pajak dalam rangka
impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4) Penerimaan negara bukan pajak
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

sebagaimana

a. iuran tetap;
b. iuran produksi; dan
c.

pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a.

pajak daerah;

b.

retribusi daerah; dan

c.

pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta
pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
Pemerintah dapat memberikan kemudahan fiskal dan
nonfiskal kepada Badan Usaha untuk mengembangkan
dan memanfaatkan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 56 …
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(1) Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang tidak
memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, Pasal
53 ayat (1), dan/atau Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4)
dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
ayat (1) berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian
Eksplorasi,
dan/atau

c.

pencabutan Izin Panas Bumi.

sementara
Eksploitasi,

pada

seluruh
kegiatan
dan
pemanfaatan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 57
(1) Semua data dan informasi yang diperoleh dari
kegiatan penyelenggaraan Panas Bumi merupakan
milik negara yang pengaturan pemanfaatannya
dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Setiap Orang dilarang mengirim, menyerahkan,
dan/atau memindahtangankan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin
Pemerintah.

Pasal 58
Ketentuan mengenai penyerahan, pengelolaan, dan
pemanfaatan data dan informasi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
BAB VII …
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BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 59
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota.

Pasal 60
(1) Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan
pengawasan atas pelaksanaan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan
oleh pemegang Izin Pemanfaatan Langsung.
(2) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya
wajib
melaporkan
pelaksanaan
penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung setiap tahun kepada Menteri.

Pasal 61
Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan
pengusahaan
Panas
Bumi
untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung yang dilakukan oleh
pemegang Izin Panas Bumi.

Pasal 62 …
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Pasal 62
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.

keselamatan dan kesehatan kerja; dan

b.

lindungan lingkungan.

dimaksud

Pasal 63
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dalam Pasal 61 paling sedikit meliputi:

dimaksud

a. Eksplorasi;
b. Studi Kelayakan;
c. Eksploitasi dan pemanfaatan;
d. keuangan;
e. pengolahan data Panas Bumi;
f.

keselamatan dan kesehatan kerja;

g. pengelolaan lindungan lingkungan dan reklamasi;
h. pemanfaatan
barang,
jasa,
teknologi,
serta
kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam
negeri;
i.

pengembangan tenaga kerja Indonesia;

j.

pengembangan
setempat;

dan

pemberdayaan

masyarakat

k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
Panas Bumi;
l.

penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar;
dan

m. kegiatan lain di bidang pengusahaan Panas Bumi
sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 64 …
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Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

dan

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 65
(1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi,
masyarakat mempunyai peran serta untuk:
a.

menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian
wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi; dan

b.

menyampaikan
laporan
terjadinya
bahaya,
pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di
wilayah kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(2) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Panas Bumi
masyarakat berhak untuk:
a.

memperoleh informasi yang berkaitan dengan
pengusahaan Panas Bumi melalui Pemerintah
atau
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya;

b.

memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan
Panas Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk
memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan
dan/atau pengembangan masyarakat sekitar;

c.

memperoleh ganti rugi yang layak akibat
kesalahan dalam kegiatan pengusahaan Panas
Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d.

mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap
kerugian akibat kegiatan pengusahaan Panas
Bumi yang menyalahi ketentuan.

BAB IX …
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PENYIDIKAN
Pasal 66
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pengusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus
sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai hukum acara pidana untuk melakukan
penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang:
a.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan yang diterima berkenaan dengan
tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi;

b.

melakukan pemeriksaan terhadap orang atau
badan yang diduga melakukan tindak pidana
dalam pengusahaan Panas Bumi;

c.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai saksi atau tersangka dalam perkara
tindak pidana pengusahaan Panas Bumi;

d.

menggeledah tempat dan/atau sarana yang
diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana dalam pengusahaan Panas Bumi;

e.

melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
pengusahaan Panas Bumi dan menghentikan
penggunaan peralatan yang diduga digunakan
untuk melakukan tindak pidana;

f.

menyegel dan/atau menyita alat pengusahaan
Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagai alat bukti;

g.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara
tindak pidana dalam pengusahaan Panas Bumi;
dan
h. menghentikan …
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menghentikan penyidikan perkara tindak pidana
dalam pengusahaan Panas Bumi.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan
penyidikan wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil
penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya
dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau
peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
Setiap
Orang
yang
dengan
sengaja
melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
tanpa Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 68
Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung
yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Langsung tidak pada lokasi
yang ditetapkan dalam Izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
Pasal 69 …
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Setiap Orang yang memegang Izin Pemanfaatan Langsung
yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas
Bumi yang tidak sesuai dengan peruntukannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pasal 70
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan
sengaja melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau
pemanfaatan bukan pada Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar
rupiah).

Pasal 71
Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung tanpa Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 72
Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi yang dengan
sengaja menggunakan Izin Panas Bumi tidak sesuai
dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 73 …
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Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau
merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).

Pasal 74
Setiap Orang yang dengan sengaja menghalangi atau
merintangi pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung terhadap pemegang Izin Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh
puluh miliar rupiah).

Pasal 75
Setiap
Orang
yang
dengan
sengaja
mengirim,
menyerahkan, dan/atau memindahtangankan data dan
informasi tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).

Pasal 76
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 74 dan Pasal 75
dilakukan oleh Badan Usaha, selain pidana penjara atau
pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap Badan Usaha tersebut ditambah
dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.
Pasal 77 …
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Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 76, pelaku
tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. perampasan
barang
yang
digunakan
dalam
melakukan tindak pidana;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak
pidana.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
(1)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. semua kuasa pengusahaan sumber daya Panas
Bumi yang telah ada sebelum berlakunya
Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku
selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak
diundangkannya Undang-Undang ini;
b.

semua kontrak operasi bersama pengusahaan
sumber
daya
Panas
Bumi
yang
telah
ditandatangani sebelum berlakunya UndangUndang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai
berakhirnya masa kontrak; dan

c.

semua izin pengusahaan sumber daya Panas
Bumi yang telah ada sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku
sampai berakhirnya izin,

dengan ketentuan harus melakukan Eksploitasi
paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
(2)

Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi,
kontrak operasi bersama pengusahaan sumber
daya Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber
daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah berakhir masa berlakunya dapat
diperpanjang menjadi Izin Panas Bumi dan kegiatan
usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.
Pasal 79 …
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Pasal 79
(1)

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
izin usaha pertambangan Panas Bumi yang telah ada
sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib
disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi yang
ditetapkan oleh Menteri, dan tetap berlaku sampai
berakhirnya izin.

(2)

Dalam rangka penyesuaian menjadi Izin Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
wajib
menyerahkan
dokumen
izin
usaha
pertambangan Panas Bumi yang telah diterbitkan
sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada
Menteri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 80
Pada
saat
Undang-Undang
ini
mulai
berlaku,
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini
dianggap telah memiliki izin dan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya UndangUndang ini wajib disesuaikan menjadi Izin Pemanfaatan
Langsung.

Pasal 81
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Badan
Usaha yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang
Wilayah Kerja dan belum mendapatkan izin usaha
pertambangan Panas Bumi, proses pemberian Izin Panas
Bumi selanjutnya dilakukan oleh Menteri.

Pasal 82 …
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Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak
operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi,
dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan izin usaha
pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 dapat melakukan kegiatan di Kawasan Hutan
konservasi melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan.
Pasal 83
Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak
operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi,
dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan izin usaha
pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 wajib memberikan bonus produksi kepada
Pemerintah Daerah yang wilayah administratifnya
meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan berdasarkan
persentase tertentu dari pendapatan kotor dengan
ketentuan:
a.

yang telah berproduksi, terhitung mulai tanggal 1
Januari 2015; dan

b.

yang belum berproduksi, terhitung
pertama berproduksi secara komersial.

sejak

unit

Pasal 84
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi,
kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya
Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya
Panas Bumi yang sebelumnya dilakukan oleh
Pemerintah tetap berada pada Pemerintah.

b.

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
izin usaha pertambangan Panas Bumi yang
sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah
beralih menjadi kewenangan Pemerintah sejak Izin
Usaha Pertambangan Panas Bumi disesuaikan
menjadi Izin Panas Bumi.
Pasal 85 …
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Pasal 85
Badan Usaha yang telah melakukan perjanjian jual beli
uap atau tenaga listrik Panas Bumi sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dapat melakukan negosiasi ulang
berdasarkan kelaziman bisnis dengan prinsip saling
menguntungkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan
perundang-undangan
yang
merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

Pasal 87
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88
Undang-Undang
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar …
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setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 217

1338

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PANAS BUMI

I. UMUM
Indonesia sebagai negara yang dilalui jalur sabuk gunung api aktif
memiliki potensi Panas Bumi yang besar. Panas Bumi merupakan energi
yang ramah lingkungan dan merupakan aset yang dapat digunakan untuk
menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan alam yang
terkandung di dalam bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian Panas Bumi
merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk
sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab negara dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah
dalam bentuk penyelenggaraan Panas Bumi.
Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan karena dalam

1339

1340

1341

1342
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kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Pembuatan kebijakan nasional, antara lain berupa:
1.

pembuatan dan penetapan standardisasi;

2.

penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi Panas
Bumi;

3.

penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;

4.

penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi; dan

5.

perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan iuran
produksi.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h …
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Cukup jelas.
Huruf i
Pendorongan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan
nilai tambah produksi kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi
wisata, antara lain berupa perhotelan, pemandian air panas,
dan terapi kesehatan.
Huruf b
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi
agrobisnis, antara lain berupa pengeringan teh, kopra, jagung,
dan green house .
Huruf c
Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung bagi
industri, antara lain berupa pengolahan kayu, kulit, dan rotan.
Huruf d
Ketentuan mengenai kegiatan lainnya dimaksudkan untuk
mengakomodasi pemanfaatan Panas Bumi seiring dengan
perkembangan teknologi.
Ayat (3) …
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Persetujuan dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah
Kerja, sehingga perlu adanya persetujuan dari Menteri.
Ayat (2)
Koordinasi dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sistem
Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sehingga perlu
adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17 …
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Ayat (1)
Eksplorasi dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka
menambah kualitas data sehingga menarik untuk dikembangkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah
perguruan tinggi, atau lembaga penelitian.

Badan

Usaha,

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengaturan pelaksanaan lelang juga memuat hak bagi pelaku
penugasan Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi dalam proses
lelang.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sistem Panas Bumi” adalah sistem yang
terdiri atas sumber panas, reservoir , area penyerapan, batuan
tudung (cap rock ), dan aliran atas (upflow ) atau aliran luar (outflow ),
yang memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, dan pemindahan
panas (heat transfer ) yang cukup, terutama terkonsentrasi di
reservoir untuk membentuk sumber daya energi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20 …
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengusahaan Panas Bumi secara terpadu”
adalah kegiatan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, dan
pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Usaha.
Yang dimaksud dengan “pengusahaan Panas Bumi secara terpisah”
adalah Eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Harga energi Panas Bumi dalam ketentuan ini berupa harga uap
dan harga listrik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) …
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengelolaan hutan lestari dilakukan sesuai dengan fungsi
hutan yang meliputi:
a.

hutan produksi untuk kelestarian hasil hutan;

b.

hutan lindung untuk fungsi perlindungan tata air; dan

c.

hutan konservasi
hayati.

untuk

kelestarian

keanekaragaman

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan jasa lingkungan” adalah
izin yang diperoleh dari pemanfaatan kondisi lingkungan dalam
Kawasan Hutan konservasi, antara lain dalam bentuk potensi
ekosistem dari Panas Bumi.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31 …
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Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Huruf a
Yang dimaksud dengan “masa berlakunya” adalah masa yang
diberikan untuk Izin Panas Bumi termasuk perpanjangannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39 …
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Pasal 39
Dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai:
a.

pengembalian Wilayah Kerja secara bertahap;

b.

Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan yang dilakukan oleh
Pemerintah;

c.

Studi Kelayakan serta persetujuan Studi Kelayakan; dan

d.

syarat dan tata cara permohonan dan penyerahan Izin Panas Bumi.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Yang dimaksud dengan “menghalangi atau merintangi pengusahaan
Panas Bumi” adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian
secara materiil.

Pasal 47 …
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Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “iuran produksi” adalah iuran yang
dibayarkan kepada negara berupa penerimaan negara bukan
pajak atas hasil yang diperoleh dari usaha Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Langsung.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b …
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Penyampaian rencana kegiatan jangka panjang bersifat
memberikan informasi dimaksudkan untuk menyelaraskannya
dengan program pembangunan jangka panjang Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, termasuk jumlah investasi.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Wilayah Kerja yang bersangkutan” adalah
Wilayah Kerja yang terdapat kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

Ayat (2) …
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Ayat (2)
Dalam ketentuan lebih lanjut diatur mengenai penetapan besaran,
tata cara penyetoran dan bagi hasil, serta tata cara penghitungan
bonus produksi.
Besaran bonus produksi ditetapkan
mempertimbangkan keekonomiannya.

antara

lain

dengan

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “iuran tetap” adalah iuran yang
dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan
Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “iuran produksi” adalah iuran yang
dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari
pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung.
Huruf c
Pungutan negara lainnya, antara lain, berupa jasa pendidikan
dan pelatihan serta jasa penelitian dan pengembangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 55 …
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Pasal 55
Kemudahan fiskal dapat berupa fasilitas pajak dan/atau bea masuk.
Kemudahan nonfiskal dapat berupa pemberian jaminan kelayakan
usaha dari Pemerintah dan perlakuan khusus untuk pengembangan
Panas Bumi.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Dalam ketentuan lebih lanjut diatur mengenai data dan informasi yang
tidak boleh dimiliki, disimpan, dan/atau diserahkan serta dialihkan
kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b …
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Yang dimaksud dengan “lindungan lingkungan” adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau menanggulangi kerusakan di lingkungan
kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung.

Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “pengelolaan lindungan lingkungan” adalah
upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau penanganan kerusakan di lingkungan kerja
Panas Bumi yang disebabkan oleh kegiatan usaha Panas Bumi,
antara lain pembukaan lahan, pekerjaan infrastruktur, pekerjaan
konstruksi, dan kegiatan pengeboran.
Yang dimaksud dengan “reklamasi” adalah kegiatan yang bertujuan
memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai
akibat kegiatan usaha Panas Bumi agar dapat berfungsi dan
berdaya guna sesuai dengan peruntukannya.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i …
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Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Kegiatan lain di bidang pengusahaan Panas Bumi antara lain
berupa pembuatan infrastruktur jalan, irigasi, dan pembibitan
pohon untuk penghijauan kembali, serta kegiatan yang terkait
dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69 …
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Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79 …
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen izin usaha pertambangan Panas Bumi antara lain berupa
dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pelelangan, penetapan
pemenang pelelangan, laporan pembinaan dan pengawasan,
laporan kewajiban
keuangan, serta izin usaha pertambangan
Panas Bumi.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87 …
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Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5585
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a.

bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam Undang-Undang;

b.

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c.

bahwa
efisiensi
dan
efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah
Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan
persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;

d.

bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
tidak
sesuai
lagi
dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu
diganti;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .
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Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan
ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D
ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Dewan . . .
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

8.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan
Asas Otonomi.

9.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada
gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab
urusan pemerintahan umum.

10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus
Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah
otonom
dalam
wilayah
tertentu
dalam
rangka
Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi.
12. Daerah . . .
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-412. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat
Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota
dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di
Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.
18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk
membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah
provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan
wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya
terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau
sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial
budaya.
20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada
wilayah tertentu.
21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih
Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk
menjadi Daerah baru.
22. Cakupan . . .
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-522. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang
akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau
kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah
kabupaten/kota.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin
oleh camat.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang
disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda
Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada
adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil,
proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung
jawab.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas . . .
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-634. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah.
35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.
36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Pinjaman
Daerah
adalah
semua
transaksi
yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga
masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
42. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah
provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi
pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan
nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

43. Desa . . .
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-743. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan,
kepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat
jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah
nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat
kabupaten/kota.
47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase
tertentu
dengan
tujuan
mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
50. Hari adalah hari kerja.
BAB II
PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA
Pasal 2
(1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah
provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah
kabupaten dan kota.
(2) Daerah . . .
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Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan
Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

dan

Pasal 3
(1)

Daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan
masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

(2)

Daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.
Pasal 4

(1)

Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga
merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah
kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

(2)

Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah
juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi
wilayah
kerja
bagi
bupati/wali
kota
dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah
Daerah kabupaten/kota.
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
Pasal 5

(1)

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

(2)

Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.

(3)

Dalam
menyelenggarakan
Urusan
Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh
menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
tertentu.
(4) Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan
berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
Pembantuan.
Pasal 6

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.

Pasal 7
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh
Daerah.
(2) Presiden
memegang
tanggung
jawab
akhir
atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 8
(1)

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah
provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.

(2)

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah
kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh
Menteri.
BAB IV . . .
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- 10 BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Pasal 9
(1)

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.

(2)

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3)

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.

(4)

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah
menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5)

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Absolut
Pasal 10

(1)

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.

dimaksud

(2)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
a. melaksanakan sendiri; atau
b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang
ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
Bagian . . .
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- 11 Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 11
(1)

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud
dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.

(2)

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3)

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian
substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Pasal 12

(1)

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat; dan
f. sosial.

(2)

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman . . .
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- 12 l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
(3)

penanaman modal;
kepemudaan dan olah raga;
statistik;
persandian;
kebudayaan;
perpustakaan; dan
kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

dimaksud

Pasal 13
(1)

Pembagian
urusan
pemerintahan
konkuren
antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(2)

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh
Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi
kepentingan nasional.

(3) Berdasarkan . . .
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(3)

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
Provinsi.

(4)

Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota;
dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah
kabupaten/kota.
Pasal 14

(1)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan,
kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

(2)

Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan
taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.

(3)

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya
mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(4) Urusan . . .
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(4)

Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya
mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam
Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

(5)

Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil
mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6)

Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk
penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan
yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan
kepulauan.

(7)

Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas
wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan
prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.
Pasal 15

(1)

Pembagian
urusan
pemerintahan
konkuren
antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah
kabupaten/kota
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.

(2)

Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum
dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan
tiap
tingkatan
atau
susunan
pemerintahan
yang
penentuannya
menggunakan
prinsip
dan
kriteria
pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13.

(3)

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.

(4)

Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan
konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan
pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan
pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
(5) Perubahan . . .
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(5)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan
kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Pasal 16

(1)

Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(2)

Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

(3)

Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian.

(4)

Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

(5)

Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan
pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren diundangkan.
Pasal 17

(1)

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
(2) Daerah . . .

1374

- 16 -

(2)

Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(3)

Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah
Pusat
membatalkan
kebijakan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria,
penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 18

(1)

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3).

(2)

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar
minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

pelayanan

Pasal 19
(1)

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat diselenggarakan:
a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal
yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi;
atau
c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas
Pembantuan.
(2) Instansi . . .

1375

- 17 (2)

Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan
urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi
Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan
persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah
berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan
peraturan
menteri/kepala
lembaga
pemerintah
nonkementerian.

(5)

Peraturan
menteri/kepala
lembaga
pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 20

(1)

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi diselenggarakan:
a. sendiri oleh Daerah provinsi;
b. dengan cara menugasi Daerah
kabupaten/kota
berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
c. dengan cara menugasi Desa.

(2)

Penugasan
oleh
Daerah
provinsi
kepada
Daerah
kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh
Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian
pelaksanaannya kepada Desa.

(4)

Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 21 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 22
(1)

Daerah berhak menetapkan kebijakan
melaksanakan Tugas Pembantuan.

(2)

Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan
Tugas Pembantuan di Daerahnya.

(3)

Anggaran untuk melaksanakan
disediakan oleh yang menugasi.

(4)

Dokumen
anggaran
untuk
melaksanakan
Tugas
Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima
Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan
penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang
terpisah.

(5)

Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan
disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas
Pembantuan
kepada
DPRD
bersamaan
dengan
penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam
dokumen yang terpisah.

Tugas

Daerah

dalam

Pembantuan

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 24
(1)

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
dan
Urusan
Pemerintahan
Pilihan
yang
diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.
(2) Hasil . . .
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Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan
dengan
Pelayanan
Dasar
dan
Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan
rekomendasi dari Menteri.

(3)

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan
luas wilayah.

(4)

Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan
Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan
berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan
pemanfaatan lahan.

(5)

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan,
dan
penganggaran
dalam
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(6)

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan
dengan
Pelayanan
Dasar
dan
Urusan
Pemerintahan Pilihan secara nasional.

(7)

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian . . .
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Urusan Pemerintahan Umum
Pasal 25
(1)

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (5) meliputi:
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan
Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
e. koordinasi
pelaksanaan
tugas
antarinstansi
pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan
Daerah
kabupaten/kota
untuk
menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta
keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan
oleh Instansi Vertikal.

(2)

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di
wilayah kerja masing-masing.

(3)

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan
bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.

(4)

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,
gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Gubernur . . .
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Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.

(6)

Bupati/wali
kota
dalam
melaksanakan
urusan
pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya
kepada camat.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Kelima
Forkopimda
Pasal 26

(1)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan
pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda provinsi,
Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan.

(2)

Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan
forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh gubernur untuk
Daerah provinsi, oleh bupati/wali kota untuk Daerah
kabupaten/kota, dan oleh camat untuk Kecamatan.

(3)

Anggota
Forkopimda
provinsi
dan
Forkopimda
kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan
kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan
teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

(4)

Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri
atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan
Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

(5)

Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan
forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan
Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum
koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
BAB V . . .
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KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN
DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
Pasal 27
(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber
daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya
alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh
12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut
lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari
24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola
sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur
sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua
Daerah provinsi tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Bagian Kedua
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
Pasal 28
(1)

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai
kewenangan mengelola sumber daya alam di laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Selain . . .
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Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk
melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang
kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

(3)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang
Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 29

(1)

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat
dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan
dan
menetapkan
kebijakan
DAU
dan
DAK
harus
memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

(2)

Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah
laut.

(3)

Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan
pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas
nasional berdasarkan kewilayahan.

(4)

Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan
Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5)

Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan
dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan
pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya,
pengembangan sumber daya manusia, pembangunan
hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang
Berciri Kepulauan.
(6) Dalam . . .
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Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat
mengalokasikan dana percepatan di luar DAU dan DAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi
yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB VI
PENATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
(1)

Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan
Daerah.

(2)

Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing
Daerah; dan
f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya
Daerah.

(3)

Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.

(4)

Pembentukan
Daerah
dan
penyesuaian
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.

Bagian . . .
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Pembentukan Daerah
Pasal 32
(1)

Pembentukan Daerah sebagaimana
Pasal 31 ayat (3) berupa:
a. pemekaran Daerah; dan
b. penggabungan Daerah.

dimaksud

dalam

(2)

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan
Daerah kabupaten/kota.
Paragraf 1
Pemekaran Daerah
Pasal 33

(1)

Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) huruf a berupa:
a. pemecahan
Daerah
provinsi
atau
Daerah
kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah
baru; atau
b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang
bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi
satu Daerah baru.

(2)

Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau
Daerah Persiapan kabupaten/kota.

(3)

Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan
persyaratan administratif.
Pasal 34

(1)

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3) meliputi:
a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.

(2)

Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. luas wilayah minimal;
b. jumlah penduduk minimal;
c. batas . . .
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d.
e.
(3)

batas wilayah;
Cakupan Wilayah; dan
batas usia minimal Daerah
kabupaten/kota, dan Kecamatan.

provinsi,

Daerah

Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk
berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 35
(1)

Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan
huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau
kepulauan.

(2)

Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah.

(3)

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(2) huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta
dasar.

(4)

Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf d meliputi:
a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk
pembentukan Daerah provinsi;
b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan
Daerah kabupaten; dan
c.
paling
sedikit
4
(empat)
Kecamatan
untuk
pembentukan Daerah kota.

(5)

Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya
terdiri atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama
pulau yang berada dalam wilayahnya.

(6)

Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2) huruf e meliputi:
a. batas usia minimal
Daerah provinsi 10 (sepuluh)
tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun
terhitung sejak pembentukan; dan
b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan
Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun
terhitung sejak pembentukan.
Pasal 36 . . .
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(1)

Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:
a. geografi;
b. demografi;
c.
keamanan;
d. sosial politik, adat, dan tradisi;
e.
potensi ekonomi ;
f.
keuangan Daerah; dan
g.
kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

(2)

Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. lokasi ibu kota;
b. hidrografi; dan
c.
kerawanan bencana.

(3)

Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kualitas sumber daya manusia; dan
b. distribusi penduduk.

(4)

Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
a. tindakan kriminal umum; dan
b. konflik sosial.

(5)

Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
b. kohesivitas sosial; dan
c.
organisasi kemasyarakatan.

(6)

Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi:
a. pertumbuhan ekonomi; dan
b. potensi unggulan Daerah.

(7)

Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f meliputi:
a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
c.
pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

(8)

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;
b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
c. aksesibilitas . . .
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d.
e.

aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;
jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk;
dan
rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah
Persiapan.
Pasal 37

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (3) disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
a.

untuk Daerah provinsi meliputi:
1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan
bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah
Daerah Persiapan provinsi; dan
2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan
gubernur Daerah provinsi induk.

b.

untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi
Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk
dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur
dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan
kabupaten/kota yang akan dibentuk.
Pasal 38

(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada
Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37.
(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan
dasar
kewilayahan
dan
persyaratan
administratif.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4) Dalam . . .
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dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan
persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat
membentuk tim kajian independen.
(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap
persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36.
(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan oleh tim kajian independen kepada Pemerintah
Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan
kelayakan pembentukan Daerah Persiapan.
Pasal 39
(1)

Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

(2)

Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun.

(3)

Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh kepala daerah persiapan.

(4)

Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(5)

Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau
diberhentikan oleh Menteri atas usul gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

(6)

Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur
dalam peraturan pemerintah.
Pasal 40 . . .
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(1)

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah
Persiapan berasal dari:
a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang
bersumber dari APBN;
b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk
yang berasal dari Daerah Persiapan;
c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah
induk; dan
d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah
Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk.
Pasal 41

(1)

Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan
meliputi:
a. membantu
penyiapan
sarana
dan
prasarana
pemerintahan;
b. melakukan
pendataan
personel,
pembiayaan,
peralatan, dan dokumentasi;
c.
membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan
personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi
apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah
baru; dan
d. menyiapkan dukungan dana.

(2)

Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
c.
membentuk perangkat Daerah Persiapan;
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara
pada perangkat Daerah Persiapan;
e.
mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
f.
menangani pengaduan masyarakat.

(3)

Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh
Daerah Persiapan.
Pasal 42 . . .
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(1)

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan
evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah
Persiapan.

(2)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

(3)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

(4)

Pemerintah
Pusat
menyampaikan
perkembangan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah
Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Pasal 43

(1)

Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah
Persiapan.

(2)

Evaluasi akhir masa
dimaksud pada ayat
kemampuan Daerah
kewajiban sebagaimana

(3)

Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4)

Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir
dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah
baru dan ditetapkan dengan undang-undang.

(5)

Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir
dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah
Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan
ke Daerah induk.

(6)

Undang-undang yang menetapkan Pembentukan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang wilayahnya
terdiri atas pulau-pulau, selain memuat Cakupan Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), harus
memuat perincian nama pulau yang berada dalam
wilayahnya.

Daerah Persiapan sebagaimana
(1) dimaksudkan untuk menilai
Persiapan dalam melaksanakan
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).

(7) Daerah . . .
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Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 2
Penggabungan Daerah
Pasal 44

(1)

Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf b berupa:
a. penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih
yang bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi
Daerah kabupaten/kota baru; dan
b. penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang
bersanding menjadi Daerah provinsi baru.

(2)

Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:
a. kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau
b. hasil evaluasi Pemerintah Pusat.
Pasal 45

(1)

Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan
administratif dan persyaratan dasar kapasitas Daerah.

(2)

Ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap
persyaratan
administratif
dalam
rangka
penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)

Ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap persyaratan kapasitas Daerah
dalam
rangka
penggabungan
Daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 46 . . .
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(1)

Penggabungan Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang dilakukan
berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2).

(2)

Penggabungan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b yang dilakukan
berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a
diusulkan secara bersama oleh gubernur yang Daerahnya
akan digabungkan kepada Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2).

(3)

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan penilaian
terhadap pemenuhan persyaratan administratif.

(4)

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.

(5)

Dalam hal usulan penggabungan Daerah dinyatakan
memenuhi persyaratan administratif, Pemerintah Pusat
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia membentuk tim kajian independen.

(6)

Tim kajian independen bertugas melakukan kajian
terhadap persyaratan kapasitas Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

(7)

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan oleh tim kajian independen kepada
Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikonsultasikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(8) Hasil . . .
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Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembentukan
undang-undang mengenai penggabungan Daerah.

(9)

Dalam hal penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dinyatakan tidak layak, Pemerintah Pusat,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyampaikan
penolakan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan
kepada gubernur.
Pasal 47

(1)

Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Daerah atau
beberapa Daerah tidak mampu menyelenggarakan Otonomi
Daerah.

(2)

Penilaian
terhadap
kemampuan
menyelenggarakan
Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(3)

Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang
mengenai penggabungan Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.

(4)

Dalam
hal
rancangan
undang-undang
mengenai
penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disetujui, rancangan undang-undang dimaksud
ditetapkan menjadi undang-undang.
Bagian Ketiga
Penyesuaian Daerah
Pasal 48

(1)

Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) berupa:
a. perubahan batas wilayah Daerah;
b. perubahan nama Daerah;
c.
pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa
bumi;
d. pemindahan ibu kota; dan/atau
e. perubahan . . .
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perubahan nama ibu kota.

(2)

Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.

(3)

Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan
nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta
perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Kepentingan Strategis Nasional
Paragraf 1
Pembentukan Daerah
Pasal 49

(1)

Pembentukan
Daerah
berdasarkan
pertimbangan
kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan,
pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga
kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(2)

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi
atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima)
tahun.

(3)

Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan
batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter
pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta
paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 50

(1)

Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) dikonsultasikan oleh Pemerintah
Pusat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(2) Pembentukan . . .
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Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan
pemerintah.
Pasal 51

(1)

Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta
penataan personel untuk penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2).

(2)

Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (2):
a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
c.
membentuk perangkat Daerah Persiapan;
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara
pada perangkat Daerah Persiapan;
e.
mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
f.
menangani pengaduan masyarakat.

(3)

Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada
APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di
Daerah Persiapan.
Pasal 52

(1)

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan
evaluasi
terhadap
Daerah
Persiapan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) selama masa Daerah
Persiapan.

(2)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

(3)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.

(4)

Pemerintah
Pusat
menyampaikan
perkembangan
pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah
Persiapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.
Pasal 53 . . .
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(1)

Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah
Persiapan.

(2)

Evaluasi akhir masa
dimaksud pada ayat
kemampuan Daerah
kewajiban sebagaimana

(3)

Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(4)

Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir
dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah
baru dan ditetapkan dengan undang-undang.

(5)

Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi
dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah
Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan
ke Daerah induk.

Daerah Persiapan sebagaimana
(1) dimaksudkan untuk menilai
Persiapan dalam melaksanakan
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

Paragraf 2
Penyesuaian Daerah
Pasal 54
(1)

Penyesuaian
Daerah
berdasarkan
pertimbangan
kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah
Daerah dan pemindahan ibu kota.

(2)

Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.

(3)

Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan
peraturan pemerintah.

Bagian . . .
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Desain Besar Penataan Daerah
Pasal 56
(1)

Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah
untuk melaksanakan penataan Daerah.

(2)

Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

(3)

Strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam desain besar penataan Daerah.

(4)

Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah
pada periode tertentu.

(5)

Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam
pemekaran Daerah baru.

(6)

Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
BAB VII
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57

Penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu
oleh Perangkat Daerah.
Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 58
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara
yang terdiri atas:
a. kepastian . . .
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

kepastian hukum;
tertib penyelenggara negara;
kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efisiensi;
efektivitas; dan
keadilan.
Bagian Ketiga
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Paragraf 1
Kepala Daerah
Pasal 59

(1)

Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah
yang disebut kepala daerah.

(2)

Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah
kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut
wali kota.
Pasal 60

Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Pasal 61
(1)

Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik
dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh
pejabat yang melantik.

(2) Sumpah . . .
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Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".
Pasal 62

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan
undang-undang.
Paragraf 2
Wakil Kepala Daerah
Pasal 63
(1)

Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah.

(2)

Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk
Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk Daerah
kota disebut wakil wali kota.
Pasal 64

(1)

Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya
dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu
oleh pejabat yang melantik.

(2)

Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada masyarakat, nusa dan bangsa".
Paragraf 3 . . .
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Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 65
(1)

Kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada
DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun
dan menetapkan RKPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang
APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan
rancangan
Perda
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama;
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan,
dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepala daerah berwenang:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan
dilarang
melaksanakan
tugas
dan
kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam . . .
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Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan
sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan
wewenang kepala daerah.

(5)

Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah,
sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala
daerah.

(6)

Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara,
sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala
daerah.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan
pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan
ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 66

(1)

Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam:
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil
pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa
bagi wakil bupati/wali kota;
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala
daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah
apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara; dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain . . .
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Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan
kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala
daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung
jawab kepada kepala daerah.
Pasal 67

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
a. memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. menaati
seluruh
ketentuan
peraturan
perundangundangan;
c.
mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
e.
menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan
baik;
f.
melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal
di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
Pasal 68
(1)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak
melaksanakan program strategis nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk
gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2)

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama
3 (tiga) bulan.
(3) Dalam . . .
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Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
telah
selesai
menjalani
pemberhentian
sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak
melaksanakan
program
strategis
nasional,
yang
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah.
Pasal 69

(1)

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan
pertanggungjawaban,
dan
ringkasan
laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2)

Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan
kinerja instansi Pemerintah Daerah.
Pasal 70

(1)

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat
capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
pelaksanaan Tugas Pembantuan.

(2)

Gubernur
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri
yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3)

Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4)

Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

(5)

Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah
Pusat.
(6) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan
kapasitas Pemerintahan Daerah.

(7)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 71
(1)

Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Kepala
daerah
menyampaikan
laporan
keterangan
pertanggungjawaban
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

(3)

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD
untuk
rekomendasi
perbaikan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 72
Kepala
daerah
menyampaikan
ringkasan
laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat
bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 73
(1)

Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan
oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk
bupati/wali kota.
(2) Dalam . . .
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Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta
tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala
daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

(3)

Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban
menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), DPRD
provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada
gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan
hak interpelasi kepada bupati/wali kota.

(4)

Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak
interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diterima, DPRD provinsi melaporkan gubernur kepada
Menteri dan DPRD kabupaten/kota melaporkan bupati/wali
kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5)

Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi teguran tertulis
kepada gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada
bupati/wali kota.

(6)

Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak
dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan
oleh
Kementerian
serta
tugas
dan
kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah
atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban
dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70
ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 75 . . .
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(1)

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala
daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.

(2)

Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.

(3)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai
sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak
protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji
pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak
keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.
Paragraf 4
Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 76

(1)

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu,
atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum
dan
meresahkan
sekelompok
masyarakat
atau
mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan
masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta
maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan
bidang apa pun;
d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri
sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain
yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukan;
f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu
perkara di pengadilan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e;
g. menyalahgunakan . . .
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wewenang
dan
melanggar
sumpah/janji jabatannya;
h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;
i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari
Menteri; dan
j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari
7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut
dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk
gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur
untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil
wali kota.
(2)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
jika dilakukan untuk kepentingan pengobatan yang bersifat
mendesak.
Pasal 77

(1)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi
pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun
milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa
pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c
dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga)
bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i
dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga)
bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh)
Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu
1 (satu) bulan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf j dikenai sanksi teguran tertulis oleh
Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta
oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota.
(4) Dalam . . .
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Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti program
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian.

(5)

Dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tugas dan
kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah
atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Paragraf 5
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 78

(1)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti
karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama
6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala
daerah/wakil kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1),
kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang
dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan;
h. menggunakan . . .
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sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala
daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian
dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.
Pasal 79
(1)

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1)
huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b
diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden
melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur
serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau
wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan
penetapan pemberhentian.

(2)

Dalam
hal
pimpinan
DPRD
tidak
mengusulkan
pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden
memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas
usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali
kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali
kota.
Pasal 80

(1)
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Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)
huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan
dengan ketentuan:
a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur
dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk
bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau
wakil . . .
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b.

c.

d.

e.

f.

wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung
atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau
wakil
kepala
daerah
dinyatakan
melanggar
sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban
kepala
daerah
dan/atau
wakil
kepala
daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau
melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau
melakukan perbuatan tercela;
pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a
diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang
dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir;
Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus
pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah
Agung dan putusannya bersifat final;
Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti
melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan
kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau
melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1),
kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan
perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan usul
kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur
dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota;
Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau
wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
Presiden menerima usul pemberhentian tersebut dari
pimpinan DPRD; dan
Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Menteri menerima usul
pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul
pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling
lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya
pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden
memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas
usul Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas
usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
menyampaikan
usul
kepada
Menteri
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali
kota.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala
daerah dan/atau
wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur
dalam peraturan pemerintah.
Pasal 81

(1)

Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah
Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah yang:
a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil
kepala daerah;
b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
huruf b;
c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau
d. melakukan perbuatan tercela.

(2)

Untuk
melaksanakan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan
pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah
untuk
menemukan
bukti-bukti
terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah.

(3) Hasil . . .
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Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah
Agung untuk mendapat keputusan tentang pelanggaran
yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah.

(4)

Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan
pelanggaran, Pemerintah Pusat memberhentikan kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 82

(1)

Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu
sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala
daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari
lembaga
yang
berwenang
menerbitkan
dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h,
DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan
penyelidikan.

(2)

Dalam hal hasil penyelidikan oleh DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau
keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan
kepala
daerah/wakil
kepala
daerah
berdasarkan
pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan
dokumen
tersebut,
DPRD
provinsi
mengusulkan
pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada
Presiden melalui Menteri serta DPRD kabupaten/kota
mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota kepada Menteri
melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Berdasarkan usulan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau
wakil gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterimanya usulan dari DPRD provinsi.

(4) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali
kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya
usulan dari DPRD kabupaten/kota.

(5)

Dalam
hal
DPRD
tidak
melakukan
penyelidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat
melakukan klarifikasi kepada DPRD bersangkutan.

(6)

Apabila DPRD dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
dilakukan klarifikasi tetap tidak melakukan penyelidikan,
Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan.

(7)

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah terbukti
menggunakan
dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan
pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah
berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang
menerbitkan dokumen tersebut, Presiden memberhentikan
gubernur dan/atau wakil gubernur serta Menteri
memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur
dalam peraturan pemerintah.
Pasal 83

(1)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana
terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang
dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi
terdakwa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di
pengadilan.
(3) Pemberhentian . . .
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Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau
wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(4)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

(5)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Pasal 84

(1)

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan,
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden
mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur
yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali
bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil
wali kota yang bersangkutan.

(2)

Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden
memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan
Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(3)

Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur
dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Pasal 85 . . .
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(1)

Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena
dugaan melakukan tindak pidana yang terkait dengan
tugas, kewenangan, dan kewajibannya, DPRD dapat
menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk
menanggapinya.

(2)

Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk
panitia khusus untuk melakukan penyelidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses
penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 86

(1)

Apabila
kepala daerah diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil
kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala
daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)

Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada
wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur
atas usul Menteri.

(3)

Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan
tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan
penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(4)

Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tugas
wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Apabila . . .
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Apabila kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah
diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur
atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat
bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa
jabatan
penjabat
gubernur
dan bupati/wali
kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 87

(1)

Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada
Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemilihan kepala daerah.

(2)

Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud
pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dilakukan pengisian jabatan bupati/wali kota sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai pemilihan kepala daerah.
Pasal 88

(1)

Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil
gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai
dilantiknya gubernur atau sampai dengan diangkatnya
penjabat gubernur.

(2)

Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil
bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari
bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya bupati/wali
kota atau sampai diangkatnya penjabat bupati/wali kota.
Pasal 89 . . .
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Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), pengisian
jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala
daerah.
Paragraf 6
Tindakan Penyidikan
Pasal 90
(1)

Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan
terhadap gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan
persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap bupati
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali
kota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri.

(2)

Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat
dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan
penahanan.

(3)

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
atau
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati atau telah melakukan
tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(4)

Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan
wajib dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau
wakil gubernur dan kepada Menteri untuk bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling
lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam
sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan
penahanan.
Paragraf 7 . . .
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Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Pasal 91
(1)

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan
Daerah
kabupaten/kota
dan
Tugas
Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden
dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2)

Dalam
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan
pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
Tugas
Pembantuan
di
Daerah
kabupaten/kota;
b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
yang ada di wilayahnya;
c. memberdayakan
dan
memfasilitasi
Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya;
d. melakukan
evaluasi
terhadap
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD,
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi
daerah;
e. melakukan
pengawasan
terhadap
Perda
Kabupaten/Kota; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
(2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai
wewenang:
a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan
bupati/wali kota;
b. memberikan
penghargaan
atau
sanksi
kepada
bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan
fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

d. memberikan . . .
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Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4)

Selain
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antarDaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
b. mengoordinasikan
kegiatan
pemerintahan
dan
pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota
yang ada di wilayahnya;
c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas
usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di
wilayahnya;
d. melantik bupati/wali kota;
e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal
di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi
Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan
absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan
di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali
untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan
urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi
Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang
nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (4) dibebankan pada APBN.

(6) Gubernur . . .
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sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota.
(7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.
(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta
hak keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 92
Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Menteri
mengambil alih pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Pasal 93
(1)

Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil
Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.

(2)

Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit
kerja.

(3)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
oleh sekretaris gubernur.

(4)

Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan
sebagai sekretaris gubernur.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas,
dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan
pemerintah.
Bagian Keempat
DPRD Provinsi
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 94

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Pasal 95 . . .
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(1)

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat
Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi.

(2)

Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.
Paragraf 2
Fungsi
Pasal 96

(1)

DPRD provinsi mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda provinsi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.

(2)

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah
provinsi.

(3)

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi menjaring aspirasi
masyarakat.
Pasal 97

Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak
menyetujui rancangan Perda Provinsi;
b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
c.
menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
Pasal 98
(1)

Program pembentukan Perda provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 huruf c memuat daftar urutan
dan prioritas rancangan Perda Provinsi yang akan dibuat
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2)

Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi
melakukan koordinasi dengan gubernur.

Pasal 99 . . .
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(1)

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan
untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda
Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh
gubernur.

(2)

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur
berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD
provinsi;
c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan
APBD provinsi; dan
d. membahas
rancangan
Perda
Provinsi
tentang
Pertanggungjawaban APBD provinsi.
Pasal 100

(1)

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan
terhadap:
a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
provinsi; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2)

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, DPRD provinsi berhak mendapatkan
laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

(3)

DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan
hasil
pemeriksaan
laporan
keuangan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4)

DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan
laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan.
Paragraf 3 . . .
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Tugas dan Wewenang
Pasal 101
(1)

DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan
Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan
oleh gubernur;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perda Provinsi dan APBD provinsi;
d. memilih gubernur;
e. mengusulkan
pengangkatan
dan
pemberhentian
gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk
mendapatkan
pengesahan
pengangkatan
dan
pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana
perjanjian internasional di Daerah provinsi;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
provinsi;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
gubernur
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah provinsi;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 102

(1)

Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga
puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang.

(2)

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan
Menteri.
(3) Anggota . . .
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Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi
yang bersangkutan.

(4)

Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima)
tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang
baru mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 103

(1)

Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang
dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat
paripurna DPRD provinsi.

(2)

Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan
sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh
pimpinan DPRD provinsi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang
tata tertib.
Pasal 104

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah
sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan
sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pasal 105 . . .
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(1)

Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah provinsi
setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD
provinsi di Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi
yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan
cara:
a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan
Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan
umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan
umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon
anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan
umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan
Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan
umum;
c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan
hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah
provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk
setelah pemilihan umum;
d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta
pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum
di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah
provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum; dan
e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk
mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d
berdasarkan suara terbanyak.

(2)

Pengisian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum
Daerah provinsi induk.

(3)

Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi
Daerah provinsi yang dibentuk 12 (dua belas) bulan
sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(4)

Masa jabatan anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD
provinsi hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan
sumpah/janji.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan
tata cara pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan
Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5 . . .
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Hak DPRD Provinsi
Pasal 106
(1)

DPRD provinsi mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

(2)

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan
kepada gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah
provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(3)

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah
provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya
atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi
dan hak angket.
Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 107

Anggota DPRD provinsi mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda Provinsi;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.
Pasal 108 . . .
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Anggota DPRD provinsi berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati
prinsip
demokrasi
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
provinsi;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Paragraf 7
Fraksi
Pasal 109
(1)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD provinsi serta hak dan kewajiban anggota
DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun
anggota DPRD provinsi.

(2)

Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota
salah satu fraksi.

(3)

Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling
sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

(4)

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi
mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.

(5) Dalam . . .
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Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD
provinsi
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung
dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

(6)

Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi
persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.

(7)

Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.

(8)

Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu)
fraksi.

(9)

Fraksi mempunyai sekretariat.

(10)

Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran,
dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi
sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan
kemampuan APBD.
Paragraf 8
Alat Kelengkapan DPRD Provinsi
Pasal 110

(1)

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:
a. pimpinan;
b. badan musyawarah;
c. komisi;
d. badan pembentukan Perda Provinsi;
e. badan anggaran;
f. badan kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripurna.

(2)

Dalam
menjalankan
tugasnya,
alat
kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh
sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau
tim ahli.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan,
serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD
provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang
tata tertib.
Pasal 111 . . .
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(1)

Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua
untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan
puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;
b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua
untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat
puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat)
orang;
c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua
untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga
puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat)
orang.

(2)

Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi
terbanyak di DPRD provinsi.

(3)

Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang
berasal dari partai politik yang memperolah kursi
terbanyak pertama di DPRD provinsi.

(4)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah
anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik
yang memperoleh suara terbanyak.

(5)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik
yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi
dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai
politik yang paling merata urutan pertama.

(6)

Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil
ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD
provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima
sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.

(7)

Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD
provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh
urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau
kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi.
(8) Dalam . . .
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Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil
ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD
provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh
persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga,
keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil
ketua DPRD provinsi.
Pasal 112

(1)

Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) belum terbentuk,
DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD
provinsi.

(2)

Pimpinan
sementara
DPRD
provinsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua
dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua)
partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama
dan kedua di DPRD provinsi.

(3)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua
sementara DPRD provinsi ditentukan secara musyawarah
oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD
provinsi.

(4)

Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan
keputusan Menteri.

(5)

Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 yang dipandu oleh ketua
pengadilan tinggi.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
pimpinan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD
provinsi tentang tata tertib.
Pasal 113

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c
dibentuk dengan ketentuan:
a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima)
sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk
4 (empat) komisi;
b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh
lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

Paragraf 9 . . .
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- 72 Paragraf 9
Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi
Pasal 114
(1)

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (1) huruf a diusulkan oleh:
a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima)
orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh
lima) orang.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada pimpinan DPRD provinsi.

(3)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
interpelasi DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan
dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri lebih
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi dan
putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu
per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
hak interpelasi diatur dalam peraturan DPRD provinsi
tentang tata tertib.
Pasal 115

(1)

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(1) huruf b diusulkan oleh:
a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima)
orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh
lima) orang.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada pimpinan DPRD provinsi.
(3) Usul . . .
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Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
angket DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari
rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi
dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi yang
hadir.
Pasal 116

(1)

DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak usul
hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat (1).

(2)

Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi
membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur
fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD provinsi.

(3)

Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak
dapat diajukan kembali.
Pasal 117

(1)

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), dapat memanggil
pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau
warga masyarakat di Daerah provinsi yang dianggap
mengetahui atau patut mengetahui masalah yang
diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk
meminta menunjukkan surat atau dokumen yang
berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2)

Pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau
warga masyarakat di Daerah provinsi yang dipanggil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
panggilan DPRD provinsi, kecuali ada alasan yang sah
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan
hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi telah
dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak
memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 118 . . .
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Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat
paripurna DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) Hari
sejak panitia angket dibentuk.
Pasal 119
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
angket diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata
tertib.
Pasal 120
(1)

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1) huruf c diusulkan oleh:
a. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima)
orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
b. paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD
provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh
lima) orang.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada pimpinan DPRD provinsi.

(3)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
menyatakan pendapat DPRD provinsi apabila mendapat
persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota DPRD provinsi yang hadir.
Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan hak menyatakan
pendapat diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata
tertib.
Paragraf 10 . . .

1433

- 75 Paragraf 10
Pelaksanaan Hak Anggota
Pasal 122
(1)

Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.

(2)

Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan
pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPRD provinsi ataupun di
luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan dengan fungsi
serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.

(3)

Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD provinsi
maupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan
dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku
dalam
hal
anggota
yang
bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud
dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 123

(1)

Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak
protokoler.

(2)

Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 124
(1)

Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak
keuangan dan administratif.

(2)

Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(3)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan
dan anggota DPRD provinsi berhak memperoleh tunjangan
yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

(4) Pengelolaan . . .
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Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat
DPRD provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah.
Paragraf 11
Persidangan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 125

(1)

Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD
provinsi dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji
anggota.

(2)

Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3)

Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses,
kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode
keanggotaan DPRD provinsi, masa reses ditiadakan.

Pasal 126
Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka,
kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
Pasal 127
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan
rapat DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi
tentang tata tertib.
Pasal 128
(1)

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD provinsi pada
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.

(2)

Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 129 . . .
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(1)

Setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan
jika memenuhi kuorum.

(2)

Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi
jika:
a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota DPRD provinsi untuk mengambil
persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak
menyatakan pendapat serta untuk mengambil
keputusan mengenai usul pemberhentian gubernur
dan/atau wakil gubernur;
b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari
jumlah
anggota
DPRD
provinsi
untuk
memberhentikan pimpinan DPRD provinsi serta
untuk menetapkan Perda dan APBD;
c.
rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota DPRD provinsi untuk rapat paripurna
DPRD provinsi selain rapat sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b.

(3)

Keputusan rapat dinyatakan sah jika:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
c.
disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4)

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari
1 (satu) jam.

(5)

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi,
pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari
atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan
musyawarah.

(6)

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak
dapat mengambil keputusan.
(7) Apabila . . .
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Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya
diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan
fraksi.
Pasal 130

Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan
musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara
terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh
semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
Pasal 131
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata
tertib.
Paragraf 12
Tata Tertib dan Kode Etik
Pasal 132
(1)

Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi
dengan
berpedoman
pada
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(2)

Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di
lingkungan internal DPRD provinsi.

(3)

Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat
ketentuan tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. penetapan pimpinan;
c.
pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
e.
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga,
serta hak dan kewajiban anggota;
f.
pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang
alat kelengkapan;
g.
penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
i.
pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan
Pemerintah Daerah provinsi;
j. penerimaan . . .
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k.
l.

penerimaan pengaduan dan penyaluran
masyarakat;
pengaturan protokoler; dan
pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

aspirasi

Pasal 133
DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang
wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas
DPRD provinsi.
Paragraf 13
Larangan dan Sanksi
Pasal 134
(1)

Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan
sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c.
pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari
APBN/APBD.

(2)

Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan
sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan,
akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan
tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai
anggota DPRD provinsi.

(3)

Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
Pasal 135

(1)

Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.
(2) Anggota . . .
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Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan/atau
ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota
DPRD provinsi.

(3)

Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian
sebagai anggota DPRD provinsi.
Pasal 136

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1)
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c.
diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Pasal 137
Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan
pengaduan kepada badan kehormatan DPRD provinsi dalam hal
memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD
provinsi yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau
lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan/atau
melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134.
Pasal 138
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan
masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan
DPRD provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.
Paragraf 14
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara
Pasal 139
(1)

Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c.
diberhentikan.
(2) Anggota . . .
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Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD
provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa
keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD
provinsi;
c.
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat
kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah;
e.
diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota
DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
g.
melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau
i.
menjadi anggota partai politik lain.
Pasal 140

(1)

Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf a dan huruf b
serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i
diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan
DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri.

(2)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan
DPRD
provinsi
menyampaikan
usul
pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri
melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.
(3) Paling . . .
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Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usul
tersebut kepada Menteri.

(4)

Menteri
meresmikan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari
sejak usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diterima.
Pasal 141

(1)

Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya
hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam
keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atas
pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat,
dan/atau pemilih.

(2)

Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai
pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan
DPRD provinsi kepada rapat paripurna.

(3)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan
kehormatan DPRD provinsi yang telah dilaporkan dalam
rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan badan
kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai politik
yang bersangkutan.

(4)

Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan
keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada
pimpinan DPRD provinsi, paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari
pimpinan DPRD provinsi.

(5)

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD
provinsi paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan
badan kehormatan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Menteri melalui gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian
pemberhentian.
(6) Paling . . .
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Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan
tersebut kepada Menteri.

(7)

Menteri
meresmikan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari
sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD
provinsi atau keputusan pimpinan partai politik tentang
pemberhentian anggotanya dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
Pasal 142

(1)

Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), badan
kehormatan DPRD provinsi dapat meminta bantuan dari
ahli independen.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan,
verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan
kehormatan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD
provinsi tentang tata beracara badan kehormatan.
Pasal 143

(1)

Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan
Pasal 141 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD
provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari
partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang
sama.

(2)

Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh
suara
terbanyak
urutan
berikutnya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal
dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon
anggota DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon
anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.
(3) Masa . . .
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Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti
antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD
provinsi yang digantikan.
Pasal 144

(1)

Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota
DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan
meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi
pemilihan umum Daerah provinsi.

(2)

Komisi pemilihan umum Daerah provinsi menyampaikan
nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dan
ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat
5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPRD provinsi diterima.

(3)

Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota
DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4)

Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
kepada Menteri.

(5)

Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama
anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama
calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya
dengan keputusan Menteri.

(6)

Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya
dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara
dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam
Pasal 103 dan Pasal 104.
(7) Penggantian . . .
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Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD
provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
Pasal 145

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon
pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti
antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur dengan peraturan
pemerintah.
Pasal 146
(1)

Anggota DPRD provinsi diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
umum yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
khusus.

(2)

Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan terbukti
bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang bersangkutan
diberhentikan sebagai anggota DPRD provinsi.

(3)

Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
anggota DPRD provinsi yang bersangkutan diaktifkan.

(4)

Anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sementara
tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
sementara diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang
tata tertib.
Bagian . . .
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DPRD Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 147
DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Pasal 148
(1)

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan
rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota.

(2)

Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah
kabupaten/kota.
Paragraf 2
Fungsi
Pasal 149

(1)

DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.

(2)

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah
kabupaten/kota.

(3)

Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring
aspirasi masyarakat.
Pasal 150

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan
cara:
a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau
tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
b. mengajukan . . .
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c.

mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota
bersama bupati/wali kota.
Pasal 151

(1)

Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan
dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan
dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2)

Dalam
menetapkan
program
pembentukan
Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan
bupati/wali kota.
Pasal 152

(1)

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan
untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang
diajukan oleh bupati/wali kota.

(2)

Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh
bupati/wali kota berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
APBD kabupaten/kota;
c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
perubahan APBD kabupaten/kota; dan
d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD
kabupaten/kota.
Pasal 153

(1)

Fungsi
pengawasan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan
bupati/wali kota;
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota; dan
c. pelaksanaan . . .
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keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud
pada (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan
laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

(3)

DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap
laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4)

DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas
temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 154

(1)

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk
Perda
Kabupaten/Kota
bersama
bupati/wali kota;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan
Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan
oleh bupati/wali kota;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perda dan APBD kabupaten/kota;
d. memilih bupati/wali kota;
e. mengusulkan
pengangkatan
dan
pemberhentian
bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana
perjanjian international di Daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota;
i. memberikan . . .
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dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan Daerah;
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata
tertib.
Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 155

(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit
20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh)
orang.

(2)

Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota
kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4)

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah
5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD
kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 156

(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku
jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersamasama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam
rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.

(2)

Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan
mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang
dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata tertib.
Pasal 157 . . .
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Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sebagai
berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan
sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada
kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pasal 158
(1)

Dalam
hal
dilakukan
pembentukan
Daerah
kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian
anggota DPRD kabupaten/kota di Daerah kabupaten/kota
induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah
pemilihan umum dilakukan dengan cara:
a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota
induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk
setelah
pemilihan
umum
berdasarkan
jumlah
penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undangundang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD,
dan DPRD;
b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon
anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil
pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah
kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota
yang dibentuk setelah pemilihan umum;
c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan
hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah
kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota
yang dibentuk setelah pemilihan umum;

d. menentukan . . .
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pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum
di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan
Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah
pemilihan umum;
e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk
mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d
berdasarkan suara terbanyak.
(2)

Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi
pemilihan umum Daerah kabupaten/kota induk.

(3)

Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi
Daerah kabupaten/kota yang dibentuk 12 (dua belas)
bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(4)

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD
kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya
mengucapkan sumpah/janji.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan
tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota
induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah
pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Hak DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 159

(1)

DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

(2)

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta
keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
(3) Hak . . .
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Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan
negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali
kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di
Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan
hak interpelasi dan hak angket.
Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 160

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.
Pasal 161
Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, atau golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati . . .
1451

- 93 f.

menaati
prinsip
demokrasi
dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Paragraf 7
Fraksi
Pasal 162
(1)

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban
anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai
wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota.

(2)

Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi
anggota salah satu fraksi.

(3)

Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan
paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD
kabupaten/kota.

(4)

Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD
kabupaten/kota
mencapai
ketentuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk
1 (satu) fraksi.

(5)

Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD
kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung
dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.

(6)

Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi
persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dibentuk fraksi gabungan.

(7)

Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.

(8) Partai . . .
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Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu)
fraksi.

(9)

Fraksi mempunyai sekretariat.

(10)

Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana,
anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan
tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan
memperhatikan kemampuan APBD.
Paragraf 8
Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 163

(1)

Alat
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
pimpinan;
badan musyawarah;
komisi;
badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
badan anggaran;
badan kehormatan; dan
alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripurna.

(2)

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu
oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim
ahli.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan,
serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD
kabupaten/kota
diatur
dalam
peraturan
DPRD
kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 164

(1)

Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua
untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan
45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh)
orang; dan
b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua
untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan
20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh
empat) orang.
(2) Pimpinan . . .
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Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi
terbanyak di DPRD kabupaten/kota.

(3)

Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang
memperolah
kursi
terbanyak
pertama
di
DPRD
kabupaten/kota.

(4)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota
ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari
partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh
suara
terbanyak
sama
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD
kabupaten/kota
dilakukan
berdasarkan
persebaran
perolehan suara partai politik yang paling merata urutan
pertama.

(6)

Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari
anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota
ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang
berasal dari partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan
jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

(7)

Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari
anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (4),
wakil ketua DPRD kabupaten/kota
ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang
berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara
terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan
jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

(8)

Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari
anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), wakil ketua DPRD kabupaten/kota
ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang
berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran
suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau
keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD
kabupaten/kota.
Pasal 165 . . .

1454

- 96 Pasal 165
(1)

Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk,
DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara
DPRD kabupaten/kota.

(2)

Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari
2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.

(3)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua
sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang
ada di DPRD kabupaten/kota.

(4)

Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan
dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

(5)

Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku
jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipandu oleh
ketua pengadilan negeri.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
pimpinan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan
DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 166

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c
dibentuk dengan ketentuan:
a. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh)
sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk
3 (tiga) komisi;
b. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari
35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.
Paragraf 9 . . .
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Pelaksanaan Hak DPRD kabupaten/kota
Pasal 167
(1)

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
ayat (1) huruf a diusulkan oleh:
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua
puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); atau
b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas
35 (tiga puluh lima) orang.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
interpelasi DPRD kabupaten/kota apabila mendapat
persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota
yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan diambil
dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.
Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
interpelasi diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata tertib.
Pasal 169
(1)

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
ayat (1) huruf b diusulkan oleh:
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua
puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
atau
b. paling . . .
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paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas
35 (tiga puluh lima) orang.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
angket
DPRD
kabupaten/kota
apabila
mendapat
persetujuan dari rapat paripurna DPRD kabupaten/kota
yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan
diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang
hadir.
Pasal 170

(1)

DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau
menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 169 ayat (1).

(2)

Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak
angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD
kabupaten/kota membentuk panitia angket yang terdiri
atas semua unsur fraksi DPRD kabupaten/kota dengan
keputusan DPRD kabupaten/kota.

(3)

Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak
dapat diajukan kembali.
Pasal 171

(1)

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170
ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3), dapat memanggil
pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan
hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota
yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah
yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk
meminta menunjukkan surat atau dokumen yang
berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat . . .
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Pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan
hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota
yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi panggilan DPRD kabupaten/kota, kecuali ada
alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)

Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah
kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara
berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), DPRD kabupaten/kota dapat
memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 172

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat
paripurna DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam
puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
Pasal 173
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang
tata tertib.
Pasal 174
(1)

Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (1) huruf c diusulkan oleh:
a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua
puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;
atau
b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD
kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk
DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas
35 (tiga puluh lima) orang.

(2)

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
pimpinan DPRD kabupaten/kota.
(3) Usul . . .
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Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
menyatakan pendapat DPRD kabupaten/kota apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan
putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD
kabupaten/kota yang hadir.
Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
menyatakan
pendapat
diatur
dalam
peraturan
DPRD
kabupaten/kota tentang tata tertib.
Paragraf 10
Pelaksanaan Hak Anggota
Pasal 176
(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.

(2)

Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di
depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan,
dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPRD kabupaten/kota
ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota.

(3)

Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti
antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD
kabupaten/kota
maupun
di
luar
rapat
DPRD
kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas
dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku
dalam
hal
anggota
yang
bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud
dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177 . . .
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(1)

Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai
hak protokoler.

(2)

Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan pemerintah.
Pasal 178

(1)

Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai
hak keuangan dan administratif.

(2)

Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

(3)

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan
dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh
tunjangan
yang
besarannya
disesuaikan
dengan
kemampuan Daerah.

(4)

Pengelolaan hak keuangan
dimaksud pada ayat (1)
dimaksud pada ayat (3)
DPRD
kabupaten/kota
pemerintah.

dan administratif sebagaimana
dan tunjangan sebagaimana
dilaksanakan oleh sekretariat
sesuai
dengan
peraturan

Paragraf 11
Persidangan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 179
(1)

Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD
kabupaten/kota
dimulai
pada
saat
pengucapan
sumpah/janji anggota.

(2)

Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3)

Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses,
kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode
keanggotaan
DPRD
kabupaten/kota,
masa
reses
ditiadakan.
Pasal 180

Semua rapat di DPRD kabupaten/kota pada dasarnya bersifat
terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
Pasal 181 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan
rapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang
tata tertib.
Pasal 182
(1)

Pengambilan
keputusan
dalam
rapat
DPRD
kabupaten/kota pada dasarnya dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

(2)

Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 183

(1)

Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil
keputusan apabila memenuhi kuorum.

(2)

Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi
jika:
a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk
mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket
dan hak menyatakan pendapat serta untuk
mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian
bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali
kota;
b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk
memberhentikan pimpinan DPRD kabupaten/kota
serta untuk menetapkan Perda Kabupaten/Kota dan
APBD kabupaten/kota; dan
c.
rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk rapat
paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3)

Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir,
untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a;
b. disetujui . . .
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c.

disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk
rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
dan
disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(4)

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari
1 (satu) jam.

(5)

Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi,
pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari
atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan
musyawarah.

(6)

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak
dapat mengambil keputusan.

(7)

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya
diserahkan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan
pimpinan fraksi.
Pasal 184

Setiap
keputusan
rapat
DPRD
kabupaten/kota,
baik
berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan
suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti
oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
Paragraf 12
Tata Tertib dan Kode Etik
Pasal 185
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata tertib.

Pasal 186 . . .
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(1)

Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD
kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di
lingkungan internal DPRD kabupaten/kota.

(3)

Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat
ketentuan tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. penetapan pimpinan;
c.
pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
e.
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga,
serta hak dan kewajiban anggota;
f.
pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang
alat kelengkapan;
g.
penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
i.
pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
j.
penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat;
k. pengaturan protokoler; dan
l.
pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
Pasal 187

DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma
yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan
tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas DPRD kabupaten/kota.
Paragraf 13
Larangan dan Sanksi
Pasal 188
(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap
jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai . . .
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pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai pada badan usaha milik negara, BUMD, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari
APBN/APBD.

(2)

Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan
pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau
pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota.

(3)

Anggota DPRD kabupaten/kota
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

dilarang

melakukan

Pasal 189
(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dikenai
sanksi berdasarkan keputusan badan kehormatan.

(2)

Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

(3)

Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 188 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.
Pasal 190

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1)
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Pasal 191 . . .
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Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan
pengaduan kepada badan kehormatan DPRD kabupaten/kota
dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota
DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan salah satu
kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161
dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 188.
Pasal 192
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan
masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan
DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara badan kehormatan.
Paragraf 14
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara
Pasal 193
(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota
karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c.
diberhentikan.

berhenti

antarwaktu

(2)

Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD
kabupaten/kota;
c.
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat
kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi
tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. diusulkan . . .
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f.

g.
h.
i.

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan
umum;
melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini;
diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau
menjadi anggota partai politik lain.
Pasal 194

(1)

Pemberhentian
anggota
DPRD
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h,
dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada
pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan
DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian
anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

(3)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali
kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian
anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota
diterima.
Pasal 195 . . .
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(1)

Pemberhentian
anggota
DPRD
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah
adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan
dalam
keputusan
badan
kehormatan
DPRD
kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD
kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.

(2)

Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota
mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
badan kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat
paripurna.

(3)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan
kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan
dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan
keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota
kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4)

Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan
keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada
pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan
kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(5)

Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD
kabupaten/kota
meneruskan
keputusan
badan
kehormatan
DPRD
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

(6)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati/wali
kota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(7) Gubernur . . .
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Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan
badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan
pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya
dari bupati/wali kota.
Pasal 196

(1)

Dalam hal
sebagaimana
kehormatan
bantuan dari

pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi
dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), badan
DPRD kabupaten/kota dapat meminta
ahli independen.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan,
verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan
kehormatan
DPRD
kabupaten/kota
diatur
dengan
peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara
badan kehormatan.
Pasal 197

(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan
Pasal 195 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD
kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari
partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2)

Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang
memperoleh
suara
terbanyak
urutan
berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,
mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon
anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama
pada daerah pemilihan yang sama.

(3)

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti
antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD
kabupaten/kota yang digantikannya.
Pasal 198 . . .
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(1)

Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama
anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan
antarwaktu dan meminta nama calon pengganti
antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah
kabupaten/kota.

(2)

Komisi
pemilihan
umum
Daerah
kabupaten/kota
menyampaikan
nama
calon
pengganti
antarwaktu
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD
kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya
surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama
anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

(4)

Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

(5)

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama
anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan
pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

(6)

Sebelum
memangku
jabatannya,
anggota
DPRD
kabupaten/kota
pengganti
antarwaktu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang
pengucapannya
dipandu
oleh
pimpinan
DPRD
kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.
(7) Penggantian . . .
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Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota
tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota
DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari
6 (enam) bulan.
Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon
pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti
antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota diatur dengan
peraturan pemerintah.
Pasal 200
(1)

Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara
karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
umum yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
khusus.

(2)

Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan
terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota
yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota.

(3)

Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan
diaktifkan kembali.

(4)

Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan
sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata tertib.
Bagian . . .
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Sistem Pendukung DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Sistem Pendukung DPRD Provinsi
Pasal 201
(1)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD
provinsi.

(2)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD
provinsi, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
Pasal 202

(1)

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1)
ditetapkan dengan Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD
provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan
keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD
provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(3)

Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD
provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.
Pasal 203

(1)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 201 ayat (2) diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan sekretaris DPRD provinsi sesuai dengan
kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan
pimpinan alat kelengkapan DPRD.

(2)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan
wewenang DPRD provinsi yang tercermin dalam alat
kelengkapan DPRD provinsi.
Paragraf 2 . . .
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Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 204
(1)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat
DPRD kabupaten/kota.

(2)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
Pasal 205

(1)

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD
kabupaten/kota ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris
DPRD kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan
pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(3)

Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat
DPRD kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.
Pasal 206

(1)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 204 ayat (2) diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan sekretaris DPRD kabupaten/kota sesuai
dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan
Daerah kabupaten/kota.

(2)

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan
wewenang DPRD kabupaten/kota yang tercermin dalam
alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota.

Bagian . . .
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Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah
Pasal 207
(1)

Hubungan kerja antara DPRD dan
didasarkan atas kemitraan yang sejajar.

kepala

daerah

(2)

Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:
a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRD;
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan
Pemerintah Daerah;
d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara
berkala; dan
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat
dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.
BAB VIII
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 208

(1)

Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

(2)

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi
oleh pegawai aparatur sipil negara.

Bagian . . .

1473

- 115 Bagian Kedua
Perangkat daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 209
(1)

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas; dan
e. badan.

(2)

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. Kecamatan.

(3)

Perangkat
Daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan
Daerah
juga
melaksanakan
Tugas
Pembantuan.
Pasal 210

Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat
Daerah
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan
fungsional.
Pasal 211
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah
dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah provinsi dan
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah
kabupaten/kota.
(2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
dibuat
dengan
memperhatikan
pedoman
dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
Paragraf 2 . . .
1474

- 116 Paragraf 2
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pasal 212
(1)

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
dengan Perda.

(2)

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah
mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah
provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3)

Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24.

(4)

Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perkada.
Paragraf 3
Sekretariat Daerah
Pasal 213

(1)

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209
ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh
sekretaris Daerah.

(2)

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.

(3)

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada
kepala daerah.
Pasal 214 . . .
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(1)

Apabila
sekretaris
Daerah
provinsi
berhalangan
melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi
dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri.

(2)

Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan
melaksanakan
tugasnya,
tugas
sekretaris
Daerah
kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk
oleh bupati/wali kota atas persetujuan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam)
bulan
dalam
hal
sekretaris
Daerah
tidak
bisa
melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam
hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.

(4)

Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat
Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.

sekretaris

Paragraf 4
Sekretariat DPRD
Pasal 215
(1)

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh
sekretaris DPRD.

(2)

Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.

(3)

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada
kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
Paragraf 5 . . .
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Inspektorat
Pasal 216
(1)

Inspektorat
Daerah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh
inspektur.

(2)

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala
daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(3)

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris
Daerah.
Paragraf 6
Dinas
Pasal 217

(1)

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
atas:
a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang besar;
b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang sedang; dan
c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan
beban kerja yang kecil.

(3)

Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah,
besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah
untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan
potensi,
proyeksi
penyerapan
tenaga
kerja,
dan
pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 218 . . .
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(1)

Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1)
huruf d dan ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(3)

Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
Paragraf 7
Badan
Pasal 219

(1)

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Badan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diklasifikasikan atas:
a. badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dengan beban kerja yang besar;
b. badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dengan beban kerja yang sedang; dan
c. badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
dengan beban kerja yang kecil.

(3)

Penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan pada jumlah penduduk, luas
wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan
tugas.
Pasal 220 . . .
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(1)

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf e dan ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

(3)

Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
Paragraf 8
Kecamatan
Pasal 221

(1)

Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam
rangka
meningkatkan
koordinasi
penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat Desa/kelurahan.

(2)

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan
pemerintah.

(3)

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan
Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama
bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum
ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk mendapat persetujuan.
Pasal 222

(1)

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221
ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan
teknis, dan persyaratan administratif.

(2)

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan;
dan
d. usia minimal Kecamatan.
(3) Persyaratan . . .
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kemampuan keuangan Daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan
forum komunikasi kelurahan atau nama lain di
Kecamatan induk; dan
b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan
forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah
Kecamatan yang akan dibentuk.
Pasal 223

(1)

Kecamatan diklasifikasikan atas:
a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan
dengan beban kerja yang besar; dan
b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan
dengan beban kerja yang kecil.

(2)

Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah,
dan jumlah Desa/kelurahan.
Pasal 224

(1)

Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang
disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

(2)

Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai
negeri
sipil
yang
menguasai
pengetahuan
teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan
pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
Pasal 225 . . .
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(1)

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menyelenggaraan
urusan
pemerintahan
umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan
Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;
f. mengoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di
Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
Desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan
pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang
menugasi.

(3)

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
Pasal 226

(1)

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan
sebagian
kewenangan
bupati/wali
kota
untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

(2)

Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan
pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik
Kecamatan
dan/atau
kebutuhan
masyarakat
pada
Kecamatan yang bersangkutan.
(3) Pelimpahan . . .
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Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan
bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
Pasal 227

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang
dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1)
dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

Pasal 228
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan
peraturan pemerintah.
Pasal 229
(1)

Kelurahan dibentuk dengan Perda
berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kabupaten/Kota

(2)

Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang
disebut
lurah
selaku
perangkat
Kecamatan
dan
bertanggung jawab kepada camat.

(3)

Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris
daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 230 . . .
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(1) Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota
mengalokasikan
anggaran
dalam
APBD
kabupaten/kota
untuk
pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian
anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.
(5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta
penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 231
Dalam
hal
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah,
lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang
ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan
aparatur negara.
Pasal 232
(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur
dengan peraturan pemerintah.

(2) Peraturan . . .
1483

- 125 (2)

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja,
nomenklatur unit kerja, serta pembinaan dan pengendalian.
Pasal 233

(1)

Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala
Perangkat
Daerah,
harus
memenuhi
persyaratan
kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.

(2)

Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki
jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi
kompetensi pemerintahan.

(3)

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah
nonkementerian
setelah
dikoordinasikan
dengan Menteri.

(4)

Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai
aparatur
sipil
negara
yang
menduduki
jabatan
administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan
jabatan pengawas.
Pasal 234

(1)

Kepala Perangkat Daerah provinsi diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertugas di
wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.
(3) Dalam . . .
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Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat
daerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan yang bertugas di
wilayah Daerah provinsi lain.

(4)

Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang
menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi
sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi
pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai aparatur sipil negara.
Pasal 235

(1)

Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala
Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 234 ayat (4).

(2)

Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau
melantik kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri mengangkat dan/atau melantik
kepala Perangkat Daerah provinsi dan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan/atau melantik
kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
BAB IX
PERDA DAN PERKADA
Bagian Kesatu
Perda
Paragraf 1
Umum
Pasal 236

(1)

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas
Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

(2)

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda . . .
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Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi
muatan:
a. penyelenggaraan
Otonomi
Daerah
dan
Tugas
Pembantuan; dan
b. penjabaran
lebih
lanjut
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4)

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 237

(1)

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas
hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(2)

Pembentukan Perda
mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan
yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.

(4)

Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara efektif dan efisien.
Pasal 238

(1)

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya
paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3)

Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau
pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain . . .
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Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda
dapat
memuat
ancaman
sanksi
yang
bersifat
mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi
administratif.

(5)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 239

(1)

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program
pembentukan Perda.

(2)

Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas
pembentukan rancangan Perda.

(3)

Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4)

Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda
dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan
Perda tentang APBD.

(5)

Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar
kumulatif terbuka yang terdiri atas:
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b. APBD.
(6) Selain . . .
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Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda
Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka
mengenai:
a. penataan Kecamatan; dan
b. penataan Desa.

(7)

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat
mengajukan
rancangan
Perda
di
luar
program
pembentukan Perda karena alasan:
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau
bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan
adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat
disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang
khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit
yang menangani bidang hukum pada Pemerintah
Daerah;
d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi
dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda
ditetapkan.
Paragraf 3
Penyusunan
Pasal 240

(1)

Penyusunan rancangan Perda
program pembentukan Perda.

dilakukan

berdasarkan

(2)

Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

(3)

Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 4 . . .
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Pembahasan
Pasal 241
(1)

Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD
bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan
bersama.

(2)

Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tingkat pembicaraan.

(3)

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 5
Penetapan
Pasal 242

(1)

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD
dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

(2)

Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

(3)

Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan
Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk
mendapatkan nomor register Perda.

(4)

Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan
Perda
kabupaten/kota
dari
pimpinan
DPRD
kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.

(5)

Menteri memberikan nomor register rancangan Perda
Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
memberikan
nomor
register
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan
Perda diterima.

(6) Rancangan . . .
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Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala
daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama
30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui
bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.

(7)

Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan
Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah
menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran
daerah.

(8)

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi,
“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

(9)

Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda
sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran
daerah.
Pasal 243

(1)

Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum
dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat
diundangkan dalam lembaran daerah.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala
menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah
mendapatkan nomor register kepada Menteri.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor
register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 6
Pengundangan
Pasal 244

(1)

Perda diundangkan dalam lembaran daerah.

(2)

Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan
oleh sekretaris Daerah.

(3)

Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat
pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam
Perda yang bersangkutan.
Paragraf 7 . . .
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Evaluasi Rancangan Perda
Pasal 245
(1)

Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata
ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum
ditetapkan oleh gubernur.

(2)

Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda
Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang tata ruang.

(3)

Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang
RPJPD,
RPJMD,
APBD,
perubahan
APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah,
retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat
evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum
ditetapkan oleh bupati/wali kota.

(4)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam
melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi
dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi
dengan
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang
daerah berkonsultasi
dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri
berkoordinasi
dengan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan
Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian
nomor register.
Bagian . . .
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Perkada
Paragraf 1
Umum
Pasal 246
(1)

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan
perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.

(2)

Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi
muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan
Perkada.
Paragraf 2
Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan
Pasal 247

Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Pengundangan
Pasal 248
(1)

Perkada diundangkan dalam berita daerah.

(2)

Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan oleh sekretaris daerah.

(3)

Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai
berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perkada
yang bersangkutan.

pada

Bagian Ketiga
Pembatalan Perda dan Perkada
Pasal 249
(1)

Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan
peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh)
Hari setelah ditetapkan.
(2) Gubernur . . .
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Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan
peraturan gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis dari Menteri.

(3)

Bupati/wali
kota
wajib
menyampaikan
Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama
7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

(4)

Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.
Pasal 250

(1)

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249
ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2)

Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,
ras, antar-golongan, dan gender.
Pasal 251

(1)

Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
dibatalkan oleh Menteri.

(2)

Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota
yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(3) Dalam . . .
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Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan
bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda
Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.

(4)

Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Menteri dan pembatalan Perda Kabupaten/Kota
dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5)

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

(6)

Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala
daerah mencabut Perkada dimaksud.

(7)

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi
tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda
Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan
pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat
mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat
14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda
atau peraturan gubernur diterima.

(8)

Dalam
hal
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
kabupaten/kota
tidak
dapat
menerima
keputusan
pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan bupati/wali kota
tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat
mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat
14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota diterima.

Pasal 252 . . .
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(1)

Penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
provinsi
atau
kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang
dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251
ayat (4), dikenai sanksi.

(2)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sanksi administratif; dan/atau
b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.

(4)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah
masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda
Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota.

(5)

Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi
atau kabupaten/kota masih memberlakukan Perda
mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang
dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai sanksi penundaan
atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah
bersangkutan.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan
Perda
Pasal 253
(1)

DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan
sejak
penyusunan
program
pembentukan
Perda,
penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan
Perda.

(2)

Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan
kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan
DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.

(3)

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
(4) Penyebarluasan . . .
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Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala
daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

(5)

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku
kepentingan.
Pasal 254

(1)

Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah
diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang
telah diundangkan dalam berita daerah.

(2)

Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan
Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

(3)

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta
tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala
daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kelima
Penegakan Perda dan Perkada
Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 255

(1)

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan
Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat.

(2)

Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak . . .
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hukum yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
Pasal 256
(1)

Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai
negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.

(3)

Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis dan fungsional.

(4)

Pendidikan
dan
pelatihan
teknis
dan
fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
Kementerian.

(5)

Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia
dan Kejaksaan Agung.

(6)

Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat
diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja
diatur dengan peraturan pemerintah.
Paragraf 2
Pejabat Penyidik
Pasal 257

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Selain . . .
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Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang
diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian
setempat.

(4)

Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB X
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 258

(1)

Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah.

(2)

Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan
perwujudan
dari
pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional.

(3)

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
Pasal 259

(1)

Untuk
mencapai
target
pembangunan
nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan
koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.
(2) Koordinasi . . .
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Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau
lembaga
pemerintah
nonkementerian
dan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

(3)

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi
dan
Daerah
kabupaten/kota
dan
antar-Daerah
kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4)

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan
Daerah.
Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 260

(1)

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.

(2)

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dikoordinasikan,
disinergikan,
dan
diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
perencanaan pembangunan Daerah.
Pasal 261

(1)

Perencanaan
pembangunan
Daerah
pendekatan
teknokratik,
partisipatif,
atas-bawah dan bawah-atas.

menggunakan
politis,
serta

(2)

Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

(3)

Pendekatan partisipatif
ayat (1) dilaksanakan
pemangku kepentingan.

(4)

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala
daerah
terpilih
ke
dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRD.

sebagaimana dimaksud pada
dengan melibatkan berbagai

(5) Pendekatan . . .
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Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang
dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
Pasal 262

(1)

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

(2)

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan
pembangunan Daerah tertinggal.
Pasal 263

(1)

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.

(2)

RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk
20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

(3)

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

(4)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan
kerangka
ekonomi
Daerah,
prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 264 . . .
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(1)

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan
Perda.

(2)

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)
huruf c ditetapkan dengan Perkada.

(3)

Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(4)

Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(5)

RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian
dan
evaluasi
tidak
sesuai
dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 265

(1)

RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan
program calon kepala daerah.

(2)

RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3)

RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.
Pasal 266

(1)

Apabila
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
tidak
menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota
DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.

(2)

Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2),
kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
Bagian . . .
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Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD
Pasal 267
(1)

Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang
telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi
sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada
Menteri untuk dievaluasi.

(2)

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan
RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota
dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
Pasal 268

(1)

Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD
yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian
dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi,
kepentingan umum dan/atau ketentutan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2)

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas)
Hari sejak Rancangan Perda diterima.

(3)

Apabila
Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN
dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan
umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(4)

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD serta gubernur menetapkan rancangan Perda
Provinsi
tentang
RPJPD
menjadi
Perda,
Menteri
membatalkan Perda dimaksud.
Pasal 269 . . .
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(1)

Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
RPJMD yang dilakukan oleh Menteri
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk
menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN,
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2)

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas)
Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.

(3)

Apabila
Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD
provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi,
gubernur
bersama
DPRD
melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(4)

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda
Provinsi
tentang
RPJMD
menjadi
Perda,
Menteri
membatalkan Perda dimaksud.
Pasal 270

(1)

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267
ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan
RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2)

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari
sejak rancangan Perda diterima.

(3)

Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan
RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan
peraturan . . .
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- 145 peraturan
perundang-undangan
yang
lebih
tinggi,
bupati/wali
kota
bersama
DPRD
melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.
(4)

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan
bupati/wali
kota
menetapkan
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda
dimaksud.
Pasal 271

(1)

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267
ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan
RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN,
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2)

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari
sejak rancangan Perda diterima.

(3)

Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan
RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN,
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota
bersama
DPRD
kabupaten/kota
melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(4)

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan
bupati/wali
kota
menetapkan
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi
Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
membatalkan Perda dimaksud.
Pasal 272 . . .
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(1)

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD.

(2)

Rencana
strategis
Perangkat
Daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
Wajib
dan/atau
Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

(3)

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional.
Pasal 273

(1)

Rencana
strategis
Perangkat
Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

(2)

Rencana
strategis
Perangkat
Daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan
rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai
bahan penyusunan rancangan RKPD.

(3)

Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

(4)

Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan kepala daerah setelah RKPD
ditetapkan.
Pasal 274

Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan
informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan
Daerah.
Bagian . . .
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Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 275
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:
a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c.
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
Pasal 276
(1)

Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pembangunan Daerah provinsi.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
kabupaten/kota.

(3)

Gubernur
melakukan
pengendalian
pembangunan Daerah provinsi.

(4)

Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.

dan

evaluasi

Pasal 277
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara
evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata
cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan
peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Pasal 278
(1)

Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran
serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan
Daerah.
(2) Untuk . . .
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Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara
Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau
kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang
diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dengan Daerah
Pasal 279

(1)

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan
Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan
kepada Daerah.

(2)

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
yang
diserahkan
kepada
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak
daerah dan retribusi daerah;
b. pemberian
dana
bersumber
dari
perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
c.
pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus
untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan
dalam undang-undang; dan
d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat,
dan insentif (fiskal).

(3)

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai
dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai
pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undangundang.
Pasal 280 . . .

1507

- 149 Pasal 280
(1)

Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara
Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam
pengelolaan keuangan Daerah.

(2)

Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam
pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel;
b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah
dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
c.
melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan
yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas
Pembantuan.
Bagian Kedua
Hubungan Keuangan Antar-Daerah
Pasal 281

(1)

Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan
keuangan dengan Daerah yang lain.

(2)

Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab
bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antarDaerah;
c.
pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
e.
pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan
dalam Undang-Undang.

Bagian . . .
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Pendanaan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah
Pasal 282
(1)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2)

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan
atas beban APBN.

(3)

Administrasi
pendanaan
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Keempat
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 283

(1)

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang
tidak
terpisahkan
dari
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai
akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

(2)

Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Pasal 284

(1)

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2)

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau
seluruh
kekuasaannya
yang
berupa
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah
kepada pejabat Perangkat Daerah.
(3) Pelimpahan . . .
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Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan
yang menerima atau mengeluarkan uang.
Bagian Kelima
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 285

(1)

(2)

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
a.
pendapatan asli Daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil
pengelolaan
kekayaan
Daerah
dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c.
lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

yang

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.
b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil; dan
2. bantuan keuangan.
Pasal 286

(1)

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan
undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih
lanjut dengan Perda.

(2)

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undangundang.
(3) Hasil . . .
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Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a
angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a
angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 287

(1)

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan
sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakhak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(2)

Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut
oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undangundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disetorkan seluruhnya ke kas negara.
Pasal 288

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285
ayat (2) huruf a angka 1) terdiri atas:
a. DBH;
b. DAU; dan
c.
DAK.
Pasal 289
(1)

DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal
bersumber dari:
a. pajak;
b. cukai; dan
c.
sumber daya alam.

288 huruf a

(2)

DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi
dalam negeri dan PPh Pasal 21.

(3)

DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) DBH . . .
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DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin
usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya
hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan;
b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang
berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan
penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi
(royalty) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang
bersangkutan;
c.
penerimaan
negara
dari
sumber
daya
alam
pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan;
d. penerimaan
negara
dari
sumber
daya
alam
pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan; dan
e.
penerimaan dari panas bumi yang berasal dari
penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran
tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah
Daerah yang bersangkutan.

(5)

Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana
penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah
sebagai dasar alokasi dana bagi hasil sumber daya alam
paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran
bersangkutan dilaksanakan.

(6)

Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang
berbatasan atau berada pada lebih dari satu Daerah,
menteri teknis menetapkan Daerah penghasil sumber daya
alam berdasarkan pertimbangan Menteri paling lambat
60 (enam puluh) Hari setelah usulan pertimbangan dari
Menteri diterima.

(7)

Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari
sumber daya alam per Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 290

(1)

DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
(2) DAU . . .
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DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal.

(3)

Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota
ditetapkan
berdasarkan
pertimbangan
Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

(4)

Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas
fiskal Daerah.

(5)

Kebutuhan
fiskal
Daerah
merupakan
kebutuhan
pendanaan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1).

(6)

Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan
Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.

(7)

Jumlah
keseluruhan
DAU
ditetapkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

berdasarkan

Pasal 291
(1)

Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota
keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran
berikutnya, yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.

(2)

Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan
otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan
rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.

(3)

Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempertimbangkan
Daerah yang berciri kepulauan.

(4)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap
Daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah APBN
ditetapkan.
Pasal 292 . . .
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(1)

DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c
bersumber dari APBN dialokasikan pada Daerah untuk
mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2)

Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan
otonomi daerah sebelum penetapan rencana kerja
Pemerintah Pusat.

(3)

Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang
menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional
dan
kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan bidang keuangan.

(4)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang
perencanaan
pembangunan
nasional
mengoordinasikan usulan kegiatan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan,
dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai
kegiatan khusus yang akan didanai DAK.

(5)

Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menjadi dasar pengalokasian DAK.

(6)

Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
per
Daerah
ditetapkan
oleh
kementerian
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 293

Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan
pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur
dalam peraturan pemerintah.
Pasal 294
(1)

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada
Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan
ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.
(2) Dana . . .
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Dana
keistimewaan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 3 dialokasikan kepada
Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang
mengenai keistimewaan.

(3)

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2)
huruf a angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk
mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan
dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undangundang mengenai Desa.

(4)

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 1 adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu Daerah yang
dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka
persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5)

Bantuan
keuangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 285 ayat (2) huruf b angka 2 adalah dana yang
diberikan oleh Daerah kepada Daerah lainnya baik dalam
rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu
lainnya.
Pasal 295

(1)

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan
seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah
dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana
darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan
badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 296

(1)

Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN
untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan
oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah
dengan menggunakan sumber APBD.
(2) Ketidakmampuan . . .
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Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri.

(3)

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
diberikan pada tahap pascabencana.

(4)

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum
untuk melayani masyarakat.

(5)

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Daerah yang mengalami bencana kepada
Menteri.

(6)

Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang
keuangan
setelah
berkoordinasi
dengan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(7)

Alokasi dana darurat kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan.
Pasal 297

(1)

Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan
uang secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang
dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, atau
penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada
bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah
atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.

(2)

Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas
umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah
yang dicatat sebagai inventaris Daerah.
Paragraf 2
Belanja
Pasal 298

(1)

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang
ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
(2) Belanja . . .
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Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.

(6)

Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk
Desa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(7)

Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik
dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.
Pasal 299

(1)

Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil
kepala daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

(2)

Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD
diatur dalam peraturan pemerintah.
Paragraf 3
Pembiayaan
Pasal 300

(1)

Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari
Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
(2) Kepala . . .
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Kepala
daerah
dengan
persetujuan
DPRD
dapat
menerbitkan
obligasi
Daerah
untuk
membiayai
infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan
penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari
Menteri
dan
persetujuan
dari
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 301

(1)

Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari
penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan
setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.

(2)

Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
antara
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan
dan kepala daerah.
Pasal 302

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur
dengan peraturan pemerintah.

(2)

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mengatur:
a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman;
b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh
tempo dalam APBD;
c. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi
kewajiban membayar pinjaman;
d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan
kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun
anggaran berjalan;
e. persyaratan
penerbitan
obligasi
Daerah
serta
pembayaran bunga dan pokok obligasi; dan
f. pengelolaan
obligasi
Daerah
yang
mencakup
pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi
serta pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

(3)

Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman
pihak lain.
Pasal 303 . . .
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(1)

Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah
yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

(2)

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(3)

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali
dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

(4)

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.

(5)

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam
rekening kas umum Daerah.

(6)

Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,
dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang
memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
Pasal 304

(1)

Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan
usaha milik negara dan/atau BUMD.

(2)

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak
lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik
negara dan/atau BUMD.

(3)

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 305

(1)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat
digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang
ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
(2) Pengeluaran . . .
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Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai
dari penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam
Perda tentang APBD.

(4)

Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c.
hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. pinjaman Daerah; dan
e.
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 306

(1)

Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi
dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas
maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota dengan
berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas
maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan.

(3)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan
Perda tentang APBD.
Paragraf 4
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 307

(1)

Barang
milik
Daerah
penyelenggaraan Urusan
dipindahtangankan.

yang
diperlukan
Pemerintahan tidak

untuk
dapat

(2) Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan
Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan
transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari
daftar barang milik Daerah dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai modal
Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)

Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3)
tidak dapat dijadikan tanggungan atau
digadaikan untuk mendapatkan pinjaman.
Paragraf 5
APBD
Pasal 308

Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun
setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan
nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 309
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang
mengenai keuangan negara.
Pasal 310
(1)

Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan
diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

(2)

KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah
bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah.
(3) Rencana . . .
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Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai
penyusunan rancangan Perda tentang APBD
berikutnya.

Daerah
kepada
bahan
tahun

(4)

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja
dan anggaran, serta
dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 311

(1)

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
APBD
disertai
penjelasan
dan
dokumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2)

Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda
tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(3)

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman
pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan
bersama.

(4)

Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah
menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.
Pasal 312

(1)

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) DPRD . . .

1522

- 164 (2)

DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun
anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hakhak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

(3)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan
penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat
menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 313

(1)

Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari
sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh
kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan
menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai
keperluan setiap bulan.

(2)

Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(3)

Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta
lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang
APBD.

(4)

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri
atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan
Perkada dimaksud menjadi Perkada.
Pasal 314 . . .
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(1)

Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari, disampaikan kepada
Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan
PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

(2)

Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi
tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang
penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
b. kepentingan umum;
c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
d. RPJMD.

(4)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama
15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda
Provinsi dan rancangan peraturan gubernur dimaksud
diterima.

(5)

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan
gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta
RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Perda dan peraturan gubernur.

(6)

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan
gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta
RPJMD,
gubernur
bersama
DPRD
melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak
hasil evaluasi diterima.
(7) Dalam . . .
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Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda
Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan
gubernur, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi
Perda dan peraturan gubernur dimaksud.

(8)

Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi
Perda Provinsi tentang APBD dan peraturan gubernur
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.
Pasal 315

(1)

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali
kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati
antara kepala daerah dan DPRD.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk
menguji
kesesuaian
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
b. kepentingan umum;
c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
d. RPJMD.

(4)

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama
15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima.
(5) Dalam . . .
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Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta
RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota.

(6)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
Rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS,
serta RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(7)

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang
penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan bupati/wali
kota,
gubernur
sebagai
wakil
Pemerintah
Pusat
membatalkan
seluruh
atau
sebagian
isi
Perda
Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud.

(8)

Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi
Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun
sebelumnya.

(9)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang
APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang
penjabaran APBD kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari
sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang
penjabaran APBD.
Paragraf 6 . . .
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Perubahan APBD
Pasal 316
(1)

Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan
yang
menyebabkan
harus
dilakukan
pergeseran
anggaran
antarunit
organisasi,
antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

(2)

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

(3)

Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan
keadaan
yang
menyebabkan
estimasi
penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima
puluh) persen.
Pasal 317

(1)

Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316
ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2)

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat
3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
berakhir.

(3)

Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan
kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang
perubahan
APBD,
kepala
daerah
melaksanakan
pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berjalan.

(4)

Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilakukan
setelah
ditetapkannya
Perda
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
Pasal 318 . . .
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Perkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD dijadikan dasar penetapan
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
Pasal 319
Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 314 dan Pasal 315 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap evaluasi rancangan Perda tentang
perubahan APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran
perubahan APBD.
Paragraf 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 320
(1)

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh
Badan
Pemeriksa
Keuangan
paling
lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.
neraca;
d. laporan operasional;
e.
laporan arus kas;
f.
laporan perubahan ekuitas; dan
g.
catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan
ikhtisar laporan keuangan BUMD.

(3)

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.

(4)

Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala
daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan
bersama.
(5) Persetujuan . . .

1528

- 170 (5)

Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat
7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(6)

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan
Perkada
tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Pasal 321

(1)

Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD
sebelum
ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari
disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.

(2)

Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya
dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda
Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan gubernur
tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur
tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama
15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda
Provinsi dimaksud diterima.

(4)

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sudah sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD
dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan
telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan
rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.

(5) Dalam . . .
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Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD bertentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD
dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD dan
tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(6)

Dalam hal
hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan
Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD menjadi Perda, Menteri membatalkan seluruh atau
sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.

Pasal 322
(1)

Rancangan
Perda
Kabupaten/Kota
tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali
kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama
3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya
dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau
Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau
peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan
APBD serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan.

(3)

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama
15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan
Perda
Kabupaten/Kota
dan
rancangan
peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam . . .
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Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sudah sesuai dengan Perda Kabupaten/Kota tentang
APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan
APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud
menjadi Perda Kabupaten/Kota.

(5)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD dan/atau
Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD serta tidak
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(6)

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda
Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
membatalkan
seluruh
atau
sebagian
isi
Perda
Kabupaten/Kota dimaksud.

Pasal 323
(1)

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2)

Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri
bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
(3) Untuk . . .
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Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2),
Rancangan
Perkada
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD
beserta
lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4)

Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Menteri
atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan
Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Paragraf 8
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah
Pasal 324
(1)

Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan
retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum
ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari
disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.

(2)

Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

(3)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling lama
15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda
Provinsi dimaksud diterima.

(4)

Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur
menetapkan rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi
Perda Provinsi.
(5) Dalam . . .
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Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum,
gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima.

(6)

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi
Perda, Menteri membatalkan seluruh atau sebagian isi
Perda Provinsi dimaksud.

(7)

Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan.

Pasal 325
(1)

Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah
dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum
ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari
disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk dievaluasi.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan umum.

(3)

Dalam
melakukan
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan
selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

(4)

Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama
15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(5) Dalam . . .
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Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/wali kota
menetapkan
rancangan
dimaksud
menjadi
Perda
Kabupaten/Kota.

(6)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyatakan
hasil
evaluasi
rancangan
Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum,
bupati/wali
kota
bersama
DPRD
melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil
evaluasi diterima.

(7)

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda
Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
membatalkan
seluruh
atau
sebagian
isi
Perda
Kabupaten/Kota dimaksud.

(8)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pajak daerah dan retribusi daerah kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan paling lama 3 (tiga) Hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah.
Pasal 326

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan
Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD,
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dan rancangan
Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, serta rancangan Perda tentang pajak daerah dan
rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 9 . . .
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Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
Pasal 327
(1)

Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum
Daerah yang dikelola oleh bendahara umum Daerah.

(2)

Dalam
hal
penerimaan
dan
pengeluaran
Daerah
sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak dilakukan melalui
rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan dan
pengesahan oleh bendahara umum Daerah.

(3)

Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen
pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan surat penyediaan
dana oleh pejabat pengelola keuangan Daerah selaku
bendahara umum Daerah.

(4)

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja
Daerah jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(5)

Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan
pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Pasal 328

(1)

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka
pendek uang milik Daerah yang sementara belum
digunakan
sepanjang
tidak
mengganggu
likuiditas
keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan
publik.

(2)

Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa
giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek
merupakan pendapatan Daerah.
Pasal 329

Kepala daerah dan DPRD dapat menetapkan Perda tentang:
a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya;
dan
b. penyelesaian masalah perdata.
Pasal 330 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pengawasan
dan
pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah.
BAB XII
BUMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 331
(1)

Daerah dapat mendirikan BUMD

(2)

Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.

(3)

BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan
Daerah.

(4)

Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian
Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan
kemanfaatan
umum
berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi
pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(5)

Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada:
a. kebutuhan Daerah; dan
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai
sebagaimana dimaksud pada ayat
peraturan pemerintah.

pendirian BUMD
(1) diatur dalam

Pasal 332
(1)

Sumber Modal BUMD terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah . . .
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d. sumber modal lainnya.
(2)

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d adalah:
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
c. agio saham.
Pasal 333

(1)

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.

(2)

Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk
pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

(3)

Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang
milik Daerah.

(4)

Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan
dijadikan penyertaan modal.

(5)

Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh
dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perusahaan Umum Daerah
Pasal 334
(1)

Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh
modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas
saham.

(2)

Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh
lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut
harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan
perseroan Daerah.

(3)

Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak
perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan
lain.

Pasal 335 . . .
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(1)

Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah
selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan
dewan pengawas.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum
Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 336

(1)

Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala
daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah
disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah
selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

(3)

Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah
selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.

(4)

Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali
(reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan
perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan
nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan
kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha
perintisan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan
umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 337

(1)

Perusahaan
umum
Daerah
dapat
melakukan
restruksturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum
Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel,
transparan, dan profesional.

(2)

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
restruksturisasi
perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 338 . . .
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(1)

Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.

(2)

Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan
Perda.

(3)

Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah
dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada
Daerah.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan
umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga
Perusahaan Perseroan Daerah
Pasal 339

(1)

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang
berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

(2)

Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan
Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2),
pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perseroan terbatas.

(3)

Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah
terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu
Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
Pasal 340

(1)

Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat
umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan
perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 341

(1)

Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak
perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan
lain.
(2) Pembentukan . . .

1539

- 181 (2)

Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi
oleh analis investasi yang profesional dan independen.
Pasal 342

(1)

Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.

(2)

Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan
Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada
Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan
perseroan Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Pengelolaan BUMD
Pasal 343

(1)

Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
a. tata cara penyertaan modal;
b. organ dan kepegawaian;
c. tata cara evaluasi;
d. tata kelola perusahaan yang baik;
e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
f. kerjasama;
g. penggunaan laba;
h. penugasan Pemerintah Daerah;
i. pinjaman;
j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite
lainnya;
k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
l. perubahan bentuk hukum;
m. kepailitan; dan
n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah.
BAB XIII . . .
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PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Asas Penyelenggaraan
Pasal 344
(1)

Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya
pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2)

Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Bagian Kedua
Manajemen Pelayanan Publik
Pasal 345

(1)

Pemerintah
Daerah
wajib
membangun
manajemen
pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344
ayat (2).

(2)

Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c.
pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;
e.
penyuluhan kepada masyarakat;
f.
pelayanan konsultasi; dan
g.
pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah
dapat membentuk forum komunikasi antara Pemerintah
Daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait.
Pasal 346

Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam
rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 347
(1)

Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345
ayat (2) huruf c kepada masyarakat melalui media dan
tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

(2)

Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan
publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

(3)

Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit memuat:
a. jenis pelayanan yang disediakan;
b. syarat, prosedur, biaya dan waktu;
c.
hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga
masyarakat; dan
d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab
penyelenggaraan pelayanan.

(4)

Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditandatangani oleh kepala daerah dan
dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

(5)

Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.
Pasal 348 . . .
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(1)

Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347
ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis
oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

(2)

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan
mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta
tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 349

(1)

Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan
prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan daya saing Daerah.

(2)

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.

(3)

Pemerintah
Daerah
dapat
informasi
dan
komunikasi
pelayanan publik.

memanfaatkan
teknologi
dalam
penyelenggaraan

Pasal 350
(1)

Kepala daerah wajib
memberikan pelayanan perizinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan
terpadu satu pintu.

(3)

Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu
sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.
(5) Sanksi . . .
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan
kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat
administrasi.

(6)

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan
tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri
mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan
gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan
bupati/wali kota.
Pasal 351

(1)

Masyarakat
berhak
mengadukan
penyelenggaraan
pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman,
dan/atau DPRD.

(2)

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:
a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban
dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pelayanan publik; dan
b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pelayanan publik.

(3)

Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Kepala
daerah
wajib
melaksanakan
rekomendasi
Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi
Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi
berupa
pembinaan
khusus
pendalaman
bidang
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta
tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 352 . . .
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(1)

Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3)

Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari evaluasi
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

(4)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan
insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non-fiskal kepada
Daerah.
Pasal 353

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi
administratif dan program pembinaan khusus bidang
pemerintahan diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 354
(1)

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah mendorong partisipasi masyarakat.

(2)

Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk
berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas
masyarakat;
c. mengembangkan
pelembagaan
dan
mekanisme
pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok
dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara
efektif; dan/atau
d. kegiatan . . .

1545

- 187 d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup:
a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang
mengatur dan membebani masyarakat;
b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran,
dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
dan
d. penyelenggaraan pelayanan publik.

(4)

Partisipasi
masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
a. konsultasi publik;
b. musyawarah;
c.
kemitraan;
d. penyampaian aspirasi;
e.
pengawasan; dan/atau
f.
keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

(6)

Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
paling sedikit mengatur:
a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. bentuk-bentuk
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan
d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan
organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi
secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

(7)

Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
BAB XV . . .
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PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 355
(1)

Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu
yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang
industri dan jasa.

(2)

Perkotaan dapat berbentuk:
a. kota sebagai Daerah; dan
b. kawasan perkotaan.

(3)

Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa:
a. bagian Daerah kabupaten; dan
b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan
langsung.

(4)

Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 356

(1)

Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau
dibentuk secara terencana.

(2)

Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau badan
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 357

(1)

Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang
terbentuk secara alami sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 356 ayat (1) dan yang dibentuk secara terencana
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2)
disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Fasilitas . . .

1547

- 189 (2)

Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang
dibentuk
secara
terencana
oleh
badan
hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2)
disediakan oleh badan hukum yang bersangkutan.

(3)

Dalam hal badan hukum menyerahkan fasilitas pelayanan
perkotaan yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, penyerahannya
dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan umum
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4)

Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan pedoman dan standar pelayanan perkotaan.

(5)

Ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan
perkotaan diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 358

(1)

Daerah
kabupaten/kota
menyusun
rencana,
melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan
pengelolaan perkotaan.

(2)

Rencana
penyelenggaraan
pengelolaan
perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
dari rencana pembangunan Daerah dan terintegrasi
dengan rencana tata ruang wilayah.

(3)

Perencanaan
dan
pengendalian
penyelenggaraan
pengelolaan
perkotaan
dilaksanakan
dengan
memperhatikan kepentingan strategis nasional.
Pasal 359

Ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB XVI . . .
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KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Bagian Kesatu
Kawasan Khusus
Pasal 360
(1)

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu
yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,
Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus
dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(2)

Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan
bebas;
b. kawasan hutan lindung;
c. kawasan hutan konservasi;
d. kawasan taman laut;
e. kawasan buru;
f. kawasan ekonomi khusus;
g. kawasan berikat;
h. kawasan angkatan perang;
i. kawasan industri;
j. kawasan purbakala;
k. kawasan cagar alam;
l. kawasan cagar budaya;
m. kawasan otorita; dan
n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang
diatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)

Untuk
membentuk
kawasan
khusus
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
Pemerintah
Pusat
mengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.

(4)

Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerah
yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali
kewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5)

Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah
Pusat.

Bagian . . .
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Kawasan Perbatasan Negara
Pasal 361
(1)

Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan
terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.

(2)

Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan
meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan
pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara.

(3)

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
a. penetapan rencana detail tata ruang;
b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
c.
pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

(4)

Gubernur
sebagai
wakil
Pemerintah
Pusat
mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan
perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

(5)

Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan
kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh
bupati/wali kota.

(6)

Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan
kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan
perbatasan.

(7)

Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan
agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan
di negara tetangga.

(8)

Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 362

(1)

Pembentukan
Kecamatan
di
kawasan
perbatasan
ditetapkan
dengan
Perda
Kabupaten/Kota
setelah
mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(2) Susunan . . .
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Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan
perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan
camat ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah
mendapat
pertimbangan
dari
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
bidang
pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVII
KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama Daerah
Pasal 363
(1)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah
dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik
serta saling menguntungkan.

(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh Daerah dengan:
a. Daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
c.
lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama
wajib dan kerja sama sukarela.
Paragraf 1
Kerja Sama Wajib
Pasal 364

(1)

Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363
ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang
berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika
dikelola bersama.
(2) Kerja . . .
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Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. kerja sama antar-Daerah provinsi;
b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota dalam wilayahnya;
c.
kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah
provinsi yang berbeda; dan
e.
kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu
Daerah provinsi.

(3)

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan
oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.

(4)

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah
kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mengambil alih pelaksanaannya.

(5)

Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masingmasing Daerah yang bersangkutan.

(6)

Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang
berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.

(7)

Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
bertugas
memfasilitasi
Perangkat
Daerah
dalam
melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.

(8)

Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing.

(9)

Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja
sama antar-Daerah.

(10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk
melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui
APBN.
Paragraf 2 . . .
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Kerja Sama Sukarela
Pasal 365
Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363
ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak
berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan
efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
Paragraf 3
Pelaksanaan Kerja Sama
Pasal 366
(1)

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
b. kerja
sama
dalam
pengelolaan
aset
untuk
meningkatkan
nilai
tambah
yang
memberikan
pendapatan bagi Daerah;
c.
kerja sama investasi; dan
d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam
kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama;
c.
penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

(3)

Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi
kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan
kerja sama.
Pasal 367

(1)

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah
daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi:
a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. pertukaran budaya;
c. peningkatan . . .
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d.
e.

peningkatan kemampuan teknis dan manajemen
pemerintahan;
promosi potensi Daerah; dan
kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah
daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah
Pusat.

(3)

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah
daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama
Pasal 368

(1)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang
dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah
Provinsi.

(2)

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kerja sama antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar
wilayahnya.
Pasal 369

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan
peraturan pemerintah.
Bagian Kedua
Perselisihan
Pasal 370
(1)

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam
satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta
antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar
wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(3)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud
pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.

(4)

Keputusan
Menteri
berkaitan
dengan
penyelesaian
perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
penanganan
penyelesaian
perselisihan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian
perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVIII
DESA
Pasal 371
(1)

Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.

(2)

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewenangan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan mengenai Desa.
Pasal 372

(1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan
sebagian
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya kepada Desa.

(2)

Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat
dibebankan kepada APBN.

(3)

Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah
Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
(4) Pendanaan . . .
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Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
dibebankan
kepada
APBD
kabupaten/kota.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 373
(1)

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

(2)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
Paragraf 2
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi
Pasal 374

(1)

Pembinaan
terhadap
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373
ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan
kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(2)

Menteri melakukan pembinaan yang bersifat
meliputi:
a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c.
kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e.
pembangunan Daerah;
f.
pelayanan publik di Daerah;

umum

g. kerja . . .
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h.
i.
j.

kerja sama Daerah;
kebijakan Daerah;
kepala Daerah dan DPRD; dan
bentuk pembinaan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

dengan

ketentuan

(3)

Menteri
teknis
dan
kepala
lembaga
pemerintah
nonkementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis
terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang diserahkan ke Daerah provinsi.

(4)

Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam
bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta
penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Pasal 375
(1)

Pembinaan
terhadap
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2)

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu
oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis.

(4)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan yang bersifat umum meliputi:
a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e. pembangunan Daerah;
f. pelayanan publik di Daerah;
g. kerja sama Daerah;
h. kebijakan Daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Gubernur . . .
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Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan
yang
bersifat
teknis
terhadap
teknis
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke
Daerah kabupaten/kota.

(6)

Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan
dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam
kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah.

(7)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum
mampu melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan
kepada Daerah kabupaten/kota dengan berkoordinasi
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Paragraf 4
Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan
Pasal 376

(1)

Untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Kementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kepamongprajaan.

(2)

Pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan
lulusan sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus:
a. memiliki
keahlian
dan
keterampilan
teknis
penyelenggaraan pemerintahan;
b. memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan
kepamongprajaan; dan
c.
berwawasan
nusantara,
berkode
etik,
dan
berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika.

(3)

Untuk menghasilkan lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) metode pendidikan dan latihan kepamongprajaan
dilakukan
dengan
menerapkan
kombinasi
antara
pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan.
Paragraf 5 . . .
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Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pasal 377
(1)

Menteri
melakukan
pengawasan
umum
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

terhadap

(2)

Menteri
teknis
dan
kepala
lembaga
pemerintah
nonkementerian
melaksanakan
pengawasan
teknis
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
sesuai
dengan
bidang
tugas
masing-masing
dan
berkoordinasi dengan Menteri.

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Paragraf 6
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Pasal 378
(1)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

(2)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

(3)

Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum
mampu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan
kepada Pemerintah Pusat.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah
Terhadap Perangkat Daerah
Pasal 379

(1)

Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Perangkat Daerah provinsi.
(2) Dalam . . .
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Dalam
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu
oleh inspektorat provinsi.
Pasal 380

(1)

Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota
berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(2)

Dalam
melaksanakan
pembinaan
dan
pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota
dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.
Bagian Ketiga
Penghargaan dan Fasilitasi Khusus
Pasal 381

(1)

Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun untuk
bahan evaluasi.

(2)

Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah
Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara
nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 382

(1)

Dalam hal Daerah provinsi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkinerja rendah,
Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah
nonkementerian
melakukan
pembinaan
terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2)

Menteri
melakukan
fasilitasi
khusus
terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi yang telah
dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

(3)

Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan jika penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
tertentu yang menjadi kewenangan Daerah yang berkinerja
rendah namun tidak berpotensi merugikan kepentingan
umum secara meluas.
(4) Menteri . . .
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Menteri dalam melakukan fasilitasi khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan menteri
teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(5)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak
menunjukkan perbaikan kinerja.

(6)

Dalam hal Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
yang sudah dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan
berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas,
Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan
tertentu
atas
biaya
yang
diperhitungkan dari APBD yang bersangkutan.

(7)

Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Pasal 383

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan
diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB XX
TINDAKAN HUKUM TERHADAP
APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH
Pasal 384
(1)

Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum
melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di
instansi Daerah yang disangka melakukan pelanggaran
hukum dalam pelaksanaan tugas.

(2)

Ketentuan
pemberitahuan
penyidikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih; dan/atau

c. disangka . . .
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(3)

disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
terhadap keamanan negara.

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
Pasal 385

(1)

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan
penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di
instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal
Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2)

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan
pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan
oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas
pengaduan
yang
disampaikan
oleh
masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih
dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi pengawasan.

(4)

Jika
berdasarkan hasil
dimaksud pada ayat (3)
penyimpangan yang bersifat
lanjut diserahkan kepada
Pemerintah.

(5)

Jika
berdasarkan
hasil
pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya
penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut
diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemeriksaan sebagaimana
ditemukan bukti adanya
administratif, proses lebih
Aparat Pengawas Internal

BAB XXI
INOVASI DAERAH
Pasal 386
(1)

Dalam rangka peningkatan kinerja
Pemerintahan
Daerah,
Pemerintah
melakukan inovasi.

penyelenggaraan
Daerah
dapat

(2) Inovasi . . .
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Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua
bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah
mengacu pada prinsip:
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c.
perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak ada konflik kepentingan;
e.
berorientasi kepada kepentingan umum;
f.
dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri.
Pasal 388
(1)

Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota
DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan
anggota masyarakat.

(2)

Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan
dalam rapat paripurna.

(3)

Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam
Perkada sebagai inovasi Daerah.

(4)

Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh
izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi
inovasi Perangkat Daerah.

(5)

Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.

(6)

Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.

(7)

Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan
dilaksanakan kepada Menteri.

(8)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit
meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk
inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
(9) Pemerintah . . .
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Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat
memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian
dan pengembangan.
(11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau
insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil
melaksanakan inovasi.
(12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau
insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang
melakukan inovasi.
Pasal 389
Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan
Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran
yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat
dipidana.
Pasal 390
Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB XXII
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 391
(1)

Pemerintah
Daerah
wajib
menyediakan
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah.

informasi

(2)

Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi
Pemerintahan Daerah.
Pasal 392

Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan
pembangunan Daerah yang mencakup:
a. kondisi geografis Daerah;
b. demografi . . .
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c.
d.
e.
f.
g.

demografi;
potensi sumber daya Daerah;
ekonomi dan keuangan Daerah;
aspek kesejahteraan masyarakat;
aspek pelayanan umum; dan
aspek daya saing Daerah.
Pasal 393

(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi
anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk:
a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran
Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
keuangan Daerah;
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi
kinerja keuangan Daerah;
d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan
Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan
Daerah secara nasional; dan
g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.
(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
Pasal 394
(1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1)
wajib diumumkan kepada masyarakat.
(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib
disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepala . . .
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pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
tidak
menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali
kota.
(4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut
tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi
berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman
bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian
serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil
kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 395
Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi
Pemerintahan Daerah lainnya.
BAB XXIII
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Pasal 396
(1)

Dalam
rangka
mengoptimalkan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dibentuk dewan pertimbangan
otonomi daerah.

(2)

Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan
kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang
meliputi:
a. penataan Daerah;
b. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
c.
dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah; dan
d. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara
Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian.
Pasal 397 . . .
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(1)

Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah
terdiri atas:
a. Wakil Presiden selaku ketua;
b. Menteri selaku sekretaris;
c. para menteri terkait sebagai anggota; dan
d. perwakilan kepala daerah sebagai anggota.

(2)

Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pertimbangan
otonomi daerah dibentuk sekretariat.

(3)

Menteri selaku sekretaris memimpin sekretariat dewan
pertimbangan otonomi daerah.

(4)

Sekretariat
dewan
pertimbangan
otonomi
daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga
ahli.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan
otonomi daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 398
Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila
pelanggarannya bersifat pidana.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 399
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua
Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UndangUndang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah
tersebut.
Pasal 400 . . .
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(1)

Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 324 dan Pasal 325 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap evaluasi rancangan Perda tentang tata
ruang daerah.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda
tentang tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 401

(1)

Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan
penentuan luas bagi Daerah yang dibentuk sebelum
Undang-Undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan
Menteri.

(2)

Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan
penentuan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang
dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.
Pasal 402

(1)

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UndangUndang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya
izin.

(2)

BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku,
wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 403

Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan
legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini
berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program
pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 404 . . .
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Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta
dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
Pasal 405
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.
Pasal 406
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini atau tidak diatur secara khusus dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 407
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan
Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
pada Undang-Undang ini.
Pasal 408
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 409 . . .
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Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);
b. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c.
Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan
Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan
d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412,
Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5568),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 410
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
Pasal 411
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .
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- 212 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM
1.

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea
ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan
bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan
bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk
adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang
bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih
lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah
melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut
memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara
kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai
pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah
nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2)
dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut
Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang
seluas-luasnya.
Pemberian . . .
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-2Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis
globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman
Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan
kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan
nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas
apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan
Pemerintah Pusat.
Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara
kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh
Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya
adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi,
inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan
nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung
pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi
dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan
tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka
memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan
mengurus
kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam
membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan
sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam
bentuk
Perda
maupun
kebijakan
lainnya
hendaknya
juga
memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta
keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap
memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Pada . . .
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-3Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan
oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari
kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada
ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka
Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh
menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan
Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang
sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri sebagai
pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah,
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian
berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan
kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan
yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan
dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan
mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
secara
keseluruhan.
2. Penyelenggaraan . . .
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri
atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah.
DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan
demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra
sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi
pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala
daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan
Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu
oleh Perangkat Daerah.
Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah
maka susunan, kedudukan, peran, hak,
kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam
beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang
ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara
terintegrasi.

3.

Urusan Pemerintahan
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah
urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.
Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan
Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan
Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak
konstitusional masyarakat.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi
dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama,
perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan
Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten . . .
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-5kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang
sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara
Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam
pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh
Pemerintah Pusat.
Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan
konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan
pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait
pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin
hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar
golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta
memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur
sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota
sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.
4.

Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas
dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota,
Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara
keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk
bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan
otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat,
gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka
hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
bersifat hierarkis.

5.

Penataan Daerah
Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah
baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik
di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus
mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi,
potensi . . .
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-6potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari
aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta
pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat
menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.
Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama
3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi
Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah
Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah,
statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan
setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat
untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk
melalui undang-undang menjadi Daerah.
6.

Perangkat Daerah
Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas
yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya
menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat
asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang
seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan
akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis
dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai
prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu
dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan
masyarakatnya.
Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling
sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah,
beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi
variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda
pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga
tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen
tersebut dibentuk tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai dengan
besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.
Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan
antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk
mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau

prioritas . . .
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-7prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah.
Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang
mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas
kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
7.

Keuangan Daerah
Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan
retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan
konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada
Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk
menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya,
Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut
mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di
Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus
seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan
jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang
kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan
khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar,
Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk
membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

8.

Perda
Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan
Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam
menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi
masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat
oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang
bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki
peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian
dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah
penyusunan Perda.
Daerah . . .

1578

-8Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan
Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung
jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden,
maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada
ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung
membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan
Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang
bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan
Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada
gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
Untuk
menghindari
terjadinya
kesewenang-wenangan
dalam
pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan
keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri
kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat
mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang
dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri.
Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang
diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.
Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap
Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register
terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari
Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor
register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya
pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai
keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga
informasi Perda secara nasional.
9.

Inovasi Daerah
Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan
bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan
terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur
sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya
upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing
Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat
dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan
yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan
berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran
hukum.
Pada . . .
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-9Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna
dan
hasil
guna
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
dalam
menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik
maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan
untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.
Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang
dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas
Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan
tersebut
akan
tercipta
sinergi
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke
Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan
(stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan
Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam
perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat
lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah
yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional
tersebut.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya
dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar
kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan
mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan
kompetensinya.
Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah
wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah
tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana
mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk
memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan
manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang
telah ditentukan.
Langkah . . .
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- 10 Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme
pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.
Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut
memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari
Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan
pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan
pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota
memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Dikecualikan untuk kota administrasi
administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
Ayat (2)
Cukup jelas.

dan

kabupaten

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6 . . .

1581

- 11 Pasal 6
Yang
dimaksud
dengan
“kebijakan
sebagai
dasar
dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan” dalam ketentuan ini adalah
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemeritah Pusat sebagai pedoman
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren baik yang
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun yang menjadi
kewenangan Daerah.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “urusan politik luar negeri”
misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan
menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan
lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar
negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain,
menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan
sebagainya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “urusan pertahanan” misalnya
mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata,
menyatakan damai dan perang, menyatakan negara
atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya,
membangun dan mengembangkan sistem pertahanan
negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan
untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga
negara, dan sebagainya.
Huruf c . . .
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Yang dimaksud dengan “urusan keamanan” misalnya
mendirikan dan membentuk kepolisian negara,
menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak
setiap orang, kelompok atau organisasi yang
kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan
sebagainya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya
mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim
dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan,
menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian,
memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk
undang-undang, peraturan pemerintah pengganti
undang-undang,
peraturan
pemerintah,
dan
peraturan lain yang berskala nasional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “urusan moneter dan fiskal
nasional” adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya
mencetak uang dan menentukan nilai mata uang,
menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan
peredaran uang, dan sebagainya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya
menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku
secara nasional, memberikan pengakuan terhadap
keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan
dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan
sebagainya.
Daerah
dapat
memberikan
hibah
untuk
penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan
keagamaan
sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah
dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama,
misalnya
penyelenggaraan
Musabaqah Tilawatil
Qur’an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan
keagamaan, dan sebagainya.

Ayat (2) . . .
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- 13 Ayat (2)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“Pemerintah
Pusat
melaksanakan
sendiri”
adalah
apabila
urusan
pemerintahan absolut dilaksanakan langsung oleh
kementerian
atau
lembaga
pemerintah
nonkementerian.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam
ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan
suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak
yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan
Pemerintahan.
Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan
ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan
ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna
yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam
ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan
Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan
suatu Urusan Pemerintahan.

Yang . . .
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- 14 Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis
nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu
Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan
dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa,
menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar
negeri, pencapaian program strategis nasional dan
pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas pertemuan
antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut
pasang tertinggi.
Penggunaan “garis pantai’ dalam ketentuan ini diperuntukkan
bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan
wilayah laut.
Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya
semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil
kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai
dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

Ayat (7) . . .
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Batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip
garis tengah daerah yang berbatasan dalam ketentuan ini
hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil
kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai
dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pengalihan urusan pemerintahan
konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang
lain” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi
kewenangan
Daerah
provinsi
atau
Daerah
kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan
menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pedoman
dalam
ketentuan
ini
dimaksudkan
untuk
standardisasi yang berlaku secara nasional, mempermudah
penyelenggara
Pemerintahan
Daerah
dan
mencegah
penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
tanpa mengurangi Otonomi Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini
adalah Perda, Perkada, dan keputusan kepala daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “diselenggarakan sendiri oleh
Pemerintah Pusat” adalah apabila Urusan Pemerintahan
Konkuren dilaksanakan langsung oleh kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
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Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam
ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur
kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas
Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan
kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola
sendiri oleh pemerintah desa.
Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur
terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan sebagian pelaksanaannya
kepada Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari
bupati/wali kota kepada Desa yang bukan merupakan
penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang
diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang
dikelola sendiri oleh pemerintah desa.
Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati/wali kota
melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini
adalah Perda, Perkada, dan Keputusan kepala daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Penyampaian dokumen anggaran Tugas Pembantuan oleh
kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD
bukan dimaksudkan untuk dilakukan pembahasan terhadap
anggaran Tugas Pembantuan melainkan hanya digunakan
sebagai dasar bagi DPRD dalam melakukan pengawasan
pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut.
Ayat (5)
Penyampaian
laporan
pelaksanaan
anggaran
Tugas
Pembantuan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan
kepada DPRD bukan dimaksudkan untuk dilakukan
pembahasan terhadap laporan pelaksanaan anggaran Tugas
Pembantuan melainkan hanya digunakan sebagai dasar bagi
DPRD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran
Tugas Pembantuan tersebut.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “potensi” dalam ketentuan ini adalah
ketersediaan sumber daya di Daerah yang telah dan yang akan
dikelola yang memberikan dampak bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengaturan administratif”
dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan, dan
keselamatan pelayaran.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas pertemuan
antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang
tertinggi.
Garis
pantai
diperuntukkan
bagi
penentuan
administrasi dalam pengelolaan wilayah laut.

wilayah

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan
masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan
dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya
tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta
bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam
wilayah Republik Indonesia.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang
diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk
untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang
Berciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen)
untuk Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dan
70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah kabupaten/kota
dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat” adalah peningkatan indeks
pembangunan
manusia
yang
ditandai
dengan
peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan
masyarakat.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bagian
Daerah” adalah satu atau lebih Kecamatan dari Daerah
kabupaten/kota yang berbeda.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jumlah penduduk minimal yang harus dimiliki oleh Daerah
Persiapan tidak boleh mengakibatkan tidak terpenuhinya
syarat minimal jumlah penduduk Daerah induk.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Batas usia minimal Daerah provinsi dan kabupaten/kota
dihitung sejak pembentukannya dengan undang-undang
dan batas usia minimal Kecamatan dihitung sejak
dibentuknya Kecamatan dengan Perda kabupaten/kota.

Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “luas wilayah minimal ditentukan
berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah luas
rata-rata wilayah pada Daerah provinsi, luas rata-rata wilayah pada
Daerah kabupaten atau luas rata-rata wilayah pada Daerah kota
dalam satu kelompok pulau atau kepulauan tertentu ditambah
dengan luas wilayah Daerah provinsi terkecil,
Daerah kabupaten terkecil atau Daerah kota terkecil yang ada
dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut, kemudian
dibagi 2 (dua).
Contoh:
X
LDP + LDPK
LWM =
2
Keterangan:
LWM = Luas wilayah minimal
X LDP = Rata-rata luas wilayah Daerah provinsi dalam 1 pulau atau
gugus pulau
LDPK = Luas wilayah Daerah provinsi terkecil dalam 1 pulau atau
gugus pulau
Yang dimaksud dengan “jumlah penduduk minimal ditentukan
berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah jumlah
rata-rata penduduk pada Daerah provinsi, jumlah rata-rata
penduduk pada Daerah kabupaten atau jumlah rata-rata penduduk
pada Daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan
tertentu ditambah dengan jumlah penduduk Daerah provinsi yang
paling sedikit, jumlah penduduk Daerah kabupaten yang paling
sedikit atau jumlah penduduk Daerah kota yang paling sedikit yang
ada dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut,
kemudian dibagi dua.
Contoh:
JPM

=

X
2

JPP

+ JPPK

Keterangan:
JPM = Jumlah penduduk minimal
X JPP = Rata-rata jumlah penduduk Daerah Provinsi dalam 1 pulau
atau gugus pulau
JPPK . . .
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Ayat
Ayat

Ayat

Ayat

JPPK = Jumlah penduduk Daerah Provinsi terkecil dalam 1 pulau
atau gugus pulau
(2)
Cukup jelas.
(3)
Yang dimaksud dengan “peta dasar” adalah peta dasar yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4)
Huruf a
Daerah kabupaten/kota yang menjadi Cakupan Wilayah
Daerah Persiapan provinsi harus merupakan satu kesatuan
wilayah geografis dan tidak boleh ada yang masuk dalam
Cakupan Wilayah Daerah provinsi lainnya.
Huruf b
Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan
kabupaten harus merupakan satu kesatuan wilayah geografis
dan tidak boleh ada yang masuk dalam Cakupan Wilayah
Daerah kabupaten lainnya.
Huruf c
Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan
Kota harus merupakan satu kesatuan wilayah geografis dan
tidak boleh ada yang masuk dalam Cakupan Wilayah Daerah
kota lainnya.
(5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kohesivitas sosial diukur dari keragaman suku, agama, dan
lembaga adat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah
organisasi yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Potensi unggulan Daerah yang dapat dihitung dengan nilai
tertentu meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata,
pertanian,
kehutanan,
perdagangan,
perindustrian.
Sedangkan untuk potensi energi dan sumber daya mineral
dihitung berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh
kementerian/lembaga
yang
berwenang
dengan
mempertimbangkan rekomendasi ahli yang di bidangnya.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengelolaan keuangan Daerah diukur berdasarkan opini
Badan Pemeriksa Keuangan.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Untuk calon Daerah Persiapan yang berciri kepulauan,
aksesibilitas
pelayanan
dasar
infrastruktur
termasuk
ketersediaan sarana prasarana transportasi laut.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 37 . . .
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Yang dimaksud dengan “tata urutan” dalam ketentuan ini adalah
pemenuhan persyaratan secara berurutan, artinya persyaratan kedua dan
berikutnya tidak dapat dilaksanakan sebelum persyaratan sebelumnya
terpenuhi.
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diusulkan oleh gubernur” dalam ketentuan
ini dapat diartikan bahwa gubernur dapat melakukan verifikasi
ulang atas usulan pembentukan Daerah Persiapan provinsi atau
kabupaten/kota yang akan diusulkan oleh gubernur yang
terdahulu, untuk memutuskan jadi atau tidaknya pembentukan
Daerah Persiapan diusulkan kepada Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Rakyat Republik Indonesia atau Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40 . . .
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Ayat (1)
Huruf a
Bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber
dari APBN disalurkan melalui DAK dan/atau hibah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembentukan perangkat Daerah Persiapan dilakukan secara
bertahap dengan prioritas Perangkat Daerah Persiapan yang
terkait dengan Pelayanan Dasar.
Huruf d
Jenjang jabatan perangkat Daerah Persiapan setingkat lebih
rendah dari jenjang jabatan Perangkat Daerah pada Daerah
induk.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Yang dimaksud dengan “partisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan” antara lain
masyarakat memberikan masukan dalam perencanaan dan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Yang dimaksud dengan “pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan” antara lain pengawasan atas pelayanan publik yang
disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah evaluasi terhadap
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pengelolaan
personel, peralatan, dokumentasi, pembentukan perangkat Daerah
Persiapan, pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat
Daerah Persiapan, pengelolaan anggaran belanja Daerah Persiapan,
dan penanganan pengaduan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” dalam
ketentuan ini adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perubahan batas wilayah Daerah”
dalam ketentuan ini adalah penambahan atau pengurangan
Cakupan Wilayah suatu Daerah yang tidak mengakibatkan
hapusnya suatu Daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan strategis nasional” dalam
ketentuan ini adalah kepentingan dalam rangka menjaga keutuhan
dan kedaulatan NKRI serta mempercepat kesejahteraan masyarakat
di daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50 . . .
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Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah evaluasi terhadap
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pengelolaan
personel, peralatan, dokumentasi, pembentukan perangkat Daerah
Persiapan, pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat
Daerah Persiapan, pengelolaan anggaran belanja Daerah Persiapan,
dan penanganan pengaduan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “strategi penataan Daerah” dalam
ketentuan ini adalah langkah-langkah dan rencana strategis yang
harus dilakukan Pemerintah Pusat serta sasaran yang harus
dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka penataan
Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Desain besar penataan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat mencakup jangka waktu tertentu.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58 . . .
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan
peraturan perundang-undangan
dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas
yang
menjadi
landasan
keteraturan,
keserasian,
dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan
negara
dengan
tetap
memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggara negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang
berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam
penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i . . .
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Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang
berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap
tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Yang dimaksud dengan “dalam jabatan yang sama” dalam ketentuan ini
adalah jabatan bupati sama dengan jabatan wali kota.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat yang terkait
dengan urusan pemerintahan umum dilakukan oleh kepala
daerah setelah dibahas dalam Forkopimda.
Huruf e . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala
daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat
strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek
perizinan serta kebijakan strategis lainnya.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari kepala
daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat
strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek
perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “mengembangkan kehidupan demokrasi”
dalam ketentuan ini antara lain melakukan penyerapan aspirasi
dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menindaklanjuti
pengaduan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f . . .
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Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam
ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai
program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta
menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah”
dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja
Perangkat Daerah.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah merupakan upaya
pembinaan terhadap peningkatan kemampuan Pemerintahan Daerah
dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sehingga menghasilkan
kinerja yang tinggi.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72 . . .
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Pasal 72
Penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dilakukan melalui media yang tersedia di Daerah dan dapat diakses oleh
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hak interpelasi” dalam ketentuan ini
adalah hak untuk meminta penjelasan kepada kepala daerah
mengenai alasan-alasan tidak disampaikan laporan keterangan
pertanggungjawaban.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang
dimaksud
dengan
“menjadi
pengurus
suatu
perusahaan” dalam ketentuan ini adalah bila kepala daerah
secara sadar dan/atau aktif sebagai direksi atau komisaris
suatu
perusahaan
milik
swasta
maupun
milik
negara/Daerah, atau pengurus dalam yayasan.
Huruf d . . .

1607

- 37 Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Usulan izin bagi gubernur disampaikan kepada Menteri dan
usulan izin bagi bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri
melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak harus dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjadi pengurus suatu perusahaan”
adalah bila kepala daerah secara sadar dan/atau aktif sebagai
direksi atau komisaris suatu perusahaan, baik milik swasta maupun
milik Negara/Daerah, atau pengurus dalam yayasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
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Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam
ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik
atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau
tidak diketahui keberadaannya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara
lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina,
serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diumumkan oleh pimpinan DPRD” dalam
ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mengambil keputusan baik
oleh pimpinan DPRD maupun oleh paripurna.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83 . . .
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Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “merehabilitasi” dalam ketentuan ini adalah
pemulihan nama baik dan pemenuhan hak keuangan.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah perangkat gubernur yang
berfungsi membantu gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
Daerah
kabupaten/kota
dan
Tugas
Pembantuan
oleh
Daerah
kabupaten/kota.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional di Daerah
provinsi” dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara
Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan
dengan kepentingan Daerah provinsi.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam
ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah
provinsi dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama
provinsi ”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan
kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/ hibah, kerja
sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Penentuan jumlah anggota DPRD provinsi untuk setiap provinsi
didasarkan pada jumlah penduduk Daerah provinsi yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Ayat (2)
Nama anggota DPRD provinsi terpilih berdasarkan hasil pemilihan
umum secara administratif dilakukan oleh komisi pemilihan umum
Daerah provinsi dan dilaporkan kepada Menteri melalui gubernur
dan tembusannya kepada komisi pemilihan umum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu
sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama
Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama
Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong
saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi
Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
Pada
hakikatnya,
sumpah/janji
merupakan
tekad
untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh
Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
mengandung
konsekuensi
berupa
kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap
anggota DPRD provinsi.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Huruf a
Hak mengajukan rancangan Perda provinsi dimaksudkan untuk
mendorong anggota DPRD provinsi dalam menyikapi serta
menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang
diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan Perda
provinsi.
Huruf b
Hak anggota DPRD provinsi untuk mengajukan pertanyaan baik
secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah
provinsi sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD
provinsi.
Huruf c . . .
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Hak anggota DPRD provinsi untuk menyampaikan suatu usul
dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah
provinsi maupun kepada DPRD provinsi sehingga ada jaminan
kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta
kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD provinsi
tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses
pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul
dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika,
moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi,
partai politik, atau perguruan tinggi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota
DPRD provinsi untuk memperoleh penghormatan berkenaan
dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam
acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 108
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini
termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan
suku.

Huruf e . . .
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Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah
kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu dengan
konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil
pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis
kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD provinsi.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis
disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah
pemilihannya.
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.

fraksi yang
tidak dapat
fraksi yang
tidak dapat
fraksi yang
tidak dapat

Ayat (8) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di
DPRD provinsi dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD
provinsi, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan
anggota DPRD provinsi yang akan ditetapkan menjadi pimpinan
DPRD provinsi kepada pimpinan sementara DPRD provinsi.

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD
provinsi mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan
pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.
(6)
Cukup jelas.
(7)
Cukup jelas.
(8)
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan
pimpinan fraksi yang dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi.
Pasal 130
Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan bersama
yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak
terkait dalam pengambilan keputusan.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137 . . .
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Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Ayat (1)
Huruf a
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.
Huruf b
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di
atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun
mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak
diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam
rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h . . .
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Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh
partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan
keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah
setelah adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Huruf i
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai
politik
lokal
sesuai
dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pasal 140
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua
atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan
untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak proses
awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRD provinsi.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak
keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket,
tunjangan keluarga dan tunjangan beras, serta tunjangan
pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional di
Daerah kabupaten/kota” dalam ketentuan ini adalah
perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri
yang
berkaitan
dengan
kepentingan
Daerah
kabupaten/kota.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam
ketentuan ini adalah kerja sama Daerah antara
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar
negeri yang meliputi kerja sama kabupaten/kota
”kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan
kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah,
kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j . . .
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 155
Ayat (1)
Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap
Daerah provinsi didasarkan pada jumlah penduduk Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD,
dan DPRD.
Ayat (2)
Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan hasil
pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh komisi
pemilihan umum Daerah kabupaten/kota dan dilaporkan
kepada gubernur melalui bupati/walikota dan tembusannya
kepada komisi pemilihan umum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa tertentu
sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama
Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama
Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong
saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi
Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului
dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
Pada
hakikatnya,
sumpah/janji
merupakan
tekad
untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh
Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang
mengandung
konsekuensi
berupa
kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap
anggota DPRD kabupaten/kota.
Pasal 158 . . .
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Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Huruf a
Hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD
kabupaten/kota dalam menyikapi serta menyalurkan dan
menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk
pengajuan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota.
Huruf b
Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengajukan
pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi serta
tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
Huruf c
Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk menyampaikan usul
dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota maupun kepada DPRD kabupaten/kota
sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati
nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota
DPRD kabupaten/kota tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di
dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara
penyampaian
usul
dan
pendapat
dimaksud
tetap
memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sebagai wakil rakyat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRD
kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan tinggi.

Huruf h . . .
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Huruf h
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota
DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh penghormatan
berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan
atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 161
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini
termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan
suku.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala” adalah
kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu
dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang
hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara
tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD
kabupaten/kota.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis
disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah
pemilihannya.
Pasal 162 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah
dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

fraksi yang
tidak dapat
fraksi yang
tidak dapat
fraksi yang
tidak dapat

Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di
DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan
DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat
mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan
ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada
pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.
Berdasarkan . . .
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Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD
kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya
usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.
(3)
Cukup jelas.
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas.
(6)
Cukup jelas.
(7)
Cukup jelas.
(8)
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup
Ayat (5)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
Ayat (6) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyelesaian
diserahkan
kepada
pimpinan
DPRD
kabupaten/kota dan pimpinan fraksi yang dilakukan dalam
bentuk rapat konsultasi.
Pasal 184
Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan bersama
yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak
terkait dalam pengambilan keputusan.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Ayat (1)
Huruf a
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.
Huruf b . . .
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Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di
atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun
mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak
diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam
rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh
partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan
keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah
setelah adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Huruf i
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai
politik
lokal
sesuai
dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 194 . . .
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Pasal 194
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua
atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi kewenangan
untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran
dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak proses
awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRD provinsi.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200 . . .
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Pasal 200
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak
keuangan yang meliputi uang representasi, uang paket,
tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan
pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 201
Ayat (1)
Organisasi sekretariat DPRD provinsi dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD provinsi
dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja
lembaga
perwakilan
rakyat
Daerah
provinsi,
dengan
memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat
Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah
sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin
ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam
pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.
Kelompok pakar atau tim ahli bertugas mengumpulkan data dan
menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi
serta tugas dan wewenang DPRD provinsi. Penugasan kelompok
pakar atau tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan Daerah provinsi.
Pasal 202
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Sekretaris DPRD provinsi adalah jabatan karier pegawai negeri
sipil
sehingga
dalam
pengusulan
pengangkatan
dan
pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan
bidang
kepegawaian.
Dalam
pengusulan
pengangkatannya, gubernur mengajukan 3 (tiga) orang calon
kepada pimpinan DPRD provinsi untuk mendapat persetujuan
dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan
pengalaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Ayat (1)
Organisasi sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD
kabupaten/kota
dalam
rangka
meningkatkan
kualitas,
produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah
kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan
organisasi Perangkat Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah
sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin
ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam
pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota. Kelompok pakar atau tim ahli bertugas
mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota. Penugasan kelompok pakar atau tim ahli
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah
kabupaten/kota.
Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai
negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan
pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan
bidang
kepegawaian.
Dalam
pengusulan
pengangkatannya, bupati/wali kota mengajukan 3 (tiga) orang
calon kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapat
persetujuan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan,
kemampuan, dan pengalaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sekretariat daerah” adalah unsur
staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi
perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan
administrasi serta fungsi pendukung lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sekretariat DPRD” adalah unsur staf
pendukung DPRD.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang
menjalankan fungsi pengawasan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Huruf e . . .
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Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang
yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis
yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain
perencanaan,
pengawasan,
kepegawaian,
keuangan,
pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sekretariat daerah” adalah unsur
staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi
perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi
dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sekretariat DPRD” adalah unsur staf
pendukung DPRD.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang
menjalankan fungsi pengawasan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur penunjang
yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis
yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain
perencanaan,
pengawasan,
kepegawaian,
keuangan,
pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 210
Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah
hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota
dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang sama.

Pasal 211 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas.
Pasal 223
Cukup jelas.
Pasal 224 . . .
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Pasal 224
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana
pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Ayat (1)
Kewenangan yang dilimpahkan bupati/wali kota kepada camat
misalnya kebersihan di Kecamatan tertentu, pemadam kebakaran
di Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan
untuk luasan tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Ayat (1)
Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana
lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
diutamakan dengan cara swakelola oleh kelompok masyarakat
dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Cukup
Ayat (4)
Cukup
Ayat (5)
Cukup
Ayat (6)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Nomenklatur unit kerja pada setiap Perangkat Daerah yang
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan memperhatikan
pertimbangan
dari
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
Pasal 233
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain
mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait
dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat
dengan Daerah,
pemerintahan umum, pengelolaan keuangan
Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,
hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika
pemerintahan.
Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 234 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penataan Kecamatan” dalam
ketentuan ini adalah pembentukan, penghapusan dan
penggabungan Kecamatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Berlakunya Perda yang tidak sama dengan tanggal pengundangan
dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta
kesiapan aparatur pelaksana Perda tersebut.
Pasal 245
Ayat (1)
Untuk evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
perubahan APBD dengan dilampiri perubahan RKPD provinsi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang
perubahan
APBD
dengan
dilampiri
perubahan
RKPD
kabupaten/kota.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Berlakunya
Perkada
yang
tidak
sama
dengan
tanggal
pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan
prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Perkada tersebut.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kesusilaan” dalam ketentuan ini adalah
norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, kelakuan
yang baik, dan tata krama yang luhur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan sebesar
uang yang sudah dipungut oleh Daerah.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-yustisial”
adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja
dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran
Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai
proses peradilan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan
tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses
melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah
tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan upaya
paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang
adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara
lain
mencatat,
mendokumentasi
atau
merekam
kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah
tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat
teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda
dan/atau Perkada.
Pasal 256
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Materi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional antara lain
kecakapan berkomunikasi, negosiasi, dan tindakan polisional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
Yang dimaksud dengan “responsif” adalah dapat mengantisipasi
berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Daerah.
Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran
tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan
keluaran maksimal.
Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target
dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang
paling optimal.
Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil
akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
rakyat
sebagai
pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Yang . . .
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terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan
Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan
melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan
kebijakan.
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan target kinerja
yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan
antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.
Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah untuk
mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan
kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan
manfaat sumber daya alam dengan cara menserasikan aktivitas
manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan percepatan pembangunan
Daerah tertinggal” adalah Pemerintah Daerah wajib mempedomani
program nasional dalam penanganan Daerah tertinggal.
Pasal 263
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan
ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang
memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga
pertahanan
dan
keamanan
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 266
Cukup jelas.
Pasal 267
Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi
mencakup seluruh Daerah provinsi yang ada di Indonesia.
Ayat (2)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
kabupaten/kota mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di
Daerah provinsi tersebut.
Ayat (3) . . .
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Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah provinsi
mencakup seluruh satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di
Daerah provinsi tersebut.
Ayat (4)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
kabupaten/kota mencakup seluruh satuan kerja Perangkat Daerah
yang ada di Daerah kabupaten/kota tersebut.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sektor swasta” termasuk koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan antar-Daerah”
adalah:
a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah
kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan
d. bantuan . . .
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provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 282
Cukup jelas.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah sebagai
pemegang saham pengendali pada BUMD maupun saham lainnya
dan dilarang menjadi pengurus badan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 285
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan
Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari
BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli
Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah di
luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro
dan hasil penjualan aset Daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “dana Desa” adalah dana yang
bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa yang
mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah:
a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan
keuangan
Daerah
provinsi
ke
Daerah
kabupaten/kota
di
wilayahnya
dan/atau
Daerah
kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan
d. bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah
provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289 . . .

1648

- 78 -

Pasal 289
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunan” dalam
ketentuan ini adalah pajak yang dikenakan atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan di kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha
perkebunan,
perhutanan,
pertambangan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
Huruf b
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pertimbangan Menteri terkait dengan penentuan batas wilayah.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Daerah berciri kepulauan dipertimbangkan dengan menggunakan
luas wilayah laut dalam perhitungan DAU.
Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh pendapatan bagi hasil adalah bagi hasil pajak kendaraan
bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya.
Ayat (5)
Bantuan keuangan dapat diberikan antar-Daerah provinsi, antarDaerah kabupaten/kota, dan dari Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten/kota atau sebaliknya.
Pasal 295
Cukup jelas.
Pasal 296
Cukup jelas.
Pasal 297
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harus segera disetor ke kas umum
Daerah” adalah berdasarkan jatuh tempo bunga, rabat, potongan
atau penerimaan lain.
Pasal 298
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Yang dimaksud dengan “standar harga satuan regional” adalah
harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “analisis standar belanja” adalah penilaian
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Belanja untuk Desa mencakup alokasi APBN untuk Desa, alokasi
dana Desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi
kabupaten/kota ke Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan
yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Ayat (1)
Pertimbangan Menteri untuk menilai dari sisi kelayakan kegiatan
dan kesesuaian Urusan Pemerintahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304 . . .

1651

- 81 Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menguji kesesuaian” adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD
dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang
digunakan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam
RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan
Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
Ayat (4) . . .
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- 82 Ayat (4)
Cukup
Ayat (5)
Cukup
Ayat (6)
Cukup
Ayat (7)
Cukup
Ayat (8)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 315
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menguji kesesuaian” adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD
dengan Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang
digunakan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang ada dalam
RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan
Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 316
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahan Daerah;
dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 317
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dukumen pendukung” antara
lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 318
Cukup jelas.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “standar akuntansi pemerintahan” adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sumber penerimaan berasal dari pembiayaan pinjaman dan/atau
hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui rekening kas umum
Daerah namun tetap harus dibukukan dalam rekening kas umum
Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 328
Ayat (1)
Penempatan deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia yang
aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perbankan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan
perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait lainnya.
Pasal 331
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup
aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di
antaranya air minum, pasar, transportasi.
Huruf b
Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis
terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran
dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek
lainnya.
Ayat (6) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333
Cukup jelas.
Pasal 334
Cukup jelas.
Pasal 335
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan umum
Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan
umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum
Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar. Yang dimaksud dengan “dewan pengawas” adalah organ
perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan
dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Cukup jelas.
Pasal 339
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Yang dimaksud dengan “bukan Daerah” adalah Pemerintah Pusat,
badan usaha milik negara, BUMD lainnya, perusahaan swasta,
koperasi, yayasan dan perorangan.
Pasal 340
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah
organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan
tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan umum
Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan
umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum
Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran
dasar.
Yang dimaksud dengan “komisaris” adalah organ perusahaan
perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan
pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Cukup jelas.
Pasal 343
Cukup jelas.
Pasal 344
Cukup jelas.
Pasal 345
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “forum komunikasi” adalah pertemuan
yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dengan masyarakat dan
pemangku kepentingan terkait baik secara berkala maupun
insidentil.
Pasal 346
Yang dimaksud dengan “badan layanan umum daerah” adalah sistem
yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit kerja
pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada
umumnya.
Pasal 347
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “maklumat pelayanan publik” adalah
pernyataan
kesanggupan
Pemerintah
Daerah
dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 348
Cukup jelas.
Pasal 349
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyederhanaan jenis pelayanan publik”
adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan publik yang
diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang di dalamnya
menampung/memuat substansi pelayanan yang digabungkan
tersebut.
Yang . . .
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publik” adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan
atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah
proses pemberian layanan kepada masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 350
Cukup jelas.
Pasal 351
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ombudsman” adalah sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai ombudsman Republik
Indonesia.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyelenggara” adalah unit kerja di
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelaksana” adalah pejabat, pegawai
negeri sipil atau petugas di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 352
Cukup jelas.
Pasal 353
Cukup jelas.

Pasal 354 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “efektif” adalah partisipasi
masyarakat tersebut bukan hanya bersifat formalitas
melainkan benar-benar menyangkut kepentingan untuk
menyejahterakan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 355
Cukup jelas.
Pasal 356
Cukup jelas.
Pasal 357
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayananan perkotaan” meliputi
fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain jalan, jembatan,
penerangan jalan umum, rumah ibadah, fasilitas olah raga, dan
fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Yang dimaksud dengan “tidak merugikan kepentingan umum”
adalah penyerahan fasilitas tersebut tidak membebani APBD
dan/atau Pemerintah Daerah mendapatkan kompensasi yang
layak guna membiayai fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 358
Cukup jelas.
Pasal 359
Cukup jelas.
Pasal 360
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup
Huruf b
Cukup
Huruf c
Cukup
Huruf d
Cukup
Huruf e
Cukup
Huruf f
Cukup
Huruf g
Cukup
Huruf h
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
Huruf i . . .
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Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Termasuk dalam kategori ini antara lain kawasan bandara,
kawasan pelabuhan dan kawasan sepanjang rel kereta api.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 361
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurub b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain
jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah
sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan,
sosial, dan ekonomi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
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Menugaskan camat di kawasan perbatasan dimaksudkan untuk
memberikan
tugas
kementerian/lembaga
pemerintah
nonkementerian dalam memberikan pelayanan langsung yang
dipandang
tidak
efisien
dilaksanakan
sendiri
oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, sehingga dapat
ditugaskan kepada camat, misalnya pelayanan keimigrasian di pos
lintas batas di Daerah terpencil.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 362
Cukup jelas.
Pasal 363
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta,
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah
lainnya.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 364
Ayat (1)
Cukup
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.
Ayat (5) . . .
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Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan kerja sama
diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah” adalah dengan
pemberian bantuan keuangan oleh masing-masing Daerah yang
diambil alih pelaksanaan kerja samanya yang besaran bantuan dari
masing-masing Daerah mempertimbangkan antara lain jumlah
penduduk, luas wilayah, dan cakupan pelayanan yang
dikerjasamakan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 365
Cukup jelas.
Pasal 366
Cukup jelas.
Pasal 367
Cukup jelas.
Pasal 368
Cukup jelas.
Pasal 369
Cukup jelas.
Pasal 370
Cukup jelas.
Pasal 371
Cukup jelas.
Pasal 372 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Desa
bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Pusat kepada Desa bukan dalam
rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Desa
bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada
Desa bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Pasal 373
Cukup jelas.
Pasal 374
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembinaan teknis yang dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian misalnya dibidang pendidikan antara
lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangan kurikulum
lokal, dan konsultasi akreditasi guru.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi” dalam ketentuan ini meliputi
kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah provinsi, penguatan
kapasitas Pemerintah Daerah provinsi, dan bimbingan teknis
kepada Pemerintah Daerah provinsi.
Pasal 375
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi” dalam ketentuan ini meliputi
kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
penguatan kapasitas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan
bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 376
Ayat (1)
Dalam
menyelenggarakan
pendidikan
dan
kepamongprajaan, Kementerian menyelenggarakan
tinggi kepamongprajaan.

pelatihan
pendidikan

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi
kepamongprajaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengajaran” adalah mencakup pemahaman
terhadap teori-teori pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Pengasuhan dalam ketentuan ini ditujukan untuk pembentukan
sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.
Pelatihan dilakukan melalui pemahaman terhadap praktik-praktik
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah termasuk dalam
lingkup Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota dan Daerah
provinsi serta kaitannya dengan praktik penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat nasional.

Pasal 377 . . .
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Pasal 377
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah pengawasan
terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi, kelembagaan Daerah provinsi, kepegawaian pada
Perangkat Daerah provinsi, keuangan Daerah provinsi, pembangunan
Daerah provinsi, pelayanan publik di Daerah provinsi, kerja sama
Daerah provinsi, kebijakan Daerah provinsi, Gubenur dan DPRD
provinsi, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah provinsi sesuai dengan kewenangan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 378
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah pengawasan
terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota,
kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan
Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota,
pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah
kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota
dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah pengawasan
terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 379 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis
dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan,
pemantuan
dan
evaluasi
atas
pelaksanaan
APBD
(termasuk
penyerapan
APBD),
sampai
dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang dilakukan oleh
inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan inspektorat jenderal
Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
Pasal 380
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi
kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis
dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap
perencanaan,
pelaksanaan,
pemantuan
dan
evaluasi
atas
pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang
dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan
Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pengawasan.
Pasal 381
Cukup jelas.
Pasal 382
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi khusus” antara lain berupa
keterlibatan Pemerintah Pusat secara langsung dalam perumusan
dan
pengarahan
pelaksanaan
kebijakan
untuk
perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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- 99 Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “berpotensi merugikan kepentingan umum
secara meluas” adalah apabila kerugian yang ditimbulkan dialami
oleh sebagian besar masyarakat di Daerah tersebut.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 383
Cukup jelas.
Pasal 384
Cukup jelas.
Pasal 385
Cukup jelas.
Pasal 386
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bentuk pembaharuan antara
pengetahuan
dan
teknologi
penyelenggaraan pemerintahan.

lain
dan

penerapan hasil ilmu
temuan
baru
dalam

Pasal 387
Cukup jelas.
Pasal 388
Cukup jelas.
Pasal 389
Cukup jelas.
Pasal 390
Cukup jelas.
Pasal 391
Cukup jelas.
Pasal 392 . . .
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Pasal 392
Cukup jelas.
Pasal 393
Cukup jelas.
Pasal 394
Cukup jelas.
Pasal 395
Yang dimaksud dengan “Informasi Pemerintahan Daerah lainnya” antara
lain informasi mengenai proses pembentukan Perda, kepegawaian,
kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan jasa.
Pasal 396
Cukup jelas.
Pasal 397
Cukup jelas.
Pasal 398
Cukup jelas.
Pasal 399
Cukup jelas.
Pasal 400
Cukup jelas.
Pasal 401
Cukup jelas.
Pasal 402
Cukup jelas.
Pasal 403
Cukup jelas.
Pasal 404
Cukup jelas.
Pasal 405 . . .
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- 101 Pasal 405
Cukup jelas.
Pasal 406
Cukup jelas.
Pasal 407
Cukup jelas.
Pasal 408
Cukup jelas.
Pasal 409
Cukup jelas.
Pasal 410
Cukup jelas.
Pasal 411
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587
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LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I.

MATRIKS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
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NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Manajemen Pendidikan

a. Penetapan
standar
nasional pendidikan.
b. Pengelolaan
pendidikan

a. Pengelolaan
menengah.
b. Pengelolaan

pendidikan a. Pengelolaan
dasar.
pendidikan b. Pengelolaan

pendidikan
pendidikan

-2tinggi.

1674

khusus.

anak usia dini dan
pendidikan nonformal.

2.

Kurikulum

Penetapan
kurikulum
nasional
pendidikan
menengah,
pendidikan
dasar, pendidikan anak usia
dini,
dan
pendidikan
nonformal.

Penetapan kurikulum muatan
lokal pendidikan menengah
dan muatan lokal pendidikan
khusus.

Penetapan
kurikulum
muatan lokal pendidikan
dasar, pendidikan anak usia
dini,
dan
pendidikan
nonformal.

3.

Akreditasi

Akreditasi perguruan tinggi,
pendidikan
menengah,
pendidikan
dasar,
pendidikan anak usia dini,
dan pendidikan nonformal.

---

---

4.

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

a. Pengendalian
formasi
pendidik,
pemindahan
pendidik,
dan
pengembangan
karier
pendidik.
b. Pemindahan pendidik dan
tenaga
kependidikan
lintas Daerah provinsi.

Pemindahan pendidik dan Pemindahan pendidik dan
tenaga kependidikan lintas tenaga kependidikan dalam
Daerah
kabupaten/kota Daerah kabupaten/kota.
dalam
1
(satu)
Daerah
provinsi.

-3-
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5.

Perizinan Pendidikan

a. Penerbitan izin perguruan a. Penerbitan izin pendidikan a. Penerbitan
izin
tinggi
swasta
yang
menengah
yang
pendidikan dasar yang
diselenggarakan
oleh
diselenggarakan
oleh
diselenggarakan
oleh
masyarakat.
masyarakat.
masyarakat.
b. Penerbitan
izin b. Penerbitan izin pendidikan b. Penerbitan
izin
penyelenggaraan satuan
khusus
yang
pendidikan anak usia
pendidikan asing.
diselenggarakan
oleh
dini
dan
pendidikan
masyarakat.
nonformal
yang
diselenggarakan
oleh
masyarakat.

6.

Bahasa dan Sastra

Pembinaan
bahasa
sastra Indonesia.

dan Pembinaan bahasa dan sastra
yang
penuturnya
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah
provinsi.

Pembinaan
bahasa
dan
sastra
yang
penuturnya
dalam
Daerah
kabupaten/kota.

-4B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
NO
1
1.

1676

URUSAN
2
Upaya Kesehatan

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

3

4

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5

a. Pengelolaan
upaya a. Pengelolaan UKP rujukan a. Pengelolaan UKP Daerah
kesehatan
perorangan
tingkat
Daerah
kabupaten/kota
dan
(UKP)
rujukan
provinsi/lintas
Daerah
rujukan tingkat Daerah
nasional/lintas
Daerah
kabupaten/kota.
kabupaten/kota.
provinsi.
b. Pengelolaan UKM Daerah b. Pengelolaan UKM Daerah
b. Pengelolaan
upaya
provinsi
dan
rujukan
kabupaten/kota
dan
kesehatan
masyarakat
tingkat
Daerah
rujukan tingkat Daerah
(UKM)
nasional
dan
provinsi/lintas
Daerah
kabupaten/kota.
rujukan nasional/lintas
kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin rumah
Daerah provinsi.
c. Penerbitan
izin
rumah
sakit kelas C dan D dan
c. Penyelenggaraan
sakit kelas B dan fasilitas
fasilitas
pelayanan
registrasi, akreditasi, dan
pelayanan
kesehatan
kesehatan tingkat Daerah
standardisasi
fasilitas
tingkat Daerah provinsi.
kabupaten/kota.
pelayanan
kesehatan
publik dan swasta.

-5NO
1

URUSAN
2

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

3

4

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5

d. Penerbitan izin rumah
sakit kelas A dan fasilitas
pelayanan
kesehatan
penanaman modal asing
(PMA)
serta
fasilitas
pelayanan
kesehatan
tingkat nasional.
2.

1677

Sumber Daya Manusia a. Penetapan standardisasi
dan
registrasi
tenaga
(SDM) Kesehatan
kesehatan
Indonesia,
tenaga kesehatan warga
negara asing (TK-WNA),
serta
penerbitan
rekomendasi pengesahan
rencana
penggunaan
tenaga
kerja
asing
(RPTKA)
dan
izin
mempekerjakan
tenaga
asing (IMTA).

Perencanaan
dan a.
pengembangan
SDM
kesehatan untuk UKM dan
UKP Daerah provinsi.
b.

Penerbitan izin praktik
dan izin kerja tenaga
kesehatan.
Perencanaan
dan
pengembangan
SDM
kesehatan untuk UKM
dan
UKP
Daerah
kabupaten/kota.

-6NO
1

URUSAN
2

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

3

4

b. Penetapan
penempatan
dokter
spesialis
dan
dokter gigi spesialis bagi
Daerah
yang
tidak
mampu
dan
tidak
diminati.
c. Penetapan
standar
kompetensi teknis dan
sertifikasi
pelaksana
Urusan
Pemerintahan
bidang kesehatan.
d. Penetapan
standar
pengembangan kapasitas
SDM kesehatan.
e. Perencanaan
dan
pengembangan
SDM
kesehatan untuk UKM
dan UKP Nasional.

1678

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5

-7NO
1
3.

1679

URUSAN
2

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

3

4

Sediaan Farmasi, Alat a. Penyediaan obat, vaksin, a. Penerbitan
pengakuan
alat
kesehatan,
dan
pedagang besar farmasi
Kesehatan,
dan
suplemen
kesehatan
(PBF) cabang dan cabang
Makanan Minuman
program nasional.
penyalur alat kesehatan
(PAK) .
b. Pengawasan ketersediaan
pemerataan,
dan b. Penerbitan izin usaha kecil
keterjangkauan obat dan
obat tradisional (UKOT).
alat kesehatan.
c. Pembinaan
dan
pengawasan
industri,
sarana
produksi
dan
sarana distribusi sediaan
farmasi, obat tradisional,
alat
kesehatan
dan
perbekalan
kesehatan
rumah tangga (PKRT),
bahan obat, bahan baku
alam yang terkait dengan
kesehatan.

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
a. Penerbitan izin apotek,
toko obat, toko alat
kesehatan dan optikal.
b. Penerbitan izin usaha
mikro obat tradisional
(UMOT).
c. Penerbitan
sertifikat
produksi alat kesehatan
kelas 1 (satu) tertentu
dan PKRT kelas 1 (satu)
tertentu
perusahaan
rumah tangga.
d. Penerbitan izin produksi
makanan dan minuman
pada
industri
rumah
tangga.
e. Pengawasan post-market
produk
makanan-

-8NO
1

4.

1680

URUSAN
2

Pemberdayaan
Masyarakat
Kesehatan

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

3
d. Pengawasan
pre-market
obat, obat tradisional,
kosmetika,
alat
kesehatan, PKRT, dan
makanan minuman.
e. Pengawasan post-market
obat, obat tradisional,
kosmetika,
alat
kesehatan, PKRT, dan
makanan minuman.

4

Pemberdayaan masyarakat
Bidang bidang kesehatan melalui
tokoh
nasional
dan
internasional,
kelompok
masyarakat,
organisasi
swadaya masyarakat serta
dunia usaha tingkat nasional
dan internasional.

Pemberdayaan
masyarakat
bidang
kesehatan
melalui
tokoh
provinsi,
kelompok
masyarakat,
organisasi
swadaya
masyarakat
dan
dunia usaha tingkat provinsi.

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
minuman industri rumah
tangga.

Pemberdayaan masyarakat
bidang kesehatan melalui
tokoh
kabupaten/kota,
kelompok
masyarakat,
organisasi
swadaya
masyarakat dan dunia usaha
tingkat kabupaten/kota.

-9C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Sumber Daya Air (SDA)

a. Pengelolaan
SDA
dan a. Pengelolaan
SDA
dan a. Pengelolaan
SDA
dan
bangunan
pengaman
bangunan
pengaman
bangunan
pengaman
pantai
pada
wilayah
pantai pada wilayah sungai
pantai
pada
wilayah
sungai
lintas
Daerah
lintas
Daerah
sungai dalam 1 (satu)
provinsi, wilayah sungai
kabupaten/kota.
Daerah kabupaten/kota.
lintas negara, dan wilayah b. Pengembangan
dan b. Pengembangan
dan
sungai strategis nasional.
pengelolaan sistem irigasi
pengelolaan sistem irigasi
b. Pengembangan
dan
primer dan sekunder pada
primer
dan
sekunder
pengelolaan sistem irigasi
daerah irigasi yang luasnya
pada daerah irigasi yang
primer
dan
sekunder
1000 ha - 3000 ha, dan
luasnya kurang dari 1000
pada daerah irigasi yang
daerah
irigasi
lintas
ha dalam 1 (satu) Daerah
luasnya lebih dari 3000
Daerah kabupaten/kota.
kabupaten/kota.
ha, daerah irigasi lintas
Daerah provinsi, daerah
irigasi lintas negara, dan
daerah irigasi strategis

- 10 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

nasional.

1682

2.

Air Minum

a. Penetapan pengembangan Pengelolaan
dan Pengelolaan
dan
Sistem Penyediaan Air pengembangan SPAM lintas pengembangan
SPAM
di
Minum (SPAM) secara Daerah kabupaten/kota.
Daerah kabupaten/kota .
nasional.
b. Pengelolaan
dan
pengembangan
SPAM
lintas Daerah provinsi,
dan
SPAM
untuk
kepentingan
strategis
nasional.

3.

Persampahan

a. Penetapan pengembangan Pengembangan sistem dan Pengembangan sistem dan
sistem
pengelolaan pengelolaan
persampahan pengelolaan
persampahan
persampahan
secara regional.
dalam
Daerah
nasional.
kabupaten/kota.
b. Pengembangan
sistem
pengelolaan persampahan
lintas Daerah provinsi

- 11 NO

SUB URUSAN

1

2

4.

1683

Air Limbah

PEMERINTAH PUSAT
3
dan sistem pengelolaan
persampahan
untuk
kepentingan
strategis
nasional.

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

a. Penetapan pengembangan Pengelolaan
dan Pengelolaan
dan
sistem pengelolaan air pengembangan
sistem
air pengembangan sistem air
limbah domestik secara limbah domestik regional.
limbah
domestik
dalam
nasional.
Daerah kabupaten/kota.
b. Pengelolaan
dan
pengembangan
sistem
pengelolaan air limbah
domestik lintas Daerah
provinsi,
dan
sistem
pengelolaan air limbah
domestik
untuk
kepentingan
strategis
nasional.
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1684

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

Pengelolaan
dan
pengembangan
sistem
drainase
yang
terhubung
langsung dengan sungai lintas
Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan
dan
pengembangan
sistem
drainase yang terhubung
langsung
dengan
sungai
dalam
Daerah
kabupaten/kota.

5.

Drainase

a. Penetapan pengembangan
sistem drainase secara
nasional.
b. Pengelolaan
dan
pengembangan
sistem
drainase lintas Daerah
provinsi
dan
sistem
drainase
untuk
kepentingan
strategis
nasional.

6.

Permukiman

a. Penetapan
sistem Penyelenggaraan infrastruktur
pengembangan
pada permukiman di kawasan
infrastruktur
strategis Daerah provinsi.
permukiman
secara
nasional.
b. Penyelenggaraan
infrastruktur
pada
permukiman di kawasan

Penyelenggaraan
infrastruktur
permukiman
di
kabupaten/kota.

pada
Daerah
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1685

NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT
3
strategis nasional.

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

7.

Bangunan Gedung

a. Penetapan
bangunan a. Penetapan
bangunan Penyelenggaraan bangunan
gedung
untuk
gedung untuk kepentingan gedung di wilayah Daerah
kepentingan
strategis
strategis Daerah provinsi.
kabupaten/kota, termasuk
nasional.
b. Penyelenggaraan bangunan pemberian izin mendirikan
(IMB)
dan
b. Penyelenggaraan
gedung untuk kepentingan bangunan
sertifikat
laik
fungsi
bangunan gedung untuk
strategis Daerah provinsi.
bangunan gedung.
kepentingan
strategis
nasional
dan
penyelenggaraan
bangunan gedung fungsi
khusus.

8.

Penataan Bangunan
dan Lingkungannya

a. Penetapan pengembangan
sistem
penataan
bangunan
dan
lingkungannya
secara
nasional.
b. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan
penataan
bangunan dan lingkungan di
kawasan strategis Daerah
provinsi
dan
penataan
bangunan dan lingkungannya
lintas
Daerah

Penyelenggaraan
penataan
bangunan
dan
lingkungannya di Daerah
kabupaten/kota.

- 14 NO

SUB URUSAN

1

2

9.

10.

1686

Jalan

Jasa Konstruksi

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
penataan bangunan dan kabupaten/kota.
lingkungannya
di
kawasan
strategis
nasional.
a. Pengembangan
jaringan
jalan
nasional.
b. Penyelenggaraan
secara
umum
penyelenggaraan
nasional.

sistem Penyelenggaraan
secara provinsi.

5

jalan Penyelenggaraan
kabupaten/kota.

jalan

jalan
dan
jalan

a. Penyelenggaraan
pelatihan tenaga kerja
konstruksi percontohan.
b. Pengembangan
sistem
informasi jasa konstruksi
cakupan nasional.
c. Penerbitan izin usaha

a. Penyelenggaraan
pelatihan
tenaga
ahli
konstruksi.
b. Penyelenggaraan
sistem
informasi jasa konstruksi
cakupan Daerah provinsi.

a. Penyelenggaraan
pelatihan tenaga terampil
konstruksi.
b. Penyelenggaraan sistem
informasi jasa konstruksi
cakupan
Daerah
kabupaten/kota.

- 15 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
jasa konstruksi asing.
d. Pengembangan standar
kompetensi kerja dan
pelatihan
jasa
konstruksi.
e. Pengembangan
pasar
dan
kerja
sama
konstruksi luar negeri.

4

5
c. Penerbitan izin usaha
jasa konstruksi nasional
(nonkecil dan kecil).
d. Pengawasan tertib usaha,
tertib
penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan
jasa konstruksi.

11.

1687

Penataan Ruang

a. Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
penataan Penyelenggaraan
penataan ruang wilayah ruang Daerah provinsi.
ruang
nasional.
kabupaten/kota.
b. Pelaksanaan kerja sama
penataan
ruang
antarnegara.

penataan
Daerah

- 16 D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

1688

Perumahan

a. Penyediaan rumah bagi a. Penyediaan
dan
masyarakat
rehabilitasi rumah korban
berpenghasilan
rendah
bencana provinsi.
(MBR).
b. Fasilitasi
penyediaan
b. Penyediaan
dan
rumah bagi masyarakat
rehabilitasi rumah korban
yang
terkena
relokasi
bencana nasional.
program
Pemerintah
Daerah
provinsi.
c. Fasilitasi
penyediaan
rumah bagi masyarakat
yang
terkena
relokasi
program
Pemerintah
Pusat.
d. Pengembangan
sistem
pembiayaan
perumahan
bagi MBR.

a. Penyediaan
dan
rehabilitasi rumah korban
bencana kabupaten/kota.
b. Fasilitasi
penyediaan
rumah bagi masyarakat
yang
terkena
relokasi
program
Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
c. Penerbitan
izin
pembangunan
dan
pengembangan
perumahan.
d. Penerbitan
sertifikat
kepemilikan
bangunan
gedung (SKBG).
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1689

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

a. Penetapan
sistem
kawasan permukiman.
b. Penataan
dan
peningkatan
kualitas
kawasan
permukiman
kumuh
dengan
luas
15 (lima belas) ha atau
lebih.

Penataan dan peningkatan
kualitas
kawasan
permukiman kumuh dengan
luas 10 (sepuluh) ha sampai
dengan di bawah 15 (lima
belas) ha.

a. Penerbitan
izin
pembangunan
dan
pengembangan kawasan
permukiman.
b. Penataan
dan
peningkatan
kualitas
kawasan
permukiman
kumuh dengan luas di
bawah 10 (sepuluh) ha.

---

---

Pencegahan perumahan dan
kawasan
permukiman
kumuh
pada
Daerah
kabupaten/kota.

2.

Kawasan Permukiman

3.

Perumahan
dan
Kawasan Permukiman
Kumuh

4.

Prasarana, Sarana, dan Penyelenggaraan
PSU
di Penyelenggaraan
Utilitas Umum (PSU)
lingkungan
hunian
dan permukiman.
kawasan permukiman.

PSU Penyelenggaraan
perumahan.

PSU
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1690

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

5.

Sertifikasi, Kualifikasi,
Klasifikasi,
dan
Registrasi
Bidang
Perumahan
dan
Kawasan Permukiman

Sertifikasi,
kualifikasi,
klasifikasi, dan registrasi
bagi orang atau badan
hukum yang melaksanakan
perancangan
dan
perencanaan rumah serta
perencanaan PSU tingkat
kemampuan besar.

Sertifikasi dan registrasi bagi
orang atau badan hukum
yang
melaksanakan
perancangan
dan
perencanaan rumah serta
perencanaan
PSU
tingkat
kemampuan menengah.

Sertifikasi dan registrasi bagi
orang atau badan hukum
yang
melaksanakan
perancangan
dan
perencanaan rumah serta
perencanaan
prasarana,
sarana dan utilitas umum
PSU tingkat kemampuan
kecil.

- 19 E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2

3

4

5

1

1691

1.

Ketenteraman
Ketertiban Umum

2.

Bencana

dan a. Standardisasi
tenaga a. Penanganan
gangguan a. Penanganan
gangguan
satuan
polisi
pamong
ketenteraman
dan
ketenteraman
dan
praja.
ketertiban umum lintas
ketertiban umum dalam
Daerah
kabupaten/kota
1
(satu)
Daerah
b. Penyelenggaraan
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
pendidikan dan pelatihan,
provinsi.
dan
pengangkatan
b. Penegakan
Perda
penyidik pegawai negeri b. Penegakan Perda Provinsi
Kabupaten/Kota
dan
sipil (PPNS) penegakan
dan peraturan gubernur.
peraturan
Perda.
bupati/walikota.
c. Pembinaan PPNS provinsi.
c. Pembinaan
PPNS
kabupaten/kota.
Penanggulangan
nasional.

bencana Penanggulangan
provinsi.

bencana Penanggulangan
kabupaten/kota.

bencana

- 20 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2

3

4

5

1
3.

1692

Kebakaran

a. Standardisasi sarana dan Penyelenggaraan
prasarana
pemadam rawan kebakaran.
kebakaran.
b. Standardisasi kompetensi
dan
sertifikasi
tenaga
pemadam kebakaran.
c. Penyelenggaraan
sistem
informasi kebakaran.

pemetaan a. Pencegahan,
pengendalian,
pemadaman,
penyelamatan,
dan
penanganan
bahan
berbahaya dan beracun
kebakaran dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Inspeksi
peralatan
proteksi kebakaran.
c. Investigasi
kejadian
kebakaran.
d. Pemberdayaan
masyarakat
dalam
pencegahan kebakaran.

- 21 F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
NO

SUB BIDANG

1

2

1.

1693

Pemberdayaan Sosial

PEMERINTAH PUSAT
3

DAERAH PROVINSI
4

a. Penetapan lokasi dan a. Penerbitan
izin
pemberdayaan
sosial
pengumpulan sumbangan
komunitas adat terpencil
lintas
Daerah
(KAT).
kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah
provinsi.
b. Penerbitan
izin
pengumpulan
b. Pemberdayaan
potensi
sumbangan
lintas
sumber
kesejahteraan
Daerah provinsi.
sosial provinsi.
c. Pembinaan
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial.

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
a. Pemberdayaan
sosial
KAT.
b. Penerbitan
izin
pengumpulan sumbangan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.
c. Pengembangan
potensi
sumber
kesejahteraan
sosial
Daerah
kabupaten/kota.
d. Pembinaan
lembaga
konsultasi kesejahteraan
keluarga
(LK3)
yang
wilayah kegiatannya di
Daerah kabupaten/kota.

- 22 -

1694

NO

SUB BIDANG

1

2

PEMERINTAH PUSAT
3

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

2.

Penanganan
Warga a. Penanganan warga negara
Negara Migran Korban
migran
korban
tindak
Tindak Kekerasan
kekerasan
dari
titik
debarkasi
sampai
ke
Daerah provinsi asal.
b. Pemulihan trauma korban
tindak
kekerasan
(traficking) dalam dan luar
negeri.

Pemulangan warga negara
migran
korban
tindak
kekerasan dari titik debarkasi
di Daerah provinsi untuk
dipulangkan
ke
Daerah
kabupaten/kota asal.

Pemulangan warga negara
migran
korban
tindak
kekerasan
dari
titik
debarkasi
di
Daerah
kabupaten/kota
untuk
dipulangkan
ke
Desa/kelurahan asal.

3.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi
sosial
bukan/tidak termasuk bekas
korban
penyalahgunaan
NAPZA, orang dengan Human
Immunodeficiency
Virus/
Acquired Immuno Deficiency
Syndrome yang memerlukan
rehabilitasi pada panti.

Rehabilitasi
sosial
bukan/tidak termasuk bekas
korban
penyalahgunaan
NAPZA dan orang dengan
Human
Immunodeficiency
Virus/
Acquired
Immuno
Deficiency Syndrome yang
tidak
memerlukan
rehabilitasi pada panti, dan
rehabilitasi
anak
yang

Rehabilitasi bekas korban
penyalahgunaan
NAPZA,
orang
dengan
Human
Immunodeficiency
Virus/
Acquired Immuno Deficiency
Syndrome.

- 23 -

1695

NO

SUB BIDANG

1

2

PEMERINTAH PUSAT
3

4.

Perlindungan
Jaminan Sosial

5.

Penanganan Bencana

DAERAH PROVINSI
4

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
berhadapan dengan hukum.

dan a. Penerbitan izin orang tua a. Penerbitan izin orang tua a. Pemeliharaan anak-anak
angkat
untuk
angkat
untuk
terlantar.
pengangkatan
anak
pengangkatan anak antar b. Pendataan
dan
antara WNI dengan WNA.
WNI dan pengangkatan
Pengelolaan data fakir
anak
oleh
orang
tua
b. Penghargaan
dan
miskin cakupan Daerah
tunggal.
kesejahteraan
keluarga
kabupaten/kota.
pahlawan dan perintis b. Pengelolaan
data
fakir
kemerdekaan.
miskin cakupan Daerah
provinsi
c. Pengelolaan data fakir
miskin nasional.
a. Penyediaan
kebutuhan Penyediaan kebutuhan dasar a. Penyediaan
kebutuhan
dasar
dan
pemulihan dan pemulihan trauma bagi
dasar
dan
pemulihan
trauma
bagi
korban korban bencana provinsi.
trauma
bagi
korban
bencana nasional.
bencana kabupaten/kota.
b. Pembuatan
model
b. Penyelenggaraan
pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat
masyarakat
terhadap
terhadap
kesiapsiagaan

- 24 -

1696

NO

SUB BIDANG

1

2

6.

Taman
Pahlawan

7.

Sertifikasi
Akreditasi

PEMERINTAH PUSAT
3
kesiapsiagaan bencana.

DAERAH PROVINSI
4

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
bencana kabupaten/kota.

Makam Pemeliharaan taman makam Pemeliharaan taman makam Pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional
utama pahlawan nasional provinsi.
pahlawan
nasional
dan
makam
pahlawan
kabupaten/kota.
nasional di dalam dan luar
negeri.
dan a. Pemberian
setifikasi
kepada
pekerja
sosial
profesional dan tenaga
kesejahteraan sosial.
b. Pemberian
akreditasi
kepada
lembaga
kesejahteraan sosial.

- 25 -

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

a. Pelaksanaan
pelatihan
berdasarkan
klaster
kompetensi.
b. Pelaksanaan
akreditasi
lembaga pelatihan kerja.
c. Konsultansi produktivitas
pada
perusahaan
menengah.
d. Pengukuran produktivitas
tingkat Daerah provinsi.

a. Pelaksanaan
pelatihan
berdasarkan
unit
kompetensi.
b. Pembinaaan
lembaga
pelatihan kerja swasta.
c. Perizinan
dan
pendaftaran
lembaga
pelatihan kerja.
d. Konsultansi produktivitas
pada perusahaan kecil.
e. Pengukuran produktivitas
tingkat
Daerah
kabupaten/kota.

1.

1697

Pelatihan
Kerja
dan a. Pengembangan
sistem
dan
metode
pelatihan.
Produktivitas
Tenaga
b. Penetapan
standar
Kerja
kompetensi.
c. Pengembangan program
pelatihan
ketenagakerjaan,
ketransmigrasian,
produktivitas,
dan
kewirausahaan.
d. Pelaksanaan
pelatihan
untuk
kejuruan
yang
bersifat strategis.

- 26 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

e. Penetapan
kualifikasi
instruktur,
penggerak
swadaya
masyarakat
(PSM)
dan
tenaga
pelatihan.
f. Pengembangan
dan
peningkatan kompetensi
instruktur dan PSM.
g. Penetapan
standar
akreditasi
lembaga
pelatihan kerja.
h. Penerbitan
izin
pemagangan luar negeri.
i. Pemberian
lisensi
lembaga
sertifikasi
profesi.
j. Pelaksanaan
sertifikasi
kompetensi profesi.

1698

- 27 -

1699

NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
k. Pengembangan
sistem,
metode, alat dan teknik
peningkatan
produktivitas.
l. Penyadaran
produktivitas.
m. Konsultansi produktivitas
pada perusahaan besar.
n. Pengukuran produktivitas
tingkat nasional.

4

5

2.

Penempatan
Kerja

Tenaga a. Pelayanan antar kerja a. Pelayanan
antar
kerja a. Pelayanan antar kerja di
nasional.
lintas
Daerah
Daerah kabupaten/kota
kabupaten/kota
dalam b. Penerbitan izin LPTKS
b. Pengantar kerja.
1 (satu) Daerah provinsi.
dalam 1 (satu) Daerah
c. Penerbitan izin lembaga
izin
LPTKS
kabupaten/kota.
penempatan tenaga kerja b. Penerbitan
lebih
dari
1
(satu)
Daerah
swasta (LPTKS) lebih dari
c. Pengelolaan
informasi
kabupaten/kota dalam 1
1 (satu) Daerah provinsi.
pasar kerja dalam Daerah
(satu) Daerah provinsi.
kabupaten/kota.

- 28 NO

SUB BIDANG

1

2

PEMERINTAH PUSAT

d.

e.

f.

g.

1700

3
Penerbitan izin pelaksana
penempatan tenaga kerja
indonesia
swasta
(PPTKIS).
Pengembangan
bursa
kerja dan informasi pasar
kerja nasional dan di luar
negeri.
Perlindungan tenaga kerja
Indonesia (TKI)
di luar
negeri.
Pengesahan
rencana
penggunaan tenaga kerja
asing
(RPTKA)
baru,
pengesahan
RPTKA
perubahan
seperti
jabatan, lokasi, jumlah
tenaga kerja asing, dan
kewarganegaraan
serta

DAERAH PROVINSI

c.

d.

e.

f.

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4
5
Pengelolaan
informasi d. Perlindungan TKI di luar
pasar kerja dalam 1 (satu)
negeri (pra dan purna
Daerah provinsi.
penempatan) di Daerah
kabupaten/kota.
Perlindungan TKI di luar
negeri (pra dan purna e. Penerbitan perpanjangan
penempatan) di Daerah
IMTA yang lokasi kerja
provinsi.
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Pengesahan
RPTKA
perpanjangan yang tidak
mengandung
perubahan
jabatan, jumlah TKA, dan
lokasi kerja dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
Penerbitan perpanjangan
IMTA yang lokasi kerja
lebih dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

- 29 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

RPTKA
perpanjangan
lebih dari 1 (satu) Daerah
provinsi.
h. Penerbitan
izin
mempekerjakan
tenaga
kerja asing (IMTA) baru
dan perpanjangan IMTA
yang lokasi kerja lebih
dari 1 (satu) Daerah
provinsi.
3.

1701

Hubungan Industrial

a. Pengesahan
peraturan a. Pengesahan
peraturan a. Pengesahan
peraturan
perusahaan
dan
perusahaan
dan
perusahaan
dan
pendaftaran
perjanjian
pendaftaran
perjanjian
pendaftaran
perjanjian
kerja
bersama
untuk
kerja bersama untuk yang
kerja
bersama
untuk
perusahaan
yang
mempunyai wilayah kerja
perusahaan yang hanya
mempunyai wilayah kerja
lebih
dari
1
(satu)
beroperasi dalam 1 (satu)
lebih dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota
dalam
Daerah kabupaten/kota.
provinsi.
1 (satu) Daerah provinsi.

- 30 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

b. Pencegahan
dan b. Pencegahan
dan b. Pencegahan
dan
penyelesaian perselisihan
penyelesaian perselisihan
penyelesaian perselisihan
hubungan
industrial,
hubungan
industrial,
hubungan
industrial,
mogok
kerja
dan
mogok
kerja
dan
mogok
kerja
dan
penutupan
yang
penutupan
perusahaan
penutupan perusahaan di
berakibat/berdampak
yang berakibat/berdampak
Daerah kabupaten/kota.
pada
kepentingan
pada
kepentingan
di
nasional/internasional.
1 (satu) Daerah provinsi.
c. Penempatan
upah
minimum provinsi (UMP),
upah minimum sektoral
provinsi
(UMSP),
upah
minimum kabupaten/kota
(UMK) dan upah minimum
sektoral
kabupaten/kota
(UMSK).

1702

- 31 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

4.

1703

Pengawasan
Ketenagakerjaan

a. Penetapan
pengawasan
ketenagakerjaan.
b. Pengelolaan
pengawas
ketenagakerjaan.

sistem Penyelenggaraan pengawasan
ketenagakerjaan.
tenaga

- 32 H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN /
KOTA

1

2

3

4

5

1.

1704

Kualitas
Perempuan

Hidup a. Pelembagaan
a. Pelembagaan PUG pada a. Pelembagaan PUG pada
pengarusutamaan gender
lembaga
pemerintah
lembaga
pemerintah
(PUG)
pada
lembaga
tingkat Daerah provinsi.
tingkat
Daerah
pemerintah
tingkat b. Pemberdayaan perempuan
kabupaten/kota.
nasional.
bidang politik, hukum, b. Pemberdayaan
b. Pemberdayaan
sosial dan ekonomi pada
perempuan bidang politik,
perempuan bidang politik,
organisasi kemasyarakatan
hukum,
sosial
dan
hukum,
sosial
dan
tingkat Daerah provinsi.
ekonomi pada organisasi
ekonomi pada organisasi c. Penguatan
kemasyarakatan tingkat
dan
kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota.
pengembangan
lembaga
nasional.
penyedia
layanan c. Penguatan
dan
c. Standardisasi
lembaga
pemberdayaan perempuan
pengembangan lembaga
penyedia
layanan
tingkat Daerah provinsi.
penyedia
layanan
pemberdayaan
pemberdayaan
perempuan.
perempuan
tingkat
Daerah kabupaten/kota.

- 33 -

1705

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN /
KOTA

1

2

3

4

5

2.

Perlindungan
Perempuan

a. Pencegahan
kekerasan a. Pencegahan
kekerasan a. Pencegahan
kekerasan
terhadap perempuan yang
terhadap perempuan yang
terhadap perempuan yang
melibatkan para pihak
melibatkan
para
pihak
melibatkan para pihak
lingkup nasional.
lingkup Daerah provinsi
lingkup
Daerah
dan
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
b. Penyediaan
layanan
kabupaten/kota.
rujukan
akhir
bagi
b. Penyediaan layanan bagi
perempuan
korban b. Penyediaan
layanan
perempuan
korban
kekerasan
yang
rujukan
lanjutan
bagi
kekerasan
yang
memerlukan
koordinasi
perempuan
korban
memerlukan
koordinasi
tingkat nasional, lintas
kekerasan
yang
tingkat
Daerah
provinsi
dan
memerlukan
koordinasi
kabupaten/kota.
internasional.
tingkat Daerah provinsi c. Penguatan
dan
dan
lintas
Daerah
c. Standardisasi
lembaga
pengembangan lembaga
kabupaten/kota.
penyedia
layanan
penyedia
layanan
perlindungan perempuan. c. Penguatan
dan
perlindungan perempuan
pengembangan
lembaga
tingkat
Daerah
penyedia
layanan
kabupaten/kota.
perlindungan perempuan
tingkat Daerah provinsi.

- 34 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN /
KOTA

1

2

3

4

5

3.

1706

Kualitas Keluarga

a. Peningkatan
kualitas a. Peningkatan
kualitas a. Peningkatan
kualitas
keluarga
dalam
keluarga
dalam
keluarga
dalam
mewujudkan kesetaraan
mewujudkan
kesetaraan
mewujudkan kesetaraan
gender (KG) dan hak anak
gender (KG) dan hak anak
gender (KG) dan hak anak
tingkat nasional.
tingkat Daerah provinsi
tingkat
Daerah
dan
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
b. Penguatan
dan
kabupaten/kota.
pengembangan lembaga
b. Penguatan
dan
penyedia
layanan b. Penguatan
dan
pengembangan lembaga
peningkatan
kualitas
pengembangan
lembaga
penyedia
layanan
keluarga
dalam
penyedia
layanan
peningkatan
kualitas
mewujudkan KG dan hak
peningkatan
kualitas
keluarga
dalam
anak tingkat nasional.
keluarga
dalam
mewujudkan KG dan hak
mewujudkan
KG
dan
hak
anak
yang
wilayah
c. Standardisasi
lembaga
anak
yang
wilayah
kerjanya dalam Daerah
penyediaan
layanan
kerjanya lintas
Daerah
kabupaten/kota.
peningkatan
kualitas
kabupaten/kota.
keluarga
dalam
c. Penyediaan layanan bagi
mewujudkan KG dan hak c. Penyediaan layanan bagi
keluarga
dalam
anak.
keluarga
dalam
mewujudkan KG dan hak
mewujudkan KG dan hak
anak
yang
wilayah

- 35 -

1707

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

1

2

3

DAERAH PROVINSI
4
anak
yang
kerjanya lintas
kabupaten/kota.

wilayah
Daerah

DAERAH KABUPATEN /
KOTA
5
kerjanya dalam
kabupaten/kota.

Daerah

4.

Sistem Data Gender dan a. Penetapan sistem data
Anak
gender dan anak dalam
kelembagaan
data
di
tingkat nasional.
b. Pengumpulan,
pengolahan, analisis dan
penyajian data gender
dan
anak
dalam
kelembagaan
data
di
tingkat nasional.

5.

Pemenuhan Hak Anak a. Pelembagaan PHA pada a. Pelembagaan PHA pada a. Pelembagaan PHA pada
(PHA)
lembaga
pemerintah,
lembaga
pemerintah,
lembaga pemerintah, non
nonpemerintah,
dan
nonpemerintah, dan dunia
pemerintah, dan dunia
dunia
usaha
tingkat
usaha
tingkat
Daerah
usaha tingkat Daerah
nasional.
provinsi.
kabupaten/kota.

Pengumpulan,
pengolahan,
analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam
kelembagaan data ditingkat
Daerah provinsi.

Pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data
gender dan anak dalam
kelembagaan data ditingkat
Daerah kabupaten/kota.

- 36 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN /
KOTA

1

2

3

4

5

b. Penguatan
pengembangan
penyedia
peningkatan
hidup
anak
nasional.
6.

1708

Perlindungan
Anak

dan b. Penguatan
dan b. Penguatan
dan
lembaga
pengembangan
lembaga
pengembangan lembaga
layanan
penyedia
layanan
penyedia
layanan
kualitas
peningkatan
kualitas
peningkatan
kualitas
tingkat
hidup anak tingkat Daerah
hidup
anak
tingkat
provinsi dan lintas Daerah
Daerah kabupaten/kota.
kabupaten/kota.

Khusus a. Pencegahan
kekerasan a. Pencegahan
kekerasan a. Pencegahan
kekerasan
terhadap
anak
yang
terhadap
anak
yang
terhadap
anak
yang
melibatkan para pihak
melibatkan
para
pihak
melibatkan para pihak
lingkup
nasional
dan
lingkup Daerah provinsi
lingkup
Daerah
lintas Daerah provinsi.
dan
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
kabupaten/kota.
b. Penyediaan layanan bagi
b. Penyediaan layanan bagi
anak yang memerlukan b. Penyediaan layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan
khusus
anak yang memerlukan
perlindungan
khusus
yang
memerlukan
perlindungan khusus yang
yang
memerlukan
koordinasi
tingkat
memerlukan
koordinasi
koordinasi tingkat Daerah
nasional
dan
tingkat Daerah provinsi.
kabupaten/kota.
internasional.
c. Penguatan
dan c. Penguatan
dan

- 37 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

1

2

3
c. Penguatan
dan
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan
khusus
tingkat
nasional
dan
lintas Daerah provinsi.

1709

DAERAH PROVINSI
4
pengembangan
lembaga
penyedia
layanan
bagi
anak yang memerlukan
perlindungan
khusus
tingkat Daerah provinsi
dan
lintas
Daerah
kabupaten/kota.

DAERAH KABUPATEN /
KOTA
5
pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan
perlindungan
khusus
tingkat
Daerah
kabupaten/kota.

- 38 I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
NO
1

1710

SUB URUSAN
2

PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3

4

5

Penyediaan infrastruktur dan
seluruh
pendukung
kemandirian pangan pada
berbagai
sektor
sesuai
kewenangan Daerah provinsi.

Penyediaan
infrastruktur
dan
seluruh
pendukung
kemandirian pangan pada
berbagai
sektor
sesuai
kewenangan
Daerah
kabupaten/kota.

1.

Penyelenggaraan
a. Penyusunan
strategi
kedaulatan
pangan
Pangan
Berdasarkan
nasional.
Kedaulatan
Dan
b. Penyediaan infrastruktur
Kemandirian
dan seluruh pendukung
kemandirian pangan pada
berbagai sektor sesuai
kewenangan Pemerintah
Pusat.

2.

Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan

a. Pengelolaan
stabilisasi a. Penyediaan dan penyaluran a. Penyediaan
dan
pasokan
dan
harga
pangan pokok atau pangan
penyaluran pangan pokok
pangan pokok.
lainnya
sesuai
dengan
atau
pangan
lainnya
kebutuhan Daerah provinsi
sesuai kebutuhan Daerah
b. Pengelolaan
cadangan
dalam
rangka
stabilisasi
kabupaten/kota
dalam
pangan pokok Pemerintah
pasokan dan harga pangan.
rangka
stabilisasi
Pusat.
pasokan
dan
harga
cadangan
c. Penetapan harga pangan b. Pengelolaan

- 39 NO
1

3.

1711

SUB URUSAN
2

Penanganan Kerawanan
Pangan

PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3

4
5
pokok
pembelian
pangan
provinsi
dan
pangan.
Pemerintah Pusat dari
menjaga
keseimbangan b. Pengelolaan
cadangan
produsen.
cadangan pangan provinsi.
pangan kabupaten/kota.
d. Pengendalian
dan c. Penentuan harga minimum c. Penentuan
harga
pembatasan ekspor impor
daerah untuk pangan lokal
minimum daerah untuk
pangan pokok.
yang tidak ditetapkan oleh
pangan lokal yang tidak
Pemerintah Pusat.
e. Penetapan
target
ditetapkan
oleh
pencapaian
konsumsi d. Promosi pencapaian target
Pemerintah Pusat dan
pangan perkapita/tahun
konsumsi
pangan
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
angka
perkapita /tahun sesuai
provinsi.
kecukupan gizi.
dengan angka kecukupan d. Pelaksanaan pencapaian
gizi melalui media provinsi.
f. Penentuan
kelebihan
target konsumsi pangan
produksi pangan untuk
perkapita/tahun
sesuai
keperluan lain.
dengan angka kecukupan
gizi.
a. Penetapan status krisis a. Penyusunan
peta a. Penyusunan
pangan nasional, provinsi
kerentanan dan ketahanan
kerentanan
dan kabupaten/kota.
pangan
provinsi
dan
ketahanan

peta
dan
pangan

- 40 NO
1

4.

1712

SUB URUSAN
2

Keamanan Pangan

PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
5
b. Penyusunan
peta
kabupaten/kota.
kecamatan.
kerentanan
dan b. Penanganan
kerawanan b. Penanganan kerawanan
ketahanan
pangan
pangan provinsi.
pangan kabupaten/kota.
nasional.
c. Pengadaan,
pengelolaan, c. Pengadaan, pengelolaan
c. Penanganan
kerawanan
dan penyaluran cadangan
dan penyaluran cadangan
pangan nasional.
pangan pada kerawanan
pangan pada kerawanan
d. Pengadaan,
pengelolaan
pangan yang mencakup
pangan yang mencakup
dan penyaluran cadangan
lebih dari 1 (satu) Daerah
dalam
Daerah
pangan pada kerawanan
kabupaten/kota
dalam
kabupaten/kota.
pangan yang mencakup
1 (satu) Daerah provinsi.
lebih dari 1 (satu) Daerah
provinsi.
Pelaksanaan
pengawasan
keamanan
pangan
segar
distribusi lintas negara dan
distribusi
lintas
Daerah
provinsi.

Pelaksanaan
pengawasan Pelaksanaan
pengawasan
keamanan
pangan
segar keamanan pangan segar.
distribusi
lintas
Daerah
kabupaten/kota.

- 41 J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1713

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Izin Lokasi

Pemberian izin lokasi lintas Pemberian izin lokasi lintas Pemberian izin lokasi dalam
Daerah provinsi.
Daerah
kabupaten/kota 1
(satu)
Daerah
dalam
1
(satu)
Daerah kabupaten/kota.
provinsi.

2.

Pengadaan
Tanah Pelaksanaan
Untuk
Kepentingan tanah untuk
Umum
umum.

3.

Sengketa
Garapan

4.

Ganti
Kerugian
dan Penyelesaian masalah ganti
Santunan Tanah Untuk kerugian
dan
santunan
Pembangunan
tanah untuk pembangunan
oleh Pemerintah Pusat.

pengadaan Penetapan lokasi pengadaan
kepentingan tanah
untuk
kepentingan
umum provinsi.

---

Tanah Penyelesaian sengketa tanah Penyelesaian sengketa tanah Penyelesaian sengketa tanah
garapan
lintas
Daerah garapan
lintas
Daerah garapan
dalam
Daerah
provinsi.
kabupaten/kota
dalam
1 kabupaten/kota.
(satu) Daerah provinsi.
Penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah
untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah provinsi.

Penyelesaian masalah ganti
kerugian
dan
santunan
tanah untuk pembangunan
oleh
Pemerintah
Daerah
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1714

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5.

Subyek
dan
Obyek
Redistribusi
Tanah,
serta Ganti Kerugian
Tanah
Kelebihan
Maksimum dan Tanah
Absentee

Penetapan subyek dan obyek
redistribusi
tanah, serta
ganti
kerugian
tanah
kelebihan maksimum dan
tanah
absentee
lintas
Daerah provinsi.

Penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti
kerugian
tanah
kelebihan
maksimum
dan
tanah
absentee
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

6.

Tanah Ulayat

---

Penetapan tanah ulayat yang Penetapan tanah ulayat yang
lokasinya
lintas
Daerah lokasinya
dalam
Daerah
kabupaten/kota
dalam kabupaten/kota.
1 (satu) Daerah provinsi.

7.

Tanah Kosong

---

a. Penyelesaian
masalah a. Penyelesaian
masalah
tanah
kosong
lintas
tanah
kosong
dalam
Daerah
kabupaten/kota
Daerah kabupaten/kota.
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

5
kabupaten /kota.
Penetapan subyek dan obyek
redistribusi
tanah, serta
ganti
kerugian
tanah
kelebihan maksimum dan
tanah
absentee
dalam
Daerah kabupaten/kota.
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1715

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

1

2

3

8.

Izin Membuka Tanah

9.

Penggunaan Tanah

---

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4
5
b. Inventarisasi
dan b. Inventarisasi
pemanfaatan tanah kosong
pemanfaatan
lintas
Daerah
kosong dalam
kabupaten/kota
dalam
kabupaten/kota.
1 (satu) Daerah provinsi.
---

Penerbitan
tanah.

izin

dan
tanah
Daerah

membuka

Perencanaan
penggunaan Perencanaan
penggunaan Perencanaan
penggunaan
tanah yang hamparannya tanah
yang
hamparannya tanah yang hamparannya
lintas Daerah provinsi.
lintas Daerah kabupaten/kota dalam
Daerah
dalam
1
(satu)
Daerah kabupaten/kota.
provinsi.

- 44 K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1716

NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

Rencana perlindungan dan RPPLH provinsi.
pengelolaan
lingkungan
hidup (RPPLH) nasional.

1.

Perencanaan
Lingkungan Hidup

2.

Kajian
Lingkungan KLHS
untuk
kebijakan, KLHS untuk KRP provinsi.
Hidup Strategis (KLHS)
rencana dan/atau program
(KRP) Nasional.

3.

Pengendalian
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan
Hidup

Pencegahan,
penanggulangan
dan
pemulihan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup
lintas
Daerah provinsi dan/atau
lintas batas negara.

Pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah
provinsi.

RPPLH kabupaten/kota.

KLHS
untuk
kabupaten/kota.

KRP

Pencegahan,
penanggulangan
dan
pemulihan
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup
dalam
Daerah kabupaten/kota.

- 45 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

4.

Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Kehati nasional.
(Kehati)

Pengelolaan Kehati provinsi.

Pengelolaan
kabupaten/kota.

5.

Bahan Berbahaya dan a. Pengelolaan B3.
Beracun
(B3),
dan b. Pengelolaan limbah B3.
Limbah
Bahan
Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

Pengumpulan limbah B3
lintas Daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

a. Penyimpanan sementara
limbah B3.

Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
izin lingkungan dan izin
perlindungan
dan
pengelolaan lingkungan
hidup (PPLH)

Pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang izin lingkungan
dan izin PPLH diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah provinsi.

Pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha dan/atau
kegiatan
yang
izin
lingkungan dan izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.

6.

1717

Pembinaan dan pengawasan
terhadap usaha dan/atau
kegiatan
yang
izin
lingkungan dan izin PPLH
diterbitkan oleh Pemerintah
Pusat.

Kehati

b. Pengumpulan limbah B3
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

- 46 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

7.

1718

Pengakuan keberadaan a. Penetapan
pengakuan a. Penetapan
pengakuan a. Penetapan
pengakuan
masyarakat
hukum
MHA, kearifan lokal atau
MHA, kearifan lokal atau
MHA, kearifan lokal atau
adat (MHA), kearifan
pengetahuan tradisional
pengetahuan
tradisional
pengetahuan tradisional
lokal dan hak MHA yang
dan hak MHA terkait
dan hak kearifan lokal
dan hak kearifan lokal
terkait dengan PPLH
dengan PPLH yang berada
atau
pengetahuan
atau
pengetahuan
di 2 (dua) atau lebih
tradisional dan hak MHA
tradisional dan hak MHA
Daerah provinsi.
terkait dengan PPLH yang
terkait dengan PPLH yang
berada
di
dua
atau
lebih
berada
di
Daerah
b. Peningkatan
kapasitas
Daerah
kabupaten/kota
kabupaten/kota.
MHA, kearifan lokal atau
dalam
1
(satu)
Daerah
pengetahuan tradisional
b. Peningkatan
kapasitas
provinsi.
dan hak MHA terkait
MHA, kearifan lokal atau
dengan PPLH yang berada b. Peningkatan
kapasitas
pengetahuan tradisional
di 2 (dua) atau lebih
MHA, kearifan lokal atau
dan hak kearifan lokal
Daerah provinsi.
pengetahuan
tradisional
atau
pengetahuan
dan hak kearifan lokal
tradisional dan hak MHA
atau
pengetahuan
terkait dengan PPLH yang
tradisional dan hak MHA
berada
di
Daerah
terkait dengan PPLH yang
kabupaten/kota.
berada di dua atau lebih
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1719

NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

1

2

3

8.

Pendidikan, Pelatihan,
dan
Penyuluhan
Lingkungan
Hidup
Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan
hidup
untuk
lembaga
kemasyarakatan
tingkat nasional.

9.

Penghargaan
Pemberian
Lingkungan
Hidup lingkungan
Untuk Masyarakat
nasional.

10.

Pengaduan Lingkungan Penyelesaian
pengaduan
Hidup
masyarakat di bidang PPLH
terhadap:
a. usaha dan/atau kegiatan
yang
izin
lingkungan

DAERAH PROVINSI
4
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
Penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan
hidup
untuk
lembaga
kemasyarakatan
tingkat Daerah provinsi.

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5

Penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan, dan penyuluhan
lingkungan
hidup
untuk
lembaga
kemasyarakatan
tingkat
Daerah
kabupaten/kota.

penghargaan Pemberian
penghargaan Pemberian
penghargaan
hidup tingkat lingkungan
hidup
tingkat lingkungan hidup tingkat
Daerah provinsi.
Daerah kabupaten/kota.
Penyelesaian
pengaduan Penyelesaian
pengaduan
masyarakat di bidang PPLH masyarakat di bidang PPLH
terhadap:
terhadap:
a. usaha dan/atau kegiatan a. usaha dan/atau kegiatan
yang
izin
lingkungan
yang
izin
lingkungan

- 48 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

dan/atau
izin
PPLH
dan/atau
izin
PPLH
dan/atau
izin
PPLH
diterbitkan
oleh
diterbitkan
oleh
diterbitkan
oleh
Pemerintah Pusat.
Pemerintah
Daerah
Pemerintah
Daerah
provinsi.
kabupaten/kota.
b. usaha dan/atau kegiatan
yang
lokasi
dan/atau b. usaha dan/atau kegiatan b. usaha dan/atau kegiatan
dampaknya lintas Daerah
yang
lokasi
dan/atau
yang
lokasi
dan/atau
provinsi.
dampaknya lintas Daerah
dampaknya di Daerah
kabupaten/kota.
kabupaten/kota.
11.

1720

Persampahan

a. Penerbitan
izin Penanganan
sampah
insenerator
pengolah TPA/TPST regional.
sampah menjadi energi
listrik.
b. Penerbitan
izin
pemanfaatan gas metana
(landfill gas) untuk energi
listrik
di
tempat
pemrosesan akhir (TPA)
regional
oleh
pihak

di a. Pengelolaan sampah.
b. Penerbitan
izin
pendaurulangan
sampah/pengolahan
sampah,
pengangkutan
sampah dan pemrosesan
akhir
sampah
yang
diselenggarakan
oleh
swasta.
c. Pembinaan
dan

- 49 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3

4

swasta.
c. Pembinaan
dan
pengawasan penanganan
sampah di TPA/tempat
pengolahan
sampah
terpadu (TPST) regional
oleh pihak swasta.
d. Penetapan
dan
pengawasan
tanggung
jawab produsen dalam
pengurangan sampah.
e. Pembinaan
dan
pengawasan
tanggung
jawab produsen dalam
pengurangan sampah.

1721

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
pengawasan pengelolaan
sampah
yang
diselenggarakan
oleh
pihak swasta.

- 50 L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1722

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Pendaftaran Penduduk

a. Penetapan
sistem
pendaftaran
penduduk
secara nasional.
b. Pemberian Nomor Induk
Kependudukan (NIK).
c. Penetapan
spesifikasi
dan penyediaan blangko
KTP-El.
d. Penetapan
spesifikasi
dan penyediaan blangko
dokumen kependudukan
selain blangko KTP-El.

---

Pelayanan
penduduk.

2.

Pencatatan Sipil

a. Penetapan
sistem
pencatatan sipil secara
nasional.
b. Penetapan
spesifikasi

---

Pelayanan pencatatan sipil.

pendaftaran

- 51 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

blangko
dokumen
pencatatan sipil.

1723

3.

Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan

4.

Profile Kependudukan

a. Verifikasi dan validasi
data kependudukan dari
Daerah kabupaten/kota.
b. Pengelolaan
dan
penyajian
database
kependudukan nasional.

a. Pengumpulan
data
kependudukan.
b. Pemanfaatan
dan
penyajian
database
kependudukan
kabupaten/kota.

Penyusunan
profile Penyusunan
profile Penyusunan
kependudukan nasional.
kependudukan provinsi.
kependudukan
kabupaten/kota.

profile

- 52 M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1724

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Penataan Desa

a. Pembentukan
Desa
di
kawasan yang bersifat
khusus dan strategis bagi
kepentingan nasional.
b. Penerbitan
kode
Desa
berdasarkan
nomor
registrasi dari Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.

Penetapan
susunan Penyelenggaraan
kelembagaan,
pengisian Desa.
jabatan, dan masa jabatan
kepala
desa
adat
berdasarkan hukum adat.

penataan

2.

Kerja Sama Desa

Fasilitasi kerja sama antar- Fasilitasi kerja sama antar- Fasilitasi kerja sama antarDesa dari Daerah provinsi Desa
dari
Daerah Desa dalam 1 (satu) Daerah
yang berbeda.
kabupaten/kota yang berbeda kabupaten/kota.
dalam
1
(satu)
Daerah
provinsi.
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1725

NO

SUB URUSAN

3.

Administrasi
Pemerintahan Desa

4.

Lembaga
Kemasyarakatan,
Lembaga
Adat,
dan
Masyarakat
Hukum
Adat

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

---

---

Pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
Desa.

Pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
yang
bergerak
di
bidang
pemberdayaan Desa tingkat
nasional.

Pemberdayaan
lembaga
kemasyarakatan
yang
bergerak
di
bidang
pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat Daerah
provinsi serta pemberdayaan
masyarakat hukum adat
yang masyarakat pelakunya
hukum adat yang sama
berada di lintas Daerah
kabupaten/kota.

a. Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
yang
bergerak
di
bidang
pemberdayaan Desa dan
lembaga adat tingkat
Daerah kabupaten/kota
dan
pemberdayaan
masyarakat hukum adat
yang
masyarakat
pelakunya hukum adat
yang sama dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
dan
lembaga adat tingkat
Desa.

- 54 N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1726

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Pengendalian Penduduk

2.

Keluarga
(KB)

a. Pemaduan
dan a. Pemaduan
dan a. Pemaduan
dan
sinkronisasi
kebijakan
sinkronisasi
kebijakan
sinkronisasi
kebijakan
pengendalian
kuantitas
Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah
Daerah
penduduk.
Pemerintah
Daerah
provinsi
dengan
provinsi
dalam
rangka
Pemerintah
Daerah
b. Penetapan
perkiraan
pengendalian
kuantitas
kabupaten/kota
dalam
pengendalian penduduk
penduduk.
rangka
pengendalian
secara nasional.
kuantitas penduduk.
b. Pemetaan
perkiraan
pengendalian
penduduk b. Pemetaan
perkiraan
cakupan Daerah provinsi.
pengendalian penduduk
cakupan
Daerah
kabupaten/kota.

Berencana a. Penyusunan
desain a. Pengembangan
desain a. Pelaksanaan
advokasi,
program dan pengelolaan
program, pengelolaan dan
komunikasi, informasi dan
advokasi,
komunikasi,
pelaksanaan
advokasi,
edukasi
(KIE)
informasi dan edukasi
komunikasi, informasi dan
pengendalian
penduduk

- 55 NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT

b.

c.

d.

e.

1727

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
5
pengendalian penduduk
edukasi (KIE) pengendalian
dan KB sesuai kearifan
penduduk
dan
KB
sesuai
budaya lokal.
Pengelolaan
tenaga
kearifan budaya lokal.
penyuluh
KB/petugas
b. Pendayagunaan
tenaga
lapangan KB (PKB/PLKB). b. Pemberdayaan
dan
penyuluh
KB/petugas
peningkatan peran serta
lapangan KB (PKB/PLKB).
Pengelolaan
dan
organisasi
kemasyarakatan
penyediaan alat dan obat
c. Pengendalian
dan
tingkat Daerah provinsi
kontrasepsi
untuk
pendistribusian
dalam
pengelolaan
kebutuhan PUS nasional.
kebutuhan alat dan obat
pelayanan
dan
pembinaan
kontrasepsi
serta
Pengelolaan
dan
kesertaan
ber-KB.
pelaksanaan
pelayanan
pengendalian
sistem
KB
di
Daerah
informasi keluarga.
kabupaten/kota.
Pemberdayaan
dan
d. Pemberdayaan
dan
peningkatan peran serta
peningkatan peran serta
organisasi
organisasi
kemasyarakatan tingkat
kemasyarakatan
tingkat
nasional
dalam
Daerah
kabupaten/kota
pengendalian pelayanan
dalam
pelaksanaan
dan pembinaan kesertaan
pelayanan dan pembinaan
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PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3

4

ber-KB.
3.

1728

Keluarga Sejahtera

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
kesertaan ber-KB.

a. Pengembangan
desain a. Pengelolaan
pelaksanaan a. Pelaksanaan
program
pembangunan
desain
program
pembangunan
keluarga
keluarga
melalui
pembangunan
keluarga
melalui
pembinaan
pembinaan
ketahanan
melalui
pembinaan
ketahanan
dan
dan
kesejahteraan
ketahanan
dan
kesejahteraan keluarga.
keluarga.
kesejahteraan keluarga.
b. Pelaksanaan
dan
b. Pemberdayaan
dan b. Pemberdayaan
dan
peningkatan peran serta
peningkatan peran serta
peningkatan peran serta
organisasi
organisasi
organisasi kemasyarakatan
kemasyarakatan
tingkat
kemasyarakatan tingkat
tingkat Daerah provinsi
Daerah
kabupaten/kota
nasional
dalam
dalam
pembangunan
dalam
pembangunan
pembangunan
keluarga
keluarga
melalui
keluarga
melalui
melalui ketahanan dan
pembinaan ketahanan dan
pembinaan
ketahanan
kesejahteraan keluarga.
kesejahteraan keluarga.
dan
kesejahteraan
keluarga.
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DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

---

---

4.

1729

Standardisasi
Sertifikasi

dan Standardisasi pelayanan KB
dan
sertifikasi
tenaga
penyuluh
KB/
petugas
lapangan KB (PKB/PLKB).

- 58 O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
NO
1
1.

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2

3

4

5

a. Penetapan rencana induk
jaringan LLAJ Provinsi.
b. Penyediaan perlengkapan
jalan di jalan provinsi.
c. Pengelolaan
terminal
penumpang tipe B.
d. Pelaksanaan
manajemen
dan rekayasa lalu lintas
untuk
jaringan
jalan
provinsi.
e. Persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas untuk
jalan provinsi.
f. Audit
dan
inspeksi
keselamatan LLAJ di jalan

a. Penetapan rencana induk
jaringan
LLAJ
Kabupaten/Kota.
b. Penyediaan perlengkapan
jalan
di
jalan
Kabupaten/Kota.
c. Pengelolaan
terminal
penumpang tipe C.
d. Penerbitan
izin
penyelenggaraan
dan
pembangunan
fasilitas
parkir.
e. Pengujian
berkala
kendaraan bermotor.
f. Pelaksanaan manajemen

Lalu
Lintas
dan a.
Angkutan Jalan (LLAJ)
b.

c.
d.

e.

1730

Penetapan
rencana
induk jaringan LLAJ
Nasional
Penyediaan
perlengkapan jalan di
jalan nasional.
Pengelolaan
terminal
penumpang tipe A.
Penyelenggaraan
terminal barang untuk
umum.
Persetujuan
penyelenggaraan
terminal barang untuk
kepentingan sendiri.
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1

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

2
f.
g.

h.

i.

j.

k.

1731

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

DAERAH PROVINSI

3
4
Pelaksanaan uji tipe
provinsi.
kendaraan bermotor.
g. Penyediaan
angkutan
Penetapan lokasi dan
umum
untuk
jasa
pengoperasian
atau
angkutan orang dan/atau
penutupan
alat
barang antar kota dalam
penimbangan
1 (satu) Daerah provinsi.
kendaraan bermotor.
h. Penetapan
kawasan
Pelaksanaan akreditasi
perkotaan
untuk
unit pengujian berkala
pelayanan
angkutan
kendaraan bermotor.
perkotaan yang melampaui
batas 1 (satu) Daerah
Penyelenggaraan
kabupaten/kota
dalam
akreditasi
lembaga
1
(satu)
Daerah
provinsi.
pendidikan mengemudi.
Pelaksanaan
kalibrasi i. Penetapan rencana umum
jaringan trayek antarkota
alat pengujian berkala
dalam Daerah provinsi dan
kendaraan bermotor.
perkotaan yang melampaui
Pelaksanaan manajemen
batas 1 (satu) Daerah
dan rekayasa lalu lintas
kabupaten/kota.

g.

h.

i.

j.

5
dan rekayasa lalu lintas
untuk
jaringan
jalan
kabupaten/kota.
Persetujuan hasil analisis
dampak lalu lintas untuk
jalan kabupaten/kota.
Audit
dan
inspeksi
keselamatan
LLAJ
di
jalan kabupaten/kota.
Penyediaan
angkutan
umum
untuk
jasa
angkutan orang dan/atau
barang dalam Daerah
kabupaten/kota.
Penetapan
kawasan
perkotaan
untuk
pelayanan
angkutan
perkotaan dalam 1 (satu)
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1
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SUB URUSAN
2

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
5
untuk jaringan jalan j. Penetapan rencana umum
Daerah kabupaten/kota.
nasional.
jaringan trayek pedesaan k. Penetapan
rencana
yang
melampaui
1
(satu)
l.
Persetujuan
hasil
umum jaringan trayek
Daerah kabupaten dalam
analisis dampak lalu
perkotaan dalam 1 (satu)
1
(satu)
Daerah
provinsi.
lintas
untuk
jalan
Daerah kabupaten/kota.
nasional.
k. Penetapan wilayah operasi l. Penetapan
rencana
angkutan orang dengan
m. Audit
dan
inspeksi
umum jaringan trayek
menggunakan taksi dalam
keselamatan LLAJ di
pedesaan
yang
kawasan perkotaan yang
jalan nasional.
menghubungkan 1 (satu)
wilayah
operasinya
Daerah kabupaten.
n. Penyediaan
angkutan
melampaui
Daerah
umum
untuk
jasa
m. Penetapan
wilayah
kota/kabupaten
dalam
angkutan
orang
operasi angkutan orang
1 (satu) Daerah provinsi.
dan/atau barang antar
dengan
menggunakan
l.
Penerbitan
izin
Daerah kabupaten/kota
taksi
dalam
kawasan
penyelenggaraan angkutan
antar Daerah provinsi
perkotaan yang wilayah
orang dalam trayek lintas
serta
lintas
batas
operasinya berada dalam
Daerah
kabupaten/kota
negara.
Daerah kabupaten/kota.
dalam
1
(satu)
Daerah
o. Penetapan
kawasan
n. Penerbitan
izin
provinsi.
perkotaan
untuk
penyelenggaraan
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1

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

2

p.

q.

r.

1733

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
5
pelayanan
angkutan m. Penerbitan
izin
angkutan orang dalam
perkotaan
yang
penyelenggaraan angkutan
trayek perdesaan dan
melampaui
batas
taksi
yang
wilayah
perkotaan dalam 1 (satu)
1 (satu) Daerah provinsi
operasinya
melampaui
Daerah kabupaten/kota.
dan lintas batas negara.
lebih dari 1 (satu) Daerah o. Penerbitan
izin
kabupaten/kota
dalam
Penetapan
rencana
penyelenggaraan
taksi
1 (satu) Daerah provinsi.
umum jaringan trayek
dan angkutan kawasan
antarkota antarprovinsi n. Penetapan
tarif
kelas
tertentu yang wilayah
dan
perkotaan
yang
ekonomi untuk angkutan
operasinya berada dalam
melampaui
batas
orang
yang
melayani
Daerah kabupaten/kota.
1 (satu) Daerah provinsi
trayek antarkota dalam p. Penetapan
tarif
kelas
dan lintas batas negara.
Daerah
provinsi
serta
ekonomi untuk angkutan
angkutan perkotaan dan
Penetapan
rencana
orang
yang
melayani
perdesaan
yang
melampaui
umum jaringan trayek
trayek antarkota dalam
1
(satu)
Daerah
perdesaan
yang
Daerah kabupaten serta
kabupaten/kota
dalam
melampaui
1
(satu)
angkutan perkotaan dan
1
(satu)
Daerah
provinsi.
Daerah provinsi.
perdesaan yang wilayah
pelayanannya
dalam
Penetapan
wilayah
Daerah kabupaten/kota.
operasi angkutan orang
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PEMERINTAH PUSAT

2

s.

t.

1734

3
dengan
menggunakan
taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah
operasinya melampaui
Daerah provinsi.
Penerbitan
izin
penyelenggaraan
angkutan orang dalam
trayek lintas negara dan
trayek lintas Daerah
provinsi.
Penerbitan
izin
penyelenggaraan
angkutan tidak dalam
trayek yang melayani:
1) angkutan taksi yang
wilayah
operasinya
melampaui 1 (satu)
Daerah provinsi;

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

- 63 NO
1

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

2

u.

v.

1735

3
2) angkutan
dengan
tujuan tertentu; dan
3) angkutan pariwisata.
Penerbitan
izin
penyelenggaraan
angkutan
barang
khusus.
Penetapan tarif kelas
ekonomi
untuk
angkutan orang yang
melayani trayek antar
kota
antar
Daerah
provinsi,
angkutan
perkotaan dan angkutan
perdesaan yang wilayah
pelayanannya
melampaui
Daerah
provinsi.

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

- 64 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2

3

4

5

1
2.

1736

Pelayaran

a. Penerbitan izin usaha a. Penerbitan
izin
usaha a. Penerbitan izin usaha
angkutan laut bagi badan
angkutan laut bagi badan
angkutan laut bagi badan
usaha yang melakukan
usaha yang berdomisili
usaha yang berdomisili
kegiatan
pada
lintas
dalam
wilayah
dan
dalam
Daerah
pelabuhan antar-Daerah
beroperasi
pada
lintas
kabupaten/kota
dan
provinsi
dan
pelabuhan
antar-Daerah
beroperasi pada lintas
internasional.
kabupaten/ kota dalam
pelabuhan
di
Daerah
wilayah
Daerah
provinsi.
kabupaten/kota.
b. Penerbitan izin trayek
penyelenggaraan
b. Penerbitan
izin
usaha b. Penerbitan izin usaha
angkutan
sungai
dan
angkutan laut pelayaran
angkutan laut pelayaran
danau untuk kapal yang
rakyat
bagi
orang
rakyat
bagi
orang
melayani trayek antarperorangan atau badan
perorangan atau badan
Daerah provinsi dan/atau
usaha yang berdomisili
usaha yang berdomisili
antarnegara.
dan yang beroperasi pada
dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antarlintas pelabuhan dalam
c. Penetapan
lintas
Daerah
kabupaten/kota
Daerah kabupaten/kota.
penyeberangan
dan
dalam Daerah provinsi, c. Penerbitan izin usaha
persetujuan
pelabuhan
antar-Daerah
pengoperasian kapal yang
penyelenggaraan
provinsi, dan pelabuhan
terletak pada jaringan
angkutan
sungai
dan
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1

1737

SUB URUSAN
2

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
5
jalan nasional, jaringan
internasional.
danau
sesuai
dengan
jalur kereta api nasional, c. Penerbitan
domisili
orang
izin
trayek
dan/atau antar negara
perseorangan
warga
penyelenggaraan angkutan
atau
lintas
negara
Indonesia
atau
sungai dan danau untuk
penyeberangan
antar
badan usaha.
kapal yang melayani trayek
negara dan/atau antarantar-Daerah
d. Penerbitan izin trayek
Daerah provinsi.
kabupaten/kota
dalam
penyelenggaraan
d. Penetapan
lintas
Daerah
provinsi
yang
angkutan
sungai
dan
penyeberangan
dan
bersangkutan.
danau untuk kapal yang
persetujuan
melayani trayek dalam
d. Penetapan
lintas
pengoperasian
untuk
Daerah kabupaten/kota
penyeberangan
dan
kapal
yang
melayani
yang bersangkutan.
persetujuan pengoperasian
penyeberangan
antarkapal
antar-Daerah e. Penerbitan izin usaha
Daerah provinsi dan/atau
kabupaten/kota
dalam
penyelenggaraan
antar negara.
Daerah
provinsi
yang
angkutan penyeberangan
e. Penerbitan izin usaha
terletak
pada
jaringan
sesuai dengan domisili
jasa
terkait
berupa
jalan provinsi dan/atau
badan usaha.
pengelolaan
kapal,
jaringan jalur kereta api f. Penetapan
lintas
perantara
jual
beli
provinsi.
penyeberangan
dan
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1

1738

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

2

3

4

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5
dan/atau sewa kapal, e. Penetapan
lintas
persetujuan
keagenan kapal dan awak
penyeberangan
dan
pengoperasian
kapal
kapal.
persetujuan pengoperasian
dalam
Daerah
untuk
kapal
yang
melayani
kabupaten/kota
yang
f. Penetapan tarif angkutan
penyeberangan
lintas
terletak pada jaringan
laut dalam negeri untuk
pelabuhan
antar-Daerah
jalan
kabupaten/kota
penumpang
kelas
kabupaten/kota
dalam
dan/atau jaringan jalur
ekonomi.
1
(satu)
Daerah
provinsi.
kereta
api
g. Penetapan tarif angkutan
kabupaten/kota.
f. Penerbitan izin usaha jasa
penyeberangan
terkait berupa bongkar g. Penetapan
lintas
penumpang
kelas
muat
barang,
jasa
penyeberangan
dan
ekonomi dan kendaraan
pengurusan
transportasi,
persetujuan
beserta muatannya pada
angkutan
perairan
pengoperasian
untuk
lintas
penyeberangan
pelabuhan,
penyewaan
kapal
yang
melayani
antar negara dan antarperalatan angkutan laut
penyeberangan
dalam
Daerah provinsi.
atau
peralatan
jasa
terkait
Daerah
kabupaten/kota.
h. Penetapan
lokasi
dengan angkutan laut, h. Penerbitan izin usaha
pelabuhan.
tally mandiri, dan depo
jasa
terkait
dengan
i. Penetapan rencana induk
peti kemas.
perawatan dan perbaikan
dan
DLKR/DLKP
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1

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

2

3
pelabuhan utama, dan
pelabuhan pengumpul.
j. Pembangunan,
penerbitan
izin
pembangunan
dan
pengoperasian pelabuhan
utama dan pelabuhan
pengumpul.
k. Pembangunan
dan
penerbitan izin pelabuhan
sungai dan danau yang
melayani
trayek
antarnegara
dan/atau
antar-Daerah provinsi.
l. Penerbitan izin lokasi,
membangun
dan
mengoperasikan terminal
khusus.
m. Penerbitan izin usaha

1739

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

DAERAH PROVINSI

g.

h.

i.

j.

4
Penetapan tarif angkutan
penyeberangan
penumpang kelas ekonomi
dan kendaraan beserta
muatannya pada lintas
penyeberangan
antarDaerah
kabupaten/kota
dalam Daerah provinsi.
Penetapan rencana induk
dan
DLKR/DLKP
pelabuhan
pengumpan
regional.
Pembangunan, penerbitan
izin pembangunan dan
pengoperasian pelabuhan
pengumpan regional.
Pembangunan
dan
penerbitan izin pelabuhan
sungai dan danau yang

5
i.

j.

k.

l.

kapal.
Penetapan tarif angkutan
penyeberangan
penumpang
kelas
ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada
lintas
penyeberangan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.
Penetapan rencana induk
dan
DLKR/DLKP
pelabuhan
pengumpan
lokal.
Penetapan rencana induk
dan DLKR/DLKP untuk
pelabuhan sungai dan
danau.
Pembangunan,
penerbitan
izin
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1
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PEMERINTAH PUSAT

2

n.

o.

p.

q.

1740

3
badan usaha pelabuhan
di pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul.
Penerbitan
izin
pengembangan
pelabuhan
untuk
pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul.
Penerbitan
izin
pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk
pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul.
Penerbitan izin pekerjaan
pengerukan di wilayah
perairan
pelabuhan
utama dan pelabuhan
pengumpul.
Penerbitan izin pekerjaan

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4
melayani
trayek
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
k. Penerbitan
izin
usaha
badan usaha pelabuhan di
pelabuhan
pengumpan
regional.
l. Penerbitan
izin
pengembangan pelabuhan
untuk
pelabuhan
pengumpan regional.
m. Penerbitan
izin
pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk
pelabuhan
pengumpan
regional.
n. Penerbitan izin pekerjaan
pengerukan di wilayah

5
pembangunan
dan
pengoperasian pelabuhan
pengumpan lokal.
m. Pembangunan
dan
penerbitan
izin
pembangunan
dan
pengoperasian pelabuhan
sungai dan danau.
n. Penerbitan izin usaha
badan usaha pelabuhan
di pelabuhan pengumpul
lokal.
o. Penerbitan
izin
pengembangan
pelabuhan
untuk
pelabuhan
pengumpan
lokal.
p. Penerbitan
izin
pengoperasian pelabuhan
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1
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

2

3

4

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5
reklamasi
di
wilayah
perairan
pelabuhan
selama 24 jam untuk
perairan
pelabuhan
pengumpan regional.
pelabuhan
pengumpan
utama dan pelabuhan o. Penerbitan izin reklamasi
lokal.
pengumpul.
di
wilayah
perairan q. Penerbitan izin pekerjaan
r. Penerbitan
izin
pelabuhan
pengumpan
pengerukan di wilayah
pengelolaan
Terminal
regional.
perairan
pelabuhan
Untuk
Kepentingan p. Penerbitan
pengumpan lokal.
izin
Sendiri (TUKS) di dalam
pengelolaan
terminal r. Penerbitan izin reklamasi
DLKR/DLKP
pelabuhan
untuk kepentingan sendiri
di
wilayah
perairan
utama dan pelabuhan
(TUKS)
di
dalam
pelabuhan
pengumpan
pengumpul.
DLKR/DLKP
pelabuhan
lokal.
s. Penyelenggaraan
pengumpan regional.
s. Penerbitan
izin
keselamatan
dan
pengelolaan
Terminal
keamanan pelayaran.
Untuk
Kepentingan
t. Penyelenggaraan
Sendiri (TUKS) di dalam
perlindungan lingkungan
DLKR/DLKP
pelabuhan
maritim.
pengumpan lokal.
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PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2

3

4

5

---

Penerbitan izin mendirikan
bangunan
tempat
pendaratan dan lepas landas
helikopter.

3.

Penerbangan

Pengaturan,
pengendalian
dan pengawasan kegiatan
penerbangan sipil.

4.

Perkeretaapian

a. Penetapan rencana induk a. Penetapan rencana induk a. Penetapan rencana induk
perkeretaapian nasional.
perkeretaapian provinsi.
perkeretaapian
kabupaten/kota.
b. Penerbitan izin usaha, b. Penerbitan izin usaha, izin
izin pembangunan dan
pembangunan dan izin b. Penerbitan izin usaha,
izin operasi prasarana
operasi
prasarana
izin pembangunan dan
perkeretaapian
umum
perkeretaapian
umum
izin operasi prasarana
yang jaringan jalurnya
yang
jaringan
jalurnya
perkeretaapian
umum
melintasi batas Daerah
melintasi batas Daerah
yang jaringan jalurnya
provinsi
kabupaten/kota.
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
c. Penetapan jaringan jalur c. Penetapan jaringan jalur
kereta
api
yang
kereta
api
yang c. Penetapan jaringan jalur
jaringannya
melebihi
jaringannya
melebihi
kereta
api
yang
wilayah 1 (satu) Daerah
wilayah 1 (satu) Daerah
jaringannya
dalam
provinsi.
kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah
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PEMERINTAH PUSAT

2

3

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4
5
d. Pengujian
prasarana
1 (satu) Daerah provinsi.
kabupaten/kota.
perkeretaapian.
d. Penetapan kelas stasiun d. Penetapan kelas stasiun
e. Penetapan kelas stasiun
untuk
stasiun
pada
untuk
stasiun
pada
untuk
stasiun
pada
jaringan jalur kereta api
jaringan jalur kereta api
jaringan jalur kereta api
provinsi.
kabupaten/kota.
nasional.
e. Penerbitan izin operasi e. Penerbitan izin operasi
f. Penerbitan izin usaha
sarana
perkeretaapian
sarana
perkeretaapian
dan izin operasi sarana
umum
yang
jaringan
umum
yang
jaringan
perkeretaapian
umum
jalurnya melintasi batas
jalurnya melintasi batas
yang jaringan jalurnya
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
melintasi batas Daerah
dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
provinsi.
provinsi.
f. Penetapan
jaringan
g. Pengujian
sarana f. Penetapan
jaringan
pelayanan perkeretaapian
perkeretaapian.
pelayanan perkeretaapian
pada
jaringan
jalur
pada
jaringan
jalur
perkeretaapian
perkeretaapian provinsi.
kabupaten/kota.

- 72 NO
1

1744

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

2

3

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4
5
h. Penetapan
jaringan g. Penerbitan izin pengadaan g. Penerbitan
izin
pelayanan perkeretaapian
atau
pembangunan
pengadaan
atau
pada
jaringan
jalur
perkeretapian khusus, izin
pembangunan
perkeretaapian nasional
operasi, dan penetapan
perkeretapian
khusus,
jalur kereta api khusus
izin
operasi,
dan
i. Penetapan pedoman tarif
yang
jaringannya
melebihi
penetapan
jalur
kereta
angkutan orang dan tarif
1
(satu)
Daerah
api
khusus
yang
angkutan barang.
kabupaten/kota
dalam
jaringannya
dalam
j. Akreditasi badan hukum
1 (satu) Daerah provinsi.
Daerah kabupaten/kota.
atau lembaga pengujian
prasarana dan sarana
perkeretaapian.
k. Sertifikasi
tenaga
perawatan prasarana dan
sarana perkeretaapian.
l. Penerbitan
izin
pengadaan
atau
pembangunan
perkeretapian
khusus,
izin
operasi,
dan

- 73 NO
1

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2

3

4

5

penetapan jalur kereta
api
khusus
yang
jaringannya
melebihi
1 (satu) Daerah provinsi
dan
batas
wilayah
negara.

1745

- 74 P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1746

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Penyelenggaraan,
Sumber
Daya,
Perangkat Pos,
Informatika

2.

Informasi
dan Pengelolaan informasi dan Pengelolaan informasi dan
Komunikasi Publik
komunikasi
publik komunikasi
publik
Pemerintah
Pusat
serta Pemerintah Daerah provinsi.
informasi strategis nasional
dan internasional.

3.

Aplikasi Informatika

Pengelolaan penyelenggaraan
dan sumber daya, dan perangkat
serta pos, serta informatika.
Pengelolaan informasi dan
komunikasi
publik
Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota.

a. Penetapan nama domain a. Pengelolaan nama domain a. Pengelolaan nama domain
dan sub domain bagi
yang telah ditetapkan oleh
yang telah ditetapkan oleh
instansi Pemerintah Pusat
Pemerintah Pusat dan sub
Pemerintah Pusat dan sub
dan Pemerintah Daerah.
domain
di
lingkup
domain
di
lingkup
Pemerintah
Daerah
Pemerintah
Daerah
b. Pengelolaan nama domain
provinsi.
kabupaten/kota.
instansi
penyelenggara

- 75 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3

4

negara.
c. Pengelolaan
nasional.

1747

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5
b. Pengelolaan
e-government b. Pengelolaan e-government
di
lingkup
Pemerintah
di
lingkup
Pemerintah
e-government
Daerah provinsi.
Daerah kabupaten/kota.

- 76 Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1748

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Badan Hukum Koperasi

a. Pengesahan
akta
pendirian,
perubahan
anggaran dasar koperasi,
dan
pembubaran
koperasi.
b. Pengumuman
badan
hukum koperasi di Berita
Negara
Republik
Indonesia.

2.

Izin
Usaha
Pinjam

a. Penerbitan
izin
usaha
simpan
pinjam
untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam
untuk
koperasi
dengan
wilayah keanggotaan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.
b. Penerbitan
izin

Simpan a. Penerbitan izin usaha
simpan pinjam untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan
lintas
Daerah provinsi.
b. Penerbitan
izin
pembukaan
kantor

- 77 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3

4
b. Penerbitan
izin
pembukaan
kantor
cabang, cabang pembantu
dan kantor kas koperasi
simpan
pinjam
untuk
koperasi dengan wilayah
keanggotaan
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

5
pembukaan kantor
cabang,
cabang
pembantu dan kantor
kas
koperasi simpan
pinjam untuk
koperasi
dengan
wilayah
keanggotaan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.

a. Pemeriksaan
dan
pengawasan
koperasi
yang
wilayah
keanggotaannya
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan
dan
pengawasan
koperasi

a. Pemeriksaan
dan
pengawasan koperasi
yang
wilayah
keanggotaan dalam
Daerah kabupaten/kota.
b. Pemeriksaan
dan
pengawasan koperasi
simpan
pinjam/unit
simpan pinjam koperasi

cabang,
cabang
pembantu dan kantor kas
koperasi simpan pinjam
untuk koperasi dengan
wilayah
keanggotaan
lintas Daerah provinsi.

3.

1749

Pengawasan
pemeriksaan

dan a. Pemeriksaan
dan
pengawasan
koperasi
yang
wilayah
keanggotaannya
lintas
Daerah provinsi.
b. Pemeriksaan
dan
pengawasan
koperasi
simpan
pinjam/unit
simpan pinjam koperasi

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- 78 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3

4

yang
keanggotaannya
Daerah provinsi.

1750

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
yang
wilayah
keanggotaan dalam
Daerah kabupaten/kota.

wilayah
lintas

simpan
pinjam/unit
simpan pinjam koperasi
yang
wilayah
keanggotaannya
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

4.

Penilaian
Kesehatan Penilaian kesehatan koperasi
KSP/USP Koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam
koperasi
yang
wilayah
keanggotaannya
lintas Daerah provinsi.

Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

Penilaian kesehatan koperasi
simpan pinjam/unit simpan
pinjam
koperasi
yang
wilayah
keanggotaan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.

5.

Pendidikan dan Latihan Pendidikan
dan
latihan Pendidikan
dan
latihan
Perkoperasian
perkoperasian bagi koperasi perkoperasian bagi koperasi
yang
wilayah yang wilayah lintas Daerah
keanggotaannya
lintas kabupaten/kota
dalam
Daerah provinsi.
1 (satu) Daerah provinsi.

Pendidikan
dan
latihan
perkoperasian bagi koperasi
yang wilayah keanggotaan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.
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1751

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

6.

Pemberdayaan
dan Pemberdayaan
dan
Perlindungan Koperasi
perlindungan koperasi yang
keanggotaannya
lintas
Daerah provinsi.

Pemberdayaan
dan
perlindungan koperasi yang
keanggotaannya lintas Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

Pemberdayaan
dan
perlindungan koperasi yang
keanggotaannya
dalam
Daerah kabupaten/kota.

7.

Pemberdayaan
Usaha
Menengah, Usaha Kecil,
dan
Usaha
Mikro
(UMKM)

Pemberdayaan
usaha
menengah dilakukan melalui
pendataan,
kemitraan,
kemudahan
perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi
dengan
para
pemangku kepentingan.

Pemberdayaan usaha kecil
yang
dilakukan
melalui
pendataan,
kemitraan,
kemudahan
perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi
dengan
para
pemangku kepentingan.

Pemberdayaan usaha mikro
yang
dilakukan
melalui
pendataan,
kemitraan,
kemudahan
perijinan,
penguatan kelembagaan dan
koordinasi
dengan
para
pemangku kepentingan.

8.

Pengembangan UMKM

Pengembangan
usaha
menengah dengan orientasi
peningkatan skala usaha
menjadi usaha besar.

Pengembangan usaha kecil
dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi usaha
menengah.

Pengembangan usaha mikro
dengan
orientasi
peningkatan skala usaha
menjadi usaha kecil.

- 80 R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

1752

pemberian
Pengembangan
Iklim a. Penetapan bidang usaha a. Penetapan
pemberian a. Penetapan
fasilitas/insentif
di bidang
Penanaman Modal
yang tertutup dan bidang
fasilitas/insentif di bidang
penanaman modal yang
usaha
yang
terbuka
penanaman modal yang
menjadi
kewenangan
dengan persyaratan.
menjadi
kewenangan
Daerah kabupaten/kota.
Daerah provinsi.
b. Penetapan
pemberian
fasilitas/insentif di bidang b. Pembuatan peta potensi b. Pembuatan peta potensi
investasi kabupaten/kota.
penanaman modal yang
investasi provinsi.
menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat.
c. Pembuatan peta potensi
investasi nasional.
d. Pengembangan kemitraan
Usaha
Kecil
dan
Menengah (UKM) bekerja
sama dengan investor
asing.

- 81 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

---

---

2.

1753

Kerja Sama Penanaman a. Penyelenggaraan
kerja
Modal
sama internasional dengan
negara lain dalam rangka
kerja
sama
bilateral,
regional dan multilateral di
bidang penanaman modal.
b. Penyelenggaraan
kerja
sama antara Pemerintah
Pusat dengan lembaga
perbankan
nasional/internasional
dan
dunia
usaha
nasional/internasional.
c. Pengkoordinasian
penanaman modal dalam
negeri yang menjalankan
kegiatan
penanaman
modalnya di luar wilayah
Indonesia.
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1754

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

3.

Promosi
Modal

Penanaman Penyelenggaraan
promosi
penanaman
modal
yang
menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan
promosi Penyelenggaraan
promosi
penanaman
modal
yang penanaman
modal
yang
menjadi kewenangan Daerah menjadi kewenangan Daerah
provinsi.
kabupaten/kota.

4.

Pelayanan
Modal

Penanaman a. Pelayanan
penanaman
modal
yang
ruang
lingkupnya lintas Daerah
provinsi.
b. Pelayanan
penanaman
modal
terkait
dengan
sumber daya alam yang
tidak terbarukan dengan
tingkat risiko kerusakan
lingkungan yang tinggi.
c. Pelayanan
penanaman
modal
pada
bidang
industri yang merupakan
prioritas tinggi pada skala

Pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan secara terpadu
satu pintu:
a. Penanaman modal yang
ruang lingkupnya lintas
Daerah kabupaten/kota;
b. Penanaman Modal yang
menurut
ketentuan
peraturan
perundangundangan
menjadi
kewenangan
Daerah
provinsi.

Pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan secara terpadu
1 (satu) pintu di bidang
penanaman
modal
yang
menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

- 83 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

nasional.
d. Pelayanan
penanaman
modal yang terkait pada
pelaksanaan
strategi
pertahanan dan keamanan
nasional.
e. Pelayanan
penanaman
modal asing.

1755

5.

Pengendalian
Pengendalian
pelaksanaan
Pelaksanaan Penanaman penanaman
modal
yang
Modal
menjadi
kewenangan
Pemerintah Pusat.

Pengendalian
pelaksanaan
penanaman
modal
yang
menjadi kewenangan Daerah
provinsi.

Pengendalian
pelaksanaan
penanaman
modal
yang
menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.

6.

Data
dan
Sistem Pengelolaan
data
dan
Informasi
Penanaman informasi
perizinan
dan
Modal
nonperizinan
penanaman
modal
yang
terintergrasi
secara nasional.

Pengelolaan data dan informasi
perizinan dan nonperizinan
penanaman
modal
yang
terintergrasi
pada tingkat
Daerah provinsi.

Pengelolaan
data
dan
informasi
perizinan
dan
nonperizinan
yang
terintergrasi
pada tingkat
Daerah kabupaten/kota.

- 84 S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1756

NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Kepemudaan

a. Penyadaran,
a. Penyadaran,
a. Penyadaran,
pemberdayaan,
dan
pemberdayaan,
dan
pemberdayaan,
dan
pengembangan
pemuda
pengembangan
pemuda
pengembangan
pemuda
dan
kepemudaan
dan kepemudaan terhadap
dan
kepemudaan
terhadap pemuda pelopor
pemuda pelopor provinsi,
terhadap pemuda pelopor
nasional,
wirausaha
wirausaha
muda,
dan
kabupaten/kota,
muda berprestasi, dan
pemuda kader provinsi.
wirausaha muda pemula,
pemuda kader nasional.
dan
pemuda
kader
b. Pemberdayaan
dan
kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan
dan
pengembangan organisasi
pengembangan organisasi
kepemudaan
tingkat b. Pemberdayaan
dan
kepemudaan
tingkat
Daerah provinsi.
pengembangan organisasi
nasional.
kepemudaan
tingkat
Daerah kabupaten/kota.
c. Kerja sama kepemudaan
internasional.

- 85 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

a. Pembinaan
dan
pengembangan olahraga
pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat.
b. Penyelenggaraan
kejuaraan
olahraga
tingkat
nasional
dan
internasional.
c. Pembinaan
dan
pengembangan olahraga
prestasi
tingkat
internasional.
d. Pembinaan
dan
pengembangan organisasi
olahraga tingkat nasional.

a. Pembinaan
dan
pengembangan
olahraga
pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi
kewenangan
Daerah
provinsi.
b. Penyelenggaraan kejuaraan
olahraga tingkat Daerah
provinsi.
c. Pembinaan
dan
pengembangan
olahraga
prestasi tingkat nasional.
d. Pembinaan
dan
pengembangan organisasi
olahraga tingkat Daerah
provinsi.

a. Pembinaan
dan
pengembangan olahraga
pendidikan pada jenjang
pendidikan yang menjadi
kewenangan
Daerah
kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan
kejuaraan
olahraga
tingkat
Daerah
kabupaten/kota.
c. Pembinaan
dan
pengembangan olahraga
prestasi tingkat Daerah
provinsi.
d. Pembinaan
dan
pengembangan organisasi
olahraga tingkat Daerah
kabupaten/kota.

2.

1757

Keolahragaan

- 86 NO

SUB BIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3
e. Kerja sama keolahragaan
internasional.

4

a. Pembinaan
dan
pengembangan organisasi
kepramukaan
tingkat
nasional.
b. Kerja sama kepramukaan
internasional.

Pembinaan
dan
pengembangan
organisasi
kepramukaan tingkat Daerah
provinsi.

3.

1758

Kepramukaan

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
e. Pembinaan
pengembangan
rekreasi.

dan
olahraga

Pembinaan
dan
pengembangan
organisasi
kepramukaan
tingkat
Daerah kabupaten/kota.

- 87 T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1759

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

---

---

1.

Statistik Dasar

2.

Statistik Sektoral

Penyelenggaraan
dasar.
---

statistik

Penyelenggaraan
statistik Penyelenggaraan
statistik
sektoral di lingkup Daerah sektoral di lingkup Daerah
provinsi.
kabupaten/kota.

- 88 U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

1760

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Persandian
untuk a. Penyelenggaraan
a. Penyelenggaraan
a. Penyelenggaraan
Pengamanan Informasi
persandian
untuk
persandian
untuk
persandian
untuk
pengamanan
informasi
pengamanan
informasi
pengamanan
informasi
Pemerintah Pusat.
Pemerintah
Daerah
Pemerintah
Daerah
provinsi.
kabupaten/kota.
b. Penetapan pola hubungan
komunikasi sandi antar- b. Penetapan pola hubungan b. Penetapan pola hubungan
kementerian/lembaga,
komunikasi sandi antarkomunikasi sandi antarantara Pemerintah Pusat
Perangkat Daerah provinsi.
Perangkat
Daerah
dengan Daerah provinsi
kabupaten/kota.
dan
Daerah
kabupaten/kota.
c. Pengelolaan kunci sandi.

2.

Akreditasi
Sertifikasi

dan a. Akreditasi
lembaga
pendidikan dan pelatihan
sandi.

---

---

- 89 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

b. Penerbitan
sertifikasi
sumber daya manusia
sandi.
c. Penerbitan
sertifikasi
peralatan sandi.
3.

1761

Analisis Sinyal

Pengelolaan analisis sinyal.

---

---

- 90 V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1762

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Kebudayaan

a. Pengelolaan kebudayaan a. Pengelolaan
kebudayaan a. Pengelolaan kebudayaan
yang
masyarakat
yang masyarakat pelakunya
yang
masyarakat
pelakunya lintas Daerah
lintas
Daerah
pelakunya dalam Daerah
provinsi.
kabupaten/kota
dalam
kabupaten/kota.
1
(satu)
Daerah
provinsi.
b. Perlindungan
Hak
b. Pelestarian tradisi yang
Kekayaan
Intelektual b. Pelestarian tradisi yang
masyarakat penganutnya
(HKI) komunal di bidang
masyarakat
penganutnya
dalam
Daerah
kebudayaan.
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
kabupaten/kota
dalam c. Pembinaan lembaga adat
c. Pelestarian tradisi yang
1
(satu)
Daerah
provinsi.
masyarakat penganutnya
yang penganutnya dalam
lintas Daerah provinsi.
c. Pembinaan lembaga adat
Daerah kabupaten/kota.
yang
penganutnya
lintas
d. Pembinaan
lembaga
Daerah
kabupaten/kota
kepercayaan
terhadap
dalam
1
(satu) Daerah
Tuhan Yang Maha Esa.
provinsi.
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1763

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

---

---

2.

Perfilman Nasional

Pembinaan
nasional.

perfilman

3.

Kesenian Tradisional

Pembinaan kesenian yang Pembinaan kesenian yang Pembinaan kesenian yang
masyarakat pelakunya lintas masyarakat pelakunya lintas masyarakat
pelakunya
Daerah provinsi.
Daerah kabupaten/kota.
dalam
Daerah
kabupaten/kota.

4.

Sejarah

Pembinaan sejarah nasional.

5.

Cagar Budaya

a. Registrasi nasional cagar a. Penetapan cagar budaya a. Penetapan cagar budaya
budaya.
peringkat provinsi.
peringkat
kabupaten/kota.
b. Penetapan cagar budaya b. Pengelolaan cagar budaya
peringkat nasional.
peringkat provinsi.
b. Pengelolaan cagar budaya
peringkat
c. Pengelolaan cagar budaya c. Penerbitan izin membawa
kabupaten/kota.
peringkat nasional.
cagar budaya ke luar
Daerah provinsi.
c. Penerbitan izin membawa
d. Penerbitan izin membawa

Pembinaan
provinsi.

sejarah

lokal Pembinaan
sejarah
kabupaten/kota.

lokal

- 92 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3
budaya

4

cagar
negeri.

1764

6.

Permuseuman

7.

Warisan Budaya

a. Penerbitan
museum.
b. Pengelolaan
nasional.

ke

luar

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
cagar budaya ke luar
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.

register Pengelolaan museum provinsi. Pengelolaan
kabupaten/kota.
museum

Pengelolaan warisan budaya
nasional dan dunia.

---

---

museum

- 93 W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1765

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Pembinaan
Perpustakaan

2.

Pelestarian
Nasional dan
Kuno

a. Penetapan standar dan a. Pengelolaan perpustakaan a. Pengelolaan perpustakaan
akreditasi perpustakaan.
tingkat Daerah provinsi.
tingkat
Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengelolaan
b. Pembudayaan
gemar
perpustakaan
tingkat
membaca tingkat Daerah b. Pembudayaan
gemar
nasional.
provinsi.
membaca tingkat Daerah
kabupaten/kota.
c. Pembudayaan
gemar
membaca
tingkat
nasional.
Koleksi a. Pelestarian karya cetak a. Pelestarian karya cetak a. Pelestarian naskah kuno
Naskah
dan karya rekam koleksi
dan karya rekam koleksi
milik
Daerah
nasional.
Daerah di Daerah provinsi.
kabupaten/kota.
b. Penerbitan katalog induk b. Penerbitan katalog induk b. Pengembangan
koleksi
nasional dan bibliografi
Daerah
dan
bibliografi
budaya etnis nusantara
Nasional.
Daerah.
yang
ditemukan
oleh
Pemerintah
Daerah
c. Pelestarian naskah kuno c. Pelestarian naskah kuno
kabupaten/kota.
dan
pengembalian
milik Daerah provinsi.

- 94 NO

SUB URUSAN

1

2

3.

1766

Sertifikasi Pustakawan
dan
Akreditasi
Pendidikan
dan
Pelatihan Perpustakaan

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

3
4
naskah kuno dari luar d. Pengembangan
koleksi
negeri.
budaya etnis nusantara
yang
ditemukan
oleh
d. Pengembangan
koleksi
Pemerintah
Daerah
budaya etnis nusantara
provinsi.
yang berasal dari luar
negeri dan koleksi budaya
etnis
nusantara
yang
ditemukan
oleh
Pemerintah Pusat.
Penyelenggaraan sertifikasi
pustakawan dan akreditasi
pendidikan dan pelatihan
perpustakaan.

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5

- 95 X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Pengelolaan Arsip

a. Pengelolaan arsip dinamis a. Pengelolaan arsip dinamis a. Pengelolaan arsip dinamis
lembaga negara, BUMN,
Pemerintah
Daerah
Pemerintah
Daerah
dan
perguruan
tinggi
provinsi
dan
BUMD
kabupaten/kota
dan
negeri.
provinsi.
BUMD kabupaten/kota.
b. Pengelolaan arsip statis b. Pengelolaan arsip statis b. Pengelolaan arsip statis
yang
diciptakan
oleh
yang
diciptakan
oleh
yang
diciptakan
oleh
lembaga negara di Pusat
Pemerintah
Daerah
Pemerintahan
Daerah
dan
Daerah,
BUMN,
provinsi, BUMD provinsi,
kabupaten/kota, BUMD
organisasi
perusahaan swasta yang
kabupaten/kota,
kemasyarakatan tingkat
cabang usahanya lebih
perusahaan swasta yang
nasional,
organisasi
dari
1
(satu)
Daerah
kantor usahanya dalam
politik tingkat nasional,
kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah
tokoh
nasional
dan
1 (satu) Daerah provinsi,
kabupaten/kota,
perusahaan swasta yang
organisasi kemasyarakatan
organisasi

1767

- 96 NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT
3
memiliki arsip bernilai
guna sejarah yang cabang
usahanya
lebih
dari
1 (satu) Daerah provinsi.

DAERAH PROVINSI
4
tingkat Daerah provinsi,
organisasi politik tingkat
Daerah provinsi,
tokoh
masyarakat tingkat Daerah
provinsi.

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota,
organisasi politik tingkat
Daerah kabupaten/kota,
pemerintahan desa dan
tokoh masyarakat tingkat
Daerah kabupaten/kota.

c. Pengelolaan laporan dan
salinan otentik naskah c. Pengelolaan
simpul
asli arsip terjaga dari
jaringan dalam
SIKN
lembaga
negara,
melalui JIKN pada tingkat c. Pengelolaan
simpul
Pemerintah Daerah, dan
provinsi.
jaringan dalam
SIKN
perguruan tinggi negeri,
melalui JIKN pada tingkat
BUMN, dan BUMD.
kabupaten/kota.
d. Pengelolaan
informasi
Kearsipan dalam SIKN
melalui JIKN.

1768

- 97 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

2.

1769

tertulis a. Pemusnahan
arsip
di a. Pemusnahan
arsip
di
Pelindungan
dan a. Persetujuan
Penyelamatan Arsip
jadwal retensi arsip (JRA)
lingkungan
Pemerintah
lingkungan
Pemerintah
lembaga
negara,
Daerah
provinsi
yang
Daerah kabupaten/kota
Pemerintah
Daerah,
memiliki retensi di bawah
yang memiliki retensi di
BUMN,
BUMD
dan
10 (sepuluh) tahun.
bawah
10
(sepuluh)
perguruan tinggi negeri.
tahun.
b. Pelindungan
dan
b. Persetujuan
tertulis
penyelamatan arsip akibat b. Pelindungan
dan
pemusnahan
arsip
di
bencana yang berskala
penyelamatan
arsip
lingkungan
lembaga
provinsi.
akibat
bencana
yang
negara,
Pemerintah c. Penyelamatan
berskala kabupaten/kota.
arsip
Daerah
Perangkat Daerah provinsi c. Penyelamatan
arsip
provinsi/kabupaten/kota,
yang digabung dan/atau
Perangkat
Daerah
perguruan tinggi negeri,
dibubarkan,
dan
kabupaten/kota
yang
BUMN, perguruan tinggi
pemekaran
Daerah
digabung
dan/atau
swasta dan perusahaan
kabupaten/kota.
dibubarkan,
serta
swasta yang kegiatannya d. Melakukan
pemekaran
Kecamatan
autentikasi
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1770

NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
5
dibiayai dari anggaran
arsip statis dan arsip hasil
dan Desa/kelurahan.
negara atau bantuan luar
alih media yang dikelola d. Melakukan
autentikasi
negeri
yang
memiliki
oleh lembaga kearsipan
arsip statis dan arsip
retensi
sekurangprovinsi.
hasil alih media yang
kurangnya paling sedikit g. Melakukan pencarian arsip
dikelola
oleh
lembaga
10 (sepuluh) tahun.
statis yang pengelolaannya
kearsipan
c. Pelindungan
dan
menjadi
kewenangan
kabupaten/kota.
penyelamatan
arsip
Daerah
provinsi
yang e. Melakukan
pencarian
akibat
bencana
yang
dinyatakan hilang dalam
arsip
statis
yang
berskala nasional.
bentuk daftar pencarian
pengelolaannya menjadi
arsip.
d. Penyelamatan
arsip
kewenangan
Daerah
lembaga
negara
yang
kabupaten/kota
yang
digabung
dan/atau
dinyatakan hilang dalam
dibubarkan.
bentuk daftar pencarian
arsip.

- 99 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

e. Melakukan
autentikasi
arsip statis dan arsip
hasil alih media yang
dikelola
oleh
lembaga
Kearsipan Nasional.
f. Melakukan
pencarian
arsip
statis
yang
pengelolaannya menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat yang dinyatakan
hilang
dalam
bentuk
daftar pencarian arsip.
3.

1771

Akreditasi
Sertifikasi

dan a. Akreditasi
kearsipan
terhadap penyelenggaraan
kearsipan pada lembaga
negara,
Pemerintahan

- 100 NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT
3
Daerah, perguruan tinggi,
BUMN, dan BUMD.
b. Akreditasi
terhadap
lembaga
penyelenggara
jasa kearsipan, pendidikan
kearsipan,
dan
diklat
kearsipan.
c. Sertifikasi arsiparis yang
mengikuti uji kompetensi.
d. Penetapan
tunjangan
profesi arsiparis.

4.

1772

Formasi Arsiparis

Penetapan
kebutuhan
nasional.

hasil

analisis
arsiparis

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

- 101 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

5.

1773

Perizinan

Penerbitan izin penggunaan Penerbitan izin penggunaan
arsip yang bersifat tertutup arsip yang bersifat tertutup
yang disimpan di ANRI.
yang disimpan di lembaga
kearsipan Daerah provinsi.

Penerbitan izin penggunaan
arsip yang bersifat tertutup
yang disimpan di lembaga
kearsipan
Daerah
kabupaten/kota.

- 102 Y. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

1774

Kelautan, Pesisir, dan a. Pengelolaan ruang laut di
Pulau-Pulau Kecil
atas 12 mil dan strategis
nasional.
b. Penerbitan
izin
pemanfaatan ruang laut
nasional.
c. Penerbitan
izin
pemanfaatan jenis dan
genetik (plasma nutfah)
ikan antarnegara.
d. Penetapan jenis ikan yang
dilindungi
dan
diatur
perdagangannya
secara
internasional.

a. Pengelolaan ruang laut
sampai dengan 12 mil di
luar minyak dan gas bumi.
b. Penerbitan
izin
dan
pemanfaatan ruang laut di
bawah 12 mil di luar
minyak dan gas bumi.
c. Pemberdayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau
kecil.

- 103 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

a. Pengelolaan penangkapan
ikan di wilayah laut
sampai dengan 12 mil.
b. Penerbitan
izin usaha
perikanan tangkap untuk
kapal
perikanan
berukuran di atas 5 GT
sampai dengan 30 GT.
c. Penetapan
lokasi
pembangunan
serta
pengelolaan
pelabuhan
perikanan provinsi.
d. Penerbitan izin pengadaan
kapal penangkap ikan dan

a. Pemberdayaan nelayan
kecil
dalam Daerah
kabupaten/kota.
b. Pengelolaan
dan
penyelenggaraan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI).

e. Penetapan
kawasan
konservasi.
f. Database
pesisir
dan
pulau-pulau kecil.
2.

1775

Perikanan Tangkap

a. Pengelolaan
penangkapan ikan di
wilayah laut di atas
12 mil.
b. Estimasi
stok
ikan
nasional
dan
jumlah
tangkapan ikan yang
diperbolehkan (JTB).
c. Penerbitan izin usaha
perikanan
tangkap
untuk:
a. kapal
perikanan
berukuran di atas
30 Gross Tonase (GT);
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1776

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

1

2

3

DAERAH PROVINSI

4
dan
kapal pengangkut ikan
dengan ukuran di atas
b. di bawah 30 Gross
5 GT sampai dengan
Tonase (GT)
yang
30 GT.
menggunakan modal
kapal
asing
dan/atau e. Pendaftaran
tenaga kerja asing.
perikanan di atas 5 GT
sampai dengan 30 GT.
d. Penetapan
lokasi
pembangunan
dan
pengelolaan
pelabuhan
perikanan nasional dan
internasional.
e. Penerbitan
izin
pengadaan
kapal
penangkap
ikan
dan
kapal pengangkut ikan
dengan ukuran di atas
30 GT.
f. Pendaftaran
kapal

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5

- 105 NO

SUB URUSAN

1

2

3.

1777

Perikanan Budidaya

PEMERINTAH PUSAT
3
perikanan di atas 30 GT.
a. Sertifikasi dan izin edar
obat/dan pakan ikan.
b. Penerbitan
izin
pemasukan ikan dari
luar
negeri
dan
pengeluaran ikan hidup
dari wilayah Republik
Indonesia.
c. Penerbitan Izin Usaha
Perikanan (IUP) di bidang
pembudidayaan
ikan
lintas Daerah provinsi
dan/atau
yang
menggunakan
tenaga
kerja asing.

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan ikan yang
usahanya
lintas
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

a. Penerbitan IUP di bidang
pembudidayaan
ikan
yang usahanya dalam
1
(satu)
Daerah
kabupaten/kota.
b. Pemberdayaan
usaha
kecil
pembudidayaan
ikan.
c. Pengelolaan
pembudidayaan ikan.
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1778

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

4.

Pengawasan
Sumber Pengawasan sumber daya Pengawasan sumber daya
Daya
Kelautan
dan kelautan dan perikanan di kelautan
dan
perikanan
Perikanan
atas
12
mil,
strategis sampai dengan 12 mil.
nasional dan ruang laut
tertentu.

5.

Pengolahan
Pemasaran

dan a. Standardisasi
dan
sertifikasi
pengolahan
hasil perikanan.
b. Penerbitan
izin
pemasukan
hasil
perikanan konsumsi dan
nonkonsumsi ke dalam
wilayah
Republik
Indonesia.
c. Penerbitan izin usaha
pemasaran
dan
pengolahan
hasil
perikanan lintas Daerah

Penerbitan
izin
usaha
pemasaran dan pengolahan
hasil perikanan lintas Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

---

- 107 NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

provinsi
negara.

1779

dan

lintas

6.

Karantina
Ikan,
Pengendalian Mutu dan
Keamanan
Hasil
Perikanan

Penyelenggaraan karantina
ikan, pengendalian mutu
dan
keamanan
hasil
perikanan.

---

---

7.

Pengembangan
SDM a. Penyelenggaraan
Masyarakat
Kelautan
penyuluhan
perikanan
dan Perikanan
nasional.
b. Akreditasi dan sertifikasi
penyuluh perikanan.
c. Peningkatan
kapasitas
SDM
masyarakat
kelautan dan perikanan.

---

---

- 108 Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

1780

Destinasi Pariwisata

a. Penetapan
daya
tarik a. Pengelolaan daya tarik
wisata, kawasan strategis
wisata provinsi.
pariwisata, dan destinasi b. Pengelolaan
kawasan
pariwisata.
strategis
pariwisata
b. Pengelolaan daya tarik
provinsi.
wisata nasional.
c. Pengelolaan
destinasi
pariwisata
provinsi.
c. Pengelolaan
kawasan
strategis
pariwisata d. Penetapan tanda daftar
usaha pariwisata lintas
nasional.
Daerah
kabupaten/kota
d. Pengelolaan
destinasi
dalam 1 (satu) Daerah
pariwisata nasional.
provinsi.
e. Penetapan tanda daftar
usaha pariwisata lintas
Daerah provinsi.

a. Pengelolaan daya tarik
wisata kabupaten/kota.
b. Pengelolaan
kawasan
strategis
pariwisata
kabupaten/kota.
c. Pengelolaan
destinasi
pariwisata
kabupaten/kota.
d. Penetapan tanda daftar
usaha
pariwisata
kabupaten/kota.
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1781

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

Pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri daya tarik,
destinasi
dan
kawasan
strategis pariwisata nasional.

Pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri daya tarik,
destinasi
dan
kawasan
strategis pariwisata provinsi.

Pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri daya tarik,
destinasi
dan
kawasan
strategis
pariwisata
kabupaten/kota.

2.

Pemasaran Pariwisata

3.

Pengembangan
Pengembangan
ekonomi Penyediaan
sarana
Ekonomi Kreatif melalui kreatif
nasional
yang prasarana kota kreatif.
Pemanfaatan
dan ditetapkan dengan kriteria.
Perlindungan
Hak
Kekayaan Intelektual

4.

Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pengembangan,
penyelenggaraan
dan
peningkatan
kapasitas
sumber
daya
manusia
pariwisata dan ekonomi
kreatif tingkat ahli.

dan Penyediaan prasarana (zona
kreatif/ruang
kreatif/kota
kreatif)
sebagai
ruang
berekspresi, berpromosi dan
berinteraksi
bagi
insan
kreatif
di
Daerah
kabupaten/kota.

Pelaksanaan
peningkatan
kapasitas
sumber
daya
manusia
pariwisata
dan
ekonomi
kreatif
tingkat
lanjutan.

Pelaksanaan
peningkatan
kapasitas
sumber
daya
manusia
pariwisata
dan
ekonomi
kreatif
tingkat
dasar.

- 110 AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

a. Standardisasi,
dan
pengawasan
mutu/formula
sarana
pertanian.
b. Penetapan
kebutuhan
sarana pertanian.
c. Penetapan standar mutu
benih/bibit, sumber daya
genetik
(SDG)
hewan
(rumpun/galur ternak).
d. Penerbitan
sertifikasi
benih/bibit
ternak,
pakan, hijauan pakan
ternak (HPT) dan obat
hewan.

a. Pengawasan
peredaran
sarana pertanian.
b. Penerbitan sertifikasi dan
pengawasan
peredaran
benih tanaman.
c. Pengelolaan SDG hewan
yang terdapat pada lebih
dari
1
(satu)
Daerah
kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah provinsi.
d. Pengawasan benih ternak,
pakan, HPT dan obat
hewan.
e. Pengawasan mutu dan
peredaran
benih/bibit
ternak dan tanaman pakan

a. Pengawasan penggunaan
sarana pertanian.
b. Pengelolaan SDG hewan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.
c. Pengawasan mutu dan
peredaran
benih/bibit
ternak
dan
tanaman
pakan ternak serta pakan
dalam
Daerah
kabupaten/kota.
d. Pengawasan obat hewan di
tingkat pengecer.
e. Pengendalian penyediaan
dan peredaran benih/bibit
ternak, dan hijauan pakan

1.

1782

Sarana Pertanian

- 111 NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT

e.
f.

g.

h.

i.

1783

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3
4
5
Penerbitan nomor izin
ternak serta pakan di
ternak
dalam
Daerah
pendaftaran obat hewan.
lintas
Daerah
kabupaten/kota.
kabupaten/kota
dalam f. Penyediaan
Penerbitan
sertifikasi
benih/bibit
1
(satu)
Daerah
provinsi.
cara pembuatan obat
ternak dan hijauan pakan
hewan
yang
baik f. Pengawasan
peredaran
ternak yang sumbernya
(CPOHB)
dan
cara
obat hewan di tingkat
dalam 1 (satu) Daerah
pembuatan pakan yang
distributor.
provinsi lain.
baik (CPPB).
g. Pengendalian penyediaan
Pengawasan
produksi
dan peredaran benih/bibit
dan
peredaran
obat
ternak, dan hijauan pakan
hewan
di
tingkat
ternak
lintas
Daerah
produsen dan importir.
kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah
provinsi.
Pengendalian penyediaan
dan
peredaran j. Penyediaan
benih/bibit
benih/bibit ternak, dan
ternak dan hijauan pakan
hijauan pakan ternak.
ternak yang sumbernya
dari Daerah provinsi lain.
Penyediaan
benih/bibit
ternak
dan
hijauan
pakan
ternak
yang
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1784

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
sumbernya dari impor.

4

5

2.

Prasarana Pertanian

a. Penentuan
kebutuhan a. Penataan
prasarana a. Pengembangan prasarana
prasarana pertanian.
pertanian.
pertanian.
b. Penetapan
wilayah b. Pengelolaan
wilayah b. Pengelolaan
wilayah
sumber bibit ternak dan
sumber bibit ternak dan
sumber bibit ternak dan
rumpun/galur ternak.
rumpun/galur ternak yang
rumpun/galur
ternak
wilayahnya
lebih
dari
dalam
Daerah
c. Penetapan
kawasan
1
(satu)
Daerah
kabupaten/kota.
peternakan.
kabupaten/kota
dalam c. Pengembangan
lahan
1 (satu) Daerah provinsi.
penggembalaan umum.

3.

Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

a. Upaya
penyehatan
hewan, penetapan daerah
wabah dan status situasi
penyakit hewan menular
di Indonesia.
b. Penetapan
dan
penerapan
persyaratan

a. Penjaminan
kesehatan a. Penjaminan
kesehatan
hewan, penutupan dan
hewan, penutupan dan
pembukaan daerah wabah
pembukaan daerah wabah
penyakit hewan menular
penyakit hewan menular
lintas
Daerah
dalam
Daerah
kabupaten/kota
dalam
kabupaten/kota.
1 (satu) Daerah provinsi.
b. Pengawasan
pemasukan

- 113 NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT

c.

d.

e.

f.

g.

1785

3
teknis kesehatan hewan.
Penetapan
persyaratan
teknis pelayanan jasa
laboratorium dan jasa
medik veteriner.
Penetapan
otoritas
veteriner
dan
siskeswanas.
Penetapan
persyaratan
teknis
kesehatan
masyarakat veteriner.
Penetapan
persyaratan
teknis
sertifikasi
zona/kompartemen
bebas penyakit dan unit
usaha produk hewan.
Penetapan
persyaratan
teknis
kesejahteraan

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4
5
b. Pengawasan
pemasukan
hewan dan produk hewan
dan pengeluaran hewan
ke
Daerah
dan produk hewan lintas
kabupaten/kota
serta
Daerah provinsi.
pengeluaran hewan dan
produk hewan dari Daerah
c. Penerapan
persyaratan
kabupaten/kota.
teknis
sertifikasi
zona/kompartemen bebas c. Pengelolaan
pelayanan
penyakit dan unit usaha
jasa laboratorium dan jasa
produk hewan.
medik veteriner dalam
Daerah kabupaten/kota.
d. Sertifikasi
persyaratan
teknis
kesehatan d. Penerapan
dan
masyarakat veteriner dan
pengawasan persyaratan
kesejahteraan hewan.
teknis
kesehatan
masyarakat veteriner.
e. Penerapan
dan
pengawasan persyaratan
teknis
kesejahteraan
hewan.
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

hewan.

1786

4.

Pengendalian
dan
Penanggulangan
bencana pertanian

Pengendalian
dan
penanggulangan
bencana
pertanian nasional.

Pengendalian
penanggulangan
pertanian provinsi.

5.

Perizinan
Pertanian

a. Pendaftaran
pakan,
produk hewan, alat mesin
peternakan, alat mesin
kesehatan hewan dan
obat hewan.
b. Penerbitan rekomendasi
pemasukan
dan
pengeluaran
hewan,
benih/bibit ternak dan
tanaman pakan, bahan
pakan dan pakan keluar
dan ke dalam wilayah
Indonesia.

a. Penerbitan
izin
usaha a. Penerbitan izin usaha
pertanian yang kegiatan
pertanian yang kegiatan
usahanya lintas Daerah
usahanya dalam Daerah
kabupaten/kota
dalam
kabupaten/kota.
1 (satu) Daerah provinsi.
b. Penerbitan izin usaha
b. Penerbitan
izin
produksi
benih/bibit
pembangunan
ternak
dan
pakan,
laboratorium
kesehatan
fasilitas
pemeliharaan
hewan
dan
kesehatan
hewan,
rumah
sakit
masyarakat veteriner di
hewan/pasar
hewan,
Daerah provinsi.
rumah potong hewan.

Usaha

dan Pengendalian
dan
bencana penanggulangan
bencana
pertanian kabupaten/kota.
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

c. Penetapan
persyaratan
teknis laboratorium.
d. Penerbitan izin usaha
produsen/importir obat
hewan.
e. Pendaftaran/izin formula
pupuk,
pestisida,
alsintan dan obat hewan.

1787

c. Penerbitan
izin
usaha c. Penerbitan izin usaha
peternakan
distributor
pengecer (toko, retail, sub
obat hewan.
distributor) obat hewan.

6.

Karantina Pertanian

Pelaksanaan
karantina
hewan dan tumbuhan.

---

---

7.

Varietas Tanaman

Penyelenggaraan
perlindungan
tanaman (PVT).

---

---

varietas

- 116 BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

a. Penyelenggaraan
inventarisasi hutan.
b. Penyelenggaraan
pengukuhan
kawasan
hutan.
c. Penyelenggaraan
penatagunaan kawasan
hutan.
d. Penyelenggaraan
pembentukan
wilayah
pengelolaan hutan.
e. Penyelenggaraan rencana
kehutanan nasional.

---

---

1.

1788

Perencanaan Hutan
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

a. Penyelenggaraan
tata
hutan.
b. Penyelenggaraan rencana
pengelolaan hutan.
c. Penyelenggaraan
pemanfaatan hutan dan
penggunaan
kawasan
hutan.
d. Penyelenggaraan
rehabilitasi dan reklamasi
hutan.
e. Penyelenggaraan
perlindungan hutan.
f. Penyelenggaraan
pengolahan
dan
penatausahaan
hasil
hutan.

a. Pelaksanaan tata hutan
kesatuan
pengelolaan
hutan
kecuali
pada
kesatuan
pengelolaan
hutan konservasi (KPHK).
b. Pelaksanaan
rencana
pengelolaan
kesatuan
pengelolaan hutan kecuali
pada kesatuan pengelolaan
hutan konservasi (KPHK).
c. Pelaksanaan pemanfaatan
hutan di kawasan hutan
produksi
dan
hutan
lindung, meliputi:
1) Pemanfaatan kawasan
hutan;
2) Pemanfaatan
hasil
hutan bukan kayu;

---

2.

1789

Pengelolaan Hutan
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1790

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
g. Penyelenggaraan
pengelolaan
kawasan
hutan dengan tujuan
khusus (KHDTK).

4
3) Pemungutan
hasil
hutan;
4) Pemanfaatan
jasa
lingkungan
kecuali
pemanfaatan
penyimpanan dan/atau
penyerapan karbon.
d. Pelaksanaan rehabilitasi di
luar
kawasan
hutan
negara.
e. Pelaksanaan perlindungan
hutan di hutan lindung,
dan hutan produksi.
f. Pelaksanaan
pengolahan
hasil hutan bukan kayu.
g. Pelaksanaan
pengolahan
hasil
hutan
kayu
dengan
kapasitas

5
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4
produksi < 6000 m³/tahun.
h. Pelaksanaan
pengelolaan
KHDTK untuk kepentingan
religi.

5

3.

1791

Konservasi
Sumber
Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

a. Penyelenggaraan
pengelolaan
kawasan
suaka alam dan kawasan
pelestarian alam.
b. Penyelenggaraan
konservasi
tumbuhan
dan satwa liar.
c. Penyelenggaraan
pemanfaatan
secara
lestari kondisi lingkungan
kawasan
pelestarian
alam.
d. Penyelenggaraan
pemanfaatan
jenis

a. Pelaksanaan
Pelaksanaan
pengelolaan
perlindungan, pengawetan TAHURA kabupaten/kota.
dan pemanfaatan secara
lestari
taman
hutan
raya
(TAHURA)
lintas
Daerah kabupaten/kota.
b. Pelaksanaan perlindungan
tumbuhan dan satwa liar
yang
tidak
dilindungi
dan/atau tidak masuk
dalam lampiran (Appendix)
CITES.
c. Pelaksanaan pengelolaan
kawasan
bernilai
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1792

NO

SUB URUSAN

1

2

PEMERINTAH PUSAT
3
tumbuhan dan satwa liar.

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4

5

ekosistem penting dan
daerah
penyangga
kawasan suaka alam dan
kawasam pelestarian alam.

4.

Pendidikan
dan
Pelatihan, Penyuluhan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat di bidang
Kehutanan

5.

Pengelolaan
Daerah Penyelenggaraan pengelolaan Pelaksanaan pengelolaan DAS
Aliran Sungai (DAS)
DAS.
lintas Daerah kabupaten/kota
dan
dalam
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.

a. Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
serta
pendidikan
menengah kehutanan.
b. Penyelenggaraan
penyuluhan
kehutanan
nasional.

a. Pelaksanaan penyuluhan
kehutanan provinsi.
b. Pemberdayaan masyarakat
di bidang kehutanan.

---
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

Penyelenggaraan
pengawasan
terhadap
pengurusan hutan.

---

---

6.

1793

Pengawasan
Kehutanan

- 122 CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

1794

Geologi

a. Penetapan cekungan air a. Penetapan
zona
tanah.
konservasi air tanah pada
cekungan air tanah dalam
b. Penetapan
zona
Daerah provinsi.
konservasi
air
tanah
pada cekungan air tanah b. Penerbitan
izin
lintas Daerah provinsi
pengeboran,
izin
dan lintas negara.
penggalian,
izin
pemakaian,
dan
izin
c. Penetapan
kawasan
pengusahaan air tanah
lindung
geologi
dan
dalam Daerah provinsi.
warisan
geologi
(geoheritage).
c. Penetapan nilai perolehan
air tanah dalam Daerah
d. Penetapan status dan
provinsi.
peringatan dini bahaya
gunung api.
e. Peringatan dini potensi
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
gerakan tanah.
f. Penetapan
neraca
sumber
daya
dan
cadangan sumber daya
mineral
dan
energi
nasional.
g. Penetapan
kawasan
rawan bencana geologi.

4

5

a. Penetapan
wilayah
pertambangan
sebagai
bagian dari rencana tata
ruang wilayah nasional,
yang terdiri atas wilayah
usaha
pertambangan,
wilayah
pertambangan
rakyat
dan
wilayah
pencadangan
negara
serta
wilayah
usaha

a. Penetapan
wilayah
izin
usaha
pertambangan
mineral bukan logam dan
batuan dalam 1 (satu)
Daerah
provinsi
dan
wilayah
laut
sampai
dengan 12 mil.
b. Penerbitan
izin
usaha
pertambangan
mineral
logam dan batubara dalam

2.

1795

Mineral dan Batubara
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1796

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
pertambangan khusus.
b. penetapan wilayah izin
usaha
pertambangan
mineral
logam
dan
batubara serta wilayah
izin usaha pertambangan
khusus.
c. Penetapan wilayah izin
usaha
pertambangan
mineral bukan logam dan
batuan lintas Daerah
provinsi dan wilayah laut
lebih dari 12 mil.
d. Penerbitan izin usaha
pertambangan
mineral
logam, batubara, mineral
bukan logam dan batuan
pada:
1) wilayah izin usaha

4
rangka penanaman modal
dalam negeri pada wilayah
izin usaha pertambangan
Daerah yang berada dalam
1 (satu) Daerah provinsi
termasuk
wilayah
laut
sampai dengan 12 mil laut.
c. Penerbitan
izin
usaha
pertambangan
mineral
bukan logam dan batuan
dalam rangka penanaman
modal dalam negeri pada
wilayah
izin
usaha
pertambangan yang berada
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi termasuk wilayah
laut
sampai
dengan
12 mil laut.
d. Penerbitan
izin

5
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1797

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
Pertambangan
yang
berada pada wilayah
lintas Daerah provinsi;
2) wilayah izin usaha
pertambangan
yang
berbatasan langsung
dengan negara lain;
dan
3) wilayah laut lebih dari
12 mil;
e. Penerbitan izin usaha
pertambangan
dalam
rangka
penanaman
modal asing.
f. Pemberian izin usaha
pertambangan
khusus
mineral dan batubara.
g. Pemberian registrasi izin

4
pertambangan
rakyat
untuk komoditas mineral
logam, batubara, mineral
bukan logam dan batuan
dalam
wilayah
pertambangan rakyat.
e. Penerbitan
izin usaha
pertambangan
operasi
produksi khusus untuk
pengolahan dan pemurnian
dalam rangka penanaman
modal
dalam
negeri
yang
komoditas
tambangnya berasal dari
1 (satu) Daerah provinsi
yang sama.
f. Penerbitan izin usaha jasa
pertambangan dan surat
keterangan terdaftar dalam

5
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1798

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
usaha pertambangan dan
penetapan
jumlah
produksi setiap Daerah
provinsi untuk komiditas
mineral
logam
dan
batubara.
h. Penerbitan
izin usaha
pertambangan
operasi
produksi khusus untuk
pengolahan
dan
pemurnian
yang
komoditas
tambangnya
yang berasal dari Daerah
provinsi lain di luar
lokasi
fasilitas
pengolahan
dan
pemurnian, atau impor
serta
dalam
rangka
penanaman modal asing.

4
rangka penanaman modal
dalam
negeri
yang
kegiatan usahanya dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
g. Penetapan harga patokan
mineral bukan logam dan
batuan.

5
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1799

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
i. Penerbitan
izin usaha
jasa pertambangan dan
surat
keterangan
terdaftar dalam rangka
penanaman modal dalam
negeri dan penanaman
modal
asing
yang
kegiatan usahanya di
seluruh
wilayah
Indonesia.
j. Penetapan harga patokan
mineral
logam
dan
batubara.
k. Pengelolaan
inspektur
tambang dan pejabat
pengawas pertambangan.

4

5
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1800

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

3.

Minyak dan Gas Bumi

Penyelenggaraan minyak dan
gas bumi.

4.

Energi Baru Terbarukan

a. Penetapan wilayah kerja a. Penerbitan
izin Penerbitan izin pemanfaatan
panas bumi.
pemanfaatan
langsung langsung panas bumi dalam
panas
bumi
lintas
Daerah Daerah kabupaten/kota.
b. Pelelangan wilayah kerja
kabupaten/kota
dalam
panas bumi.
1
(satu)
Daerah
provinsi.
c. Penerbitan
izin
surat
pemanfaatan
langsung b. Penerbitan
keterangan terdaftar usaha
panas
bumi
lintas
jasa
penunjang
yang
Daerah provinsi.
kegiatan
usahanya
dalam
d. Penerbitan izin panas
1 (satu) Daerah provinsi.
bumi
untuk
izin,
pemanfaatan
tidak c. Penerbitan
pembinaan
dan
langsung.
pengawasan usaha niaga
e. Penetapan harga listrik
bahan
bakar
nabati
dan/atau
uap
panas
(biofuel) sebagai bahan
bumi.
bakar
lain
dengan
f. Penetapan badan usaha
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1801

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
sebagai pengelola tenaga
air untuk pembangkit
listrik.
g. Penerbitan
surat
keterangan
terdaftar
usaha jasa penunjang
yang kegiatan usahanya
dalam
lintas
Daerah
provinsi.
h. Penerbitan
izin usaha
niaga
bahan
bakar
nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain dengan
kapasitas penyediaan di
atas 10.000 (sepuluh
ribu) ton pertahun.

4

5

kapasitas
penyediaan
sampai
dengan
10.000 (sepuluh ribu) ton
per tahun.
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

5.

1802

Ketenagalistrikan

a. Penetapan wilayah usaha a. Penerbitan
izin
usaha
penyediaan tenaga listrik
penyediaan tenaga listrik
dan izin jual beli tenaga
non badan usaha milik
listrik lintas negara.
negara dan
penjualan
tenaga
listrik
serta
b. Penerbitan
izin
usaha
penyewaan
jaringan
penyediaan tenaga listrik
kepada penyedia tenaga
lintas Daerah provinsi,
listrik
dalam
Daerah
badan usaha milik negara
provinsi.
dan
penjualan tenaga
listrik serta penyewaan b. Penerbitan
izin operasi
jaringan kepada penyedia
yang fasilitas instalasinya
tenaga
listrik
lintas
dalam Daerah provinsi.
Daerah
provinsi
atau c. Penetapan tarif tenaga
badan
usaha
milik
listrik untuk konsumen
negara.
dan
penerbitan
izin
c. Penerbitan
izin operasi
pemanfaatan
jaringan
yang fasilitas instalasinya
untuk
telekomunikasi,
mencakup lintas Daerah
multimedia,
dan
provinsi atau berada di
informatika dari pemegang

- 131 -

1803

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

1

2

3

DAERAH PROVINSI

4
wilayah di atas 12 mil
izin yang ditetapkan oleh
laut.
Pemerintah
Daerah
provinsi.
d. Penetapan tarif tenaga
listrik untuk konsumen d. Persetujuan harga jual
dan
penerbitan
izin
tenaga listrik dan sewa
pemanfaatan
jaringan
jaringan tenaga listrik,
untuk
telekomunikasi,
rencana usaha penyediaan
multimedia,
dan
tenaga listrik, penjualan
informatika
dari
kelebihan tenaga listrik
pemegang
izin
yang
dari pemegang izin yang
ditetapkan
oleh
ditetapkan
oleh
Pemerintah Pusat.
Pemerintah
Daerah
provinsi.
e. Persetujuan harga jual
tenaga listrik dan sewa e. Penerbitan izin usaha jasa
jaringan tenaga listrik,
penunjang tenaga listrik
rencana
usaha
bagi badan usaha dalam
penyediaan tenaga listrik,
negeri/mayoritas
penjualan
kelebihan
sahamnya dimiliki oleh
tenaga
listrik
dari
penanam modal dalam

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

pemegang
izin
yang
ditetapkan
oleh f.
Pemerintah Pusat.
f. Penerbitan izin usaha jasa
penunjang tenaga listrik
yang
dilakukan
oleh
badan usaha milik negara
atau
penanam
modal
asing/mayoritas
sahamnya dimiliki oleh
penanam modal asing.
g. Penyediaan dana untuk
kelompok
masyarakat
tidak
mampu,
pembangunan
sarana
penyediaan tenaga listrik
belum
berkembang,
daerah
terpencil
dan
perdesaan.

1804

negeri.
Penyediaan dana untuk
kelompok
masyarakat
tidak
mampu,
pembangunan
sarana
penyediaan tenaga listrik
belum
berkembang,
daerah
terpencil
dan
perdesaan.

- 133 DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1805

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Perizinan
Pendaftaran
Perusahaan

a. Penertiban
surat
izin
usaha
perdagangan
minuman beralkohol toko
bebas
bea
dan
rekomendasi
penerbitan
SIUP-MB bagi distributor.
b. Penerbitan
surat
izin
usaha perdagangan bahan
berbahaya
pengecer
terdaftar,
pemeriksaan
sarana distribusi bahan
berbahaya,
dan
pengawasan
distribusi,
pengemasan
dan
pelabelan
bahan
berbahaya
di
tingkat

a. Penerbitan
izin
pengelolaan
pasar
rakyat,
pusat
perbelanjaan dan izin
usaha toko swalayan.
b. Penerbitan tanda daftar
gudang,
dan
surat
keterangan penyimpanan
barang (SKPB).
c. Penerbitan surat tanda
pendaftaran
waralaba
(STPW) untuk:
1) penerima
waralaba
dari waralaba dalam
negeri;

dan a. Penerbitan
izin
usaha
untuk:
1) perantara
perdagangan properti;
2) penjualan langsung;
3) perwakilan
perusahaan
perdagangan asing;
4) usaha
perdagangan
yang
di
dalamnya
terdapat modal asing;
5) jasa survei dan jasa
lainnya
di
bidang
perdagangan tertentu;
dan

- 134 -

1806

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
6) pendaftaran
agen
dan/atau distributor.
b. Penerbitan surat tanda
pendaftaran
waralaba
(STPW) untuk :
1) pemberi waralaba dari
dalam negeri;
2) pemberi waralaba dari
luar negeri;
3) pemberi
waralaba
lanjutan dari waralaba
dalam negeri;
4) pemberi
waralaba
lanjutan dari waralaba
luar negeri; dan
5) penerima
waralaba
dari
waralaba
luar
negeri

4
Daerah provinsi.
c. Rekomendasi
untuk
penerbitan PGAPT dan
SPPGRAP.
d. Penerbitan
surat
keterangan
asal
(bagi
Daerah
provinsi
yang
telah ditetapkan sebagai
instansi penerbit surat
keterangan asal).
e. Penerbitan
angka
pengenal importir (API).

5
2) penerima
waralaba
lanjutan dari warlaba
dalam negeri; dan
3) penerima
waralaba
lanjutan dari waralaba
luar negeri.
d. Penerbitan surat izin
usaha
perdagangan
minuman
beralkohol
golongan B dan C
untuk pengecer dan
penjual
langsung
minum ditempat.
e. Pemeriksaan
fasilitas
penyimpanan
bahan
berbahaya
dan
pengawasan distribusi,
pengemasan
dan
pelabelan
bahan
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

1

2

3

4

c. Penerbitan
surat
izin
usaha
perdagangan
minuman
beralkohol
importir
terdaftar
minuman beralkohol (ITMB), distributor dan subdistibutor.
d. Penerbitan
surat
izin
usaha perdagangan bahan
berbahaya
distributor
terdaftar,
pembinaan
terhadap
importir
produsen
bahan
berbahaya,
importir
terdaftar
bahan
berbahaya,
distributor
terdaftar
bahan
berbahaya dan produsen
terdaftar
bahan

1807

DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5
berbahaya di tingkat
Daerah
kabupaten/kota.
f. Rekomendasi
penerbitan PKAPT dan
pelaporan rekapitulasi
perdagangan kayu atau
pulau.
g. Penerbitan
surat
keterangan asal (bagi
Daerah kabupaten/kota
yang telah ditetapkan
sebagai
instansi
penerbit
surat
keterangan asal).
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

berbahaya,
dan
pengawasan
distribusi
pengemasan
dan
pelabelan
bahan
berbahaya.
e. Pengakuan
pedagang
kayu antarpulau terdaftar
(PKAPT).
f. Pengakuan pedagang gula
antarpulau (PGAPT), surat
persetujuan perdagangan
gula
antarpulau
(SPPGAP),
dan
surat
persetujuan perdagangan
gula rafinasi antarpulau
(SPPGRAP).
g. Penerbitan
angka
pengenal importir (API)
bagi perusahaan tertentu.

1808
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1809

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

2.

Sarana
Distribusi
Perdagangan

---

Pembangunan
dan
pengelolaan pusat distribusi
regional dan pusat distribusi
provinsi.

a. Pembangunan
dan
pengelolaan
sarana
distribusi perdagangan.
b. Pembinaan
terhadap
pengelola
sarana
distribusi
perdagangan
masyarakat di wilayah
kerjanya.

3.

Stabilisasi
Harga
Barang
Kebutuhan
Pokok
dan
Barang
Penting

a. Menjamin
ketersediaan
barang kebutuhan pokok
dan barang penting di
tingkat nasional.
b. Pemantauan
dan
mengelola informasi harga
barang kebutuhan pokok
dan barang penting yang
cakupannya di tingkat

a. Menjamin
ketersediaan
barang kebutuhan pokok
dan barang penting di
tingkat Daerah provinsi.
b. Pemantauan
harga,
informasi
ketersediaan
stok barang kebutuhan
pokok dan barang penting
di tingkat pasar provinsi.

a. Menjamin ketersediaan
barang kebutuhan pokok
dan barang penting di
tingkat
Daerah
kabupaten/kota.
b. Pemantauan harga dan
stok barang kebutuhan
pokok
dan
barang
penting di tingkat pasar
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4
c. Melakukan operasi pasar
dalam rangka stabilisasi
harga pangan pokok yang
dampaknya
beberapa
Daerah
kabupaten/kota
dalam 1 (satu) Daerah
provinsi.
d. Pengawasan pupuk dan
pestistida tingkat Daerah
provinsi dalam melakukan
pelaksanaan pengadaan,
penyaluran
dan
penggunaan
pupuk
bersubsidi
di
wilayah
kerjanya.

5
kabupaten/kota.
c. Melakukan operasi pasar
dalam rangka stabilisasi
harga
pangan
pokok
yang dampaknya dalam
Daerah kabupaten/kota.
d. Pengawasan pupuk dan
pestisida tingkat Daerah
kabupaten/Kota dalam
melakukan pelaksanaan
pengadaan, penyaluran
dan penggunaan pupuk
bersubsidi di wilayah
kerjanya.

a. Penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran
dagang
internasional,
pameran dagang nasional,

a. Penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran
dagang
internasional,
pameran dagang nasional,

a. Penyelenggaraan promosi
dagang melalui pameran
dagang
nasional,
pameran dagang lokal

nasional.

4.

1810

Pengembangan Ekspor
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1811

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3
dan pameran dagang lokal
serta misi dagang bagi
eksportir
skala
usaha
besar,
menengah
dan
kecil.
b. Penyelenggaraan kegiatan
kerja sama internasional
pengembangan ekspor.
c. Penerbitan
izin
penyelenggaraan pameran
dagang
dengan
mengikutsertakan peserta
dan/atau produk asal
luar negeri.
d. Penyelenggaraan
kampanye
pencitraan
Indonesia
skala
internasional.

4
dan pameran dagang lokal
serta misi dagang bagi
produk ekspor unggulan
yang terdapat pada lebih
dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota
dalam
1 (satu) Daerah provinsi.
b. Penyelenggaraan
kampanye
pencitraan
produk
ekspor
skala
nasional (lintas Daerah
provinsi).

5
dan misi dagang bagi
produk ekspor unggulan
yang
terdapat
pada
1
(satu)
Daerah
kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan
kampanye
pencitraan
produk
ekspor
skala
Daerah provinsi (lintas
Daerah kabupaten/kota).
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

5.

1812

Standardisasi
Perlindungan
Konsumen

dan

a. Penyelenggaraan,
pengendalian dan evaluasi
perlindungan konsumen,
standardisasi, dan mutu
barang, serta pengawasan
barang beredar dan/atau
jasa di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
b. Penyelenggaraan,
pengendalian,
dan
evaluasi metrologi legal di
seluruh wilayah Republik
Indonesia.
c. Penyelenggaraan metrologi
legal
dalam
rangka
penanganan khusus.

Pelaksanaan
perlindungan Pelaksanaan metrologi legal
konsumen, pengujian mutu berupa tera, tera ulang dan
barang,
dan
pengawasan pengawasan.
barang beredar dan/atau jasa
di
seluruh
Daerah
kabupaten/kota.
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1813

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Perencanaan
Pembangunan Industri

Penetapan rencana induk Penetapan
pembangunan
industri pembangunan
nasional.
provinsi.

2.

Perizinan

a. Penerbitan IUI Kecil, IUI a. Penerbitan IUI Besar.
a. Penerbitan IUI kecil dan
Menengah dan IUI Besar b. Penerbitan
IUI Menengah.
IPUI
bagi
untuk:
industri besar.
b. Penerbitan
IPUI
bagi
1) industri
yang c. Penerbitan IUKI dan IPKI
industri
kecil
dan
berdampak besar pada
menengah.
yang
lokasinya
lintas
lingkungan;
Daerah
kabupaten/kota c. Penerbitan IUKI dan IPKI
2) industri
minuman
dalam 1 (satu) Daerah
yang lokasinya di Daerah
beralkohol; dan
provinsi.
kabupaten/kota.
3) industri strategis.
b. Penerbitan IPUI bagi:
1) industri
yang
berdampak besar pada
lingkungan;

rencana Penetapan
industri pembangunan
kabupaten/kota.

rencana
industri
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

2) industri
minuman
beralkohol; dan
3) indutri strategis;
c. Penerbitan IUKI dan IPKI
yang
lokasinya
lintas
provinsi.
d. Penerbitan IUI/IUKI dan
IPUI/IPKI
yang
merupakan
penanaman
modal asing dan penanam
modal yang menggunakan
modal asing, yang berasal
dari pemerintah negara
lain,
yang
didasarkan
perjanjian yang dibuat
oleh Pemerintah Pusat
dan pemerintah negara
lain.
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SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

3.

1815

Sistem
Informasi Pembangunan
dan Penyampaian
laporan Penyampaian
laporan
Industri Nasional
pengembangan
sistem informasi industri untuk:
informasi industri untuk:
informasi industri nasional.
- IUI
Besar
dan
Izin - IUI
Kecil
dan
Izin
perluasannya; dan
Perluasannya;
- IUKI
dan
IPKI
yang - IUI Menengah dan Izin
lokasinya lintas Daerah
Perluasannya; dan
kabupaten/kota.
- IUKI dan IPKI yang
lokasinya
di
Daerah
kabupaten/kota.
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1816

NO

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1

2

3

4

5

1.

Perencanaan
Transmigrasi

2.

Pembangunan Kawasan a. Pembangunan
satuan
permukiman di kawasan
Transmigrasi
transmigrasi.
b. Penataan
pesebaran
penduduk yang berasal
lintas Daerah provinsi.

3.

Pengembangan
Kawasan Transmigrasi

Kawasan Penetapan dan perencanaan Pencadangan tanah untuk Pencadangan tanah untuk
kawasan transmigrasi lintas kawasan
kawasan transmigrasi.
transmigrasi
di
Daerah
kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah Daerah kabupaten/kota.
provinsi.
Penataan
pesebaran
penduduk yang berasal dari
lintas Daerah kabupaten/kota
dalam
1
(satu)
Daerah
provinsi.

a. Pengembangan kawasan Pengembangan
transmigrasi.
permukiman
pada
b. Pengembangan
satuan pemantapan.
permukiman pada tahap
penyesuaian.

Penataan
pesebaran
penduduk yang berasal dari
1
(satu)
Daerah
kabupaten/kota.

satuan Pengembangan
satuan
tahap permukiman pada tahap
kemandirian.

- 145 -

II. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan
prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan,
standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan
masing-masing tingkatan atau
susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan
Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur
manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau
susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau
susunan pemerintahan tersebut.
Salah satu contoh matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan. Dalam matrik Urusan Pemerintahan bidang
Pendidikan terdiri atas 6 (enam) sub Urusan Pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan
tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra. Dari keenam sub Urusan Pemerintahan tersebut yang
merupakan substansi Urusan Pemerintahan adalah sub urusan manajemen pendidikan; kurikulum; perizinan pendidikan;
dan bahasa dan sastra, sedangkan yang merupakan unsur manajemen adalah sub urusan pendidik dan tenaga kependidikan
dan yang merupakan fungsi manajemen adalah sub urusan akreditasi.
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- 146 Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang
pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Sub urusan manajemen pendidikan:
a. penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
b. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
c. pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.
2. Sub urusan kurikulum:
a. Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan
nonformal menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus menjadi kewenangan
Daerah provinsi; dan
c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3. Sub urusan perizinan pendidikan:
a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin penyelenggaraan satuan
pendidikan asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
b. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang
diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan
c. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
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- 147 4. Sub urusan bahasa dan sastra:
a. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
b. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi
kewenangan Daerah provinsi; dan
c. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota.
Seharusnya seluruh fungsi dan unsur manajemen sub urusan manajemen pendidikan tersebut melekat pada pengelolaan
masing-masing jenjang pendidikan yang sudah dibagi menjadi kewenangan tingkatan atau susunan pemerintahan. Namun
karena dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan telah ditetapkan bahwa pendidik dan tenaga
kependidikan secara nasional seluruh jenjang pendidikan dan akreditasi seluruh jenjang pendidikan ditetapkan menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat, maka pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan akreditasi seluruh jenjang
pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh pengelolaan sub urusan manajemen pendidikan termasuk
unsur dan fungsi manajemen pengelolaan jenjang pendidikan menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan
pemerintahan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi secara nasional karena dalam matriks pembagian
Urusan Pemerintahan bidang pendidikan ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang
melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara
Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk
memajukan
kesejahteraan
umum
sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah
Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari
berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik,
ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan
merupakan modal dasar pembangunan nasional;
c. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan
melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan
kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat
sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara;
d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Kelautan;

Mengingat

:

Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Dengan …

1820

-2Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan bentukbentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan
geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut
dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar
Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan
Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara
alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas
permukaan air pada waktu air pasang.
4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk
bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau
tersebut,
dan
lain-lain
wujud
alamiah
yang
hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga
pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu
merupakan
satu
kesatuan
geografi,
ekonomi,
pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau
yang secara historis dianggap sebagai demikian.
5. Negara …

1821

-35. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri
atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup
pulau-pulau lain.
6. Pembangunan Kelautan adalah
pembangunan yang
memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya
Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan
daya
dukung ekosistem pesisir dan Laut.
7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik
yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat
diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan
kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka
panjang.
8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan,
penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber
Daya Kelautan serta konservasi Laut.
9. Pengelolaan
Ruang
Laut
adalah
perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang
Laut.
10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber
Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi
konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut,
penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan
penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan
bencana.
11. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga
melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah
ditetapkan.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
14. Menteri …
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-414. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kelautan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Kelautan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keberlanjutan;
b. konsistensi;
c. keterpaduan;
d. kepastian hukum;
e. kemitraan;
f.

pemerataan;

g. peran serta masyarakat;
h. keterbukaan;
i.

desentralisasi;

j.

akuntabilitas; dan

k. keadilan.
Pasal 3
Penyelenggaraan Kelautan bertujuan untuk:
a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri
nusantara dan maritim;
b. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau
kegiatan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum laut
internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan
negara;
c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang
hidup dan ruang juang bangsa Indonesia;
d. memanfaatkan …
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-5d. memanfaatkan
Sumber
Daya
Kelautan
secara
berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan
generasi mendatang;
e. memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi
masyarakat;
f.

mengembangkan sumber daya manusia di bidang
Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan
mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam
mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal dan
terpadu;

g. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh
masyarakat sebagai negara kepulauan; dan
h. mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai
dengan hukum laut internasional untuk kepentingan
bangsa dan negara.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pengaturan
penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan
berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran
negara.
(2) Penyelenggaraan
Kelautan
Indonesia
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sebagaimana

a. wilayah Laut;
b. Pembangunan Kelautan;
c. Pengelolaan Kelautan;
d. pengembangan Kelautan;
e. pengelolaan ruang Laut dan pelindungan lingkungan
Laut;
f. pertahanan …
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pertahanan, keamanan,
keselamatan di Laut; dan

penegakan

hukum,

dan

g. tata kelola dan kelembagaan.

BAB IV
WILAYAH LAUT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya
terdiri atas kepulauan-kepulauan dan mencakup pulaupulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan
wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis
yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal
kepulauan.
(2) Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi
wilayah
daratan,
perairan
pedalaman,
perairan
kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di
atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
(3) Kedaulatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan,
Konvensi
Perserikatan
Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum
internasional yang terkait.
Pasal 6
(1) Wilayah Laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut
internasional.
(2) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan
pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan
lingkungan Laut di wilayah Laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Pengelolaan …
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pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
hukum
internasional.
Bagian Kedua
Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi
Pasal 7
(1) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) meliputi:
a. perairan pedalaman;
b. perairan kepulauan; dan
c. laut teritorial.
(2) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) meliputi:
a. Zona Tambahan;
b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
c. Landas Kontinen.
(3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:
a. kedaulatan pada perairan pedalaman,
Kepulauan, dan laut teritorial;

perairan

b. yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan
c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan
Landas Kontinen.
(4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat
di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan hukum internasional.
Pasal 8
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan
Zona Tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari
garis pangkal.
(2) Di Zona …
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a. mencegah
pelanggaran
ketentuan
peraturan
perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal,
imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut
teritorialnya; dan
b. menghukum
pelanggaran
terhadap
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a yang dilakukan di dalam
wilayah atau laut teritorialnya.
(3) Penetapan dan pengelolaan Zona Tambahan Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 9
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk
mengklaim Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari
garis pangkal.
(2) Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis
pangkal harus disampaikan dan dimintakan rekomendasi
kepada
Komisi
Batas-Batas
Landas
Kontinen
Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum ditetapkan sebagai
Landas Kontinen Indonesia oleh Pemerintah.
(3) Landas Kontinen di luar 200 mil laut yang telah
ditetapkan harus dikelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan hukum laut
internasional.

Bagian Ketiga
Laut Lepas dan
Kawasan Dasar Laut Internasional
Pasal 10
(1) Laut lepas merupakan bagian dari Laut yang tidak
termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial,
perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
(2) Kawasan …
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Laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batasbatas yurisdiksi nasional.

Pasal 11
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan
konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut
lepas.
(2) Di laut lepas Pemerintah wajib:
a. memberantas kejahatan internasional;
b. memberantas siaran gelap;
c. melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis,
administratif, maupun sosial;
d. melakukan pengejaran seketika;
e. mencegah dan menanggulangi Pencemaran Laut
dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga
internasional terkait; dan
f.

berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui
forum
pengelolaan
perikanan
regional
dan
internasional.

(3) Pemberantasan kejahatan internasional di laut lepas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
melalui kerja sama dengan negara lain.
(4) Konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan hukum internasional.
Pasal 12
(1) Di Kawasan Dasar Laut Internasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah berwenang
membuat perjanjian atau bekerja sama dengan lembaga
internasional terkait.
(2) Perjanjian atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan hukum laut internasional.
BAB V …
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PEMBANGUNAN KELAUTAN
Pasal 13
(1) Pembangunan Kelautan dilaksanakan sebagai bagian
dari
pembangunan nasional untuk mewujudkan
Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
(2) Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan melalui perumusan dan
pelaksanaan kebijakan:
a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
b. pengembangan sumber daya manusia;
c. pertahanan, keamanan,
keselamatan di laut;

penegakan

hukum,

dan

d. tata kelola dan kelembagaan;
e. peningkatan kesejahteraan;
f.

ekonomi kelautan;

g. pengelolaan ruang Laut dan pelindungan lingkungan
Laut; dan
h. budaya bahari.
(3) Proses penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangunan
Kelautan terpadu jangka panjang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembangunan
Kelautan terpadu jangka menengah dan jangka
pendek; dan
c. Kebijakan
Pembangunan
Kelautan
dijabarkan
ke dalam program setiap sektor dalam rencana
pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya
Kelautan.
(4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
kebijakan
Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VI …
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PENGELOLAAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat
melalui
pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan
dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
(2) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:

sebagaimana

a. perikanan;
b. energi dan sumber daya mineral;
c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
d. sumber daya nonkonvensional.
(3) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

sebagaimana

a. industri Kelautan;
b. wisata bahari;
c. perhubungan Laut; dan
d. bangunan Laut.

Pasal 15
(1) Dalam rangka pemanfaatan dan pengusahaan Sumber
Daya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi Kelautan.
(2) Kebijakan ekonomi Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk menjadikan Kelautan
sebagai basis pembangunan ekonomi.
(3) Basis …
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- 12 (3) Basis pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan melalui penciptaan usaha
yang sehat dan peningkatan kesejahteraan rakyat,
terutama masyarakat pesisir dengan mengembangkan
kegiatan ekonomi produktif, mandiri, dan mengutamakan
kepentingan nasional.
(4) Untuk menjadikan Kelautan sebagai basis pembangunan
ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai
dasar pengalokasian anggaran Pembangunan Kelautan.
(5) Anggaran Pembangunan Kelautan berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
Paragraf 1
Perikanan
Pasal 16
Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan
pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan
kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional.
Pasal 17
(1) Pemerintah mengoordinasikan pengelolaan sumber daya
ikan serta memfasilitasi terwujudnya industri perikanan.
(2) Dalam memfasilitasi terwujudnya industri perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
bertanggung jawab:
a. menjaga kelestarian sumber daya ikan;
b. menjamin
iklim
usaha
yang
pembangunan perikanan; dan

kondusif

bagi

c. melakukan …
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- 13 c. melakukan perluasan
rangka meningkatkan
pembudidaya ikan.

kesempatan
taraf hidup

kerja dalam
nelayan dan

Pasal 18
Untuk kepentingan distribusi hasil perikanan, Pemerintah
mengatur sistem logistik ikan nasional.

Pasal 19
(1) Dalam rangka peningkatan usaha perikanan, pihak
perbankan bertanggung jawab dalam pendanaan
suprastruktur usaha perikanan.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam undang-undang tersendiri.
Paragraf 2
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 20
(1) Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan energi
terbarukan yang berasal dari Laut dan ditetapkan dalam
kebijakan energi nasional.
(2) Pemerintah
memfasilitasi
pengembangan
dan
pemanfaatan energi terbarukan yang berasal dari Laut di
daerah dengan memperhatikan potensi daerah.
Pasal 21
(1) Pemerintah mengatur dan menjamin pemanfaatan
sumber daya mineral yang berasal dari Laut, dasar Laut,
dan
tanah
dibawahnya
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
(2) Pengaturan
pemanfaatan
sumber
daya
mineral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
Paragraf 3 …
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Sumber Daya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 22
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan
memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil.
(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan:
a. melindungi,
mengonservasi,
merehabilitasi,
memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir
dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara
berkelanjutan;
b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara
Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
dalam
pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil;
c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga
pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulaupulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan,
dan berkelanjutan; dan
d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam
pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau
kecil.
(3) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil yang meliputi sumber daya hayati,
sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa
lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 …
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Sumber Daya Alam Nonkonvensional
Pasal 23
(1) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
nonkonvensional Kelautan dilakukan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada
prinsip pelestarian lingkungan.
Pasal 24
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung
jawab
melaksanakan
pelindungan,
pemanfaatan,
dan
pengembangan
sumber
daya
nonkonvensional di bidang Kelautan.
(2) Pelindungan,
pemanfaatan,
dan
pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan dan hukum laut internasional.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Sumber Daya Kelautan
Paragraf 1
Industri Kelautan
Pasal 25
(1) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan
melalui pengelolaan dan pengembangan industri
Kelautan merupakan bagian yang integral dari kebijakan
pengelolaan dan pengembangan industri nasional.
(2) Industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi industri bioteknologi, industri maritim, dan jasa
maritim.
(3) Pengelolaan …
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- 16 (3) Pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana
dan sarana, riset ilmu pengetahuan dan teknologi,
inovasi, sumber daya manusia, serta industri kreatif dan
pembiayaan.
(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya wajib melakukan pembinaan terhadap
peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri
Kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam
rangka menunjang ekonomi rakyat.

Pasal 26
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
mengembangkan dan meningkatkan industri bioteknologi
Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
(2) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi
keanekaragaman hayati.
(3) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. mencegah punahnya biota Laut akibat eksplorasi
berlebih;
b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai
nilai tambah;
c. mengurangi
ketergantungan
impor
dengan
memproduksi berbagai produk substitusi impor;
d. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada
setiap industri bioteknologi Kelautan; dan
e. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya
Laut secara berkesinambungan.

Pasal 27
(1) Industri maritim dan jasa maritim sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pada kebijakan Pembangunan Kelautan.
(2) Dalam …

1835

- 17 (2) Dalam rangka keberlanjutan industri maritim dan jasa
maritim
untuk
kesejahteraan
rakyat,
digunakan
kebijakan ekonomi Kelautan.
(3) Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. galangan kapal;
b. pengadaaan dan pembuatan suku cadang;
c. peralatan kapal; dan/atau
d. perawatan kapal.
(4) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal
tenggelam;
c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;
d. reklamasi;
e. pencarian dan pertolongan;
f.

remediasi lingkungan;

g. jasa konstruksi; dan/atau
h. angkutan sungai,
antarpulau.

danau,

penyeberangan,

dan

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan
jasa maritim diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 2
Wisata Bahari
Pasal 28
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memfasilitasi pengembangan potensi
wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan
pengembangan pariwisata nasional.
(2) Keberlanjutan wisata bahari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
(3) Pengembangan …
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- 18 (3) Pengembangan wisata bahari dilaksanakan dengan
mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal
dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan
konservasi perairan.
(4) Pengembangan
dan
peningkatan
wisata
bahari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Paragraf 3
Perhubungan Laut
Pasal 29
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
kewenangannya
mengembangkan
meningkatkan peran perhubungan laut.

sesuai dengan
potensi
dan

(2) Dalam pengembangan potensi dan peningkatan peran
perhubungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah mengembangkan dan menetapkan tatanan
kepelabuhanan dan sistem pelabuhan yang andal.
(3) Tatanan kepelabuhanan yang andal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi penentuan lokasi
pelabuhan lautdalam yang dapat melayani kapal generasi
mutakhir dan penetapan pelabuhan hub.
(4) Sistem pelabuhan yang andal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bercirikan:
a. efisien dan berstandar internasional;
b. bebas monopoli;
c. mendukung konektivitas
antara pulau-pulau kecil
induknya;

antarpulau, termasuk
terluar dengan pulau

d. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan di pulau-pulau
kecil terluar;
e. ketersediaan fasilitas kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lingkungan dan pencegahan pencemaran
lingkungan; dan
f.

keterpaduan antara terminal dan kapal.
Pasal 30 …
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(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
wajib
mengembangkan
dan
meningkatkan penggunaan angkutan perairan dalam
rangka konektivitas antarwilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(2) Dalam rangka pengembangan dan peningkatan angkutan
perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah melaksanakan kebijakan pengembangan
armada nasional.
(3) Pemerintah mengatur kebijakan sumber pembiayaan dan
perpajakan
yang
berpihak
pada
kemudahan
pengembangan sarana prasarana perhubungan laut serta
infrastruktur dan suprastruktur kepelabuhanan.
(4) Pemerintah memfasilitasi sumber pembiayaan usaha
perhubungan laut melalui kebijakan perbankan nasional.
Pasal 31
Pengembangan potensi perhubungan laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Bangunan Laut
Pasal 32
(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk
bangunan dan instalasi di Laut tidak mengganggu, baik
Alur Pelayaran maupun Alur Laut Kepulauan Indonesia.
(2) Area operasi dari bangunan dan instalasi di Laut tidak
melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan.
(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan
instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang
telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
(4) Pendirian …
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- 20 (4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib
mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil.
(5) Ketentuan
mengenai
kriteria,
persyaratan,
dan
mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan
di Laut diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 33
Pemerintah bertanggung jawab melakukan pengawasan
terhadap aktivitas pembongkaran bangunan dan instalasi di
Laut yang sudah tidak berfungsi.
BAB VII
PENGEMBANGAN KELAUTAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34
Pengembangan Kelautan meliputi:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. sistem informasi dan data Kelautan; dan
d. kerja sama Kelautan.
Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pasal 35
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya bertanggung jawab menyelenggarakan
pengembangan
sumber
daya
manusia
melalui
pendidikan.
(2) Penyelenggaraan …
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- 21 (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan berbagai pihak,
baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat
internasional yang berbasis kompetensi pada bidang
Kelautan.
(3) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36
(1) Dalam
pengembangan
sumber
daya
manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah
menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya
manusia dan kebijakan budaya bahari.
(2) Kebijakan pengembangan sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan jasa di bidang Kelautan yang diimbangi
dengan ketersediaan lapangan kerja;
b. pengembangan standar kompetensi sumber daya
manusia di bidang Kelautan;
c. peningkatan
dan
penguatan
peranan
ilmu
pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan
sistem informasi Kelautan;
d. peningkatan gizi masyarakat Kelautan; dan
e. peningkatan pelindungan ketenagakerjaan.
(3) Kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat
tentang Kelautan yang diwujudkan melalui semua
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
b. identifikasi dan inventarisasi nilai budaya dan sistem
sosial Kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan
nasional; dan
c. pengembangan
teknologi
dengan
mempertimbangkan kearifan lokal.

tetap

(4) Ketentuan …
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bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 37
(1) Untuk
meningkatkan
kualitas
perencanaan
Pembangunan Kelautan, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah
mengembangkan
sistem
penelitian,
pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi Kelautan yang merupakan bagian integral dari
sistem nasional penelitian pengembangan penerapan
teknologi.
(2) Dalam mengembangkan sistem penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memfasilitasi
pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana
dan prasarana, serta perizinan untuk penelitian dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
Kelautan, baik secara mandiri maupun kerja sama lintas
sektor dan antarnegara.
(3) Sistem penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk penelitian yang bersifat komersial.
(4) Pelaksanaan sistem penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
(1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
membentuk pusat fasilitas Kelautan yang meliputi
fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang
dilengkapi dengan prasarana kapal latih dan kapal
penelitian serta tenaga fungsional peneliti.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan pusat fasilitas
Kelautan
serta
tugas,
kewenangannya,
dan
pembiayaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 39 …
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(1) Pemerintah mengatur pelaksanaan penelitian ilmiah
Kelautan dalam rangka kerja sama penelitian dengan
pihak asing.
(2) Hasil pelaksanaan kerja sama penelitian dengan pihak
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Sistem Informasi dan Data Kelautan
Pasal 40
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menghimpun,
menyusun, mengelola, memelihara, dan mengembangkan
sistem informasi dan data Kelautan dari berbagai sumber
bagi kepentingan Pembangunan Kelautan nasional
berdasarkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) kategori:
a. hasil penelitian ilmiah Kelautan yang berupa data
numerik beserta analisisnya;
b. hasil penelitian yang berupa data spasial beserta
analisisnya; dan
c. pengelolaan Sumber Daya Kelautan, konservasi
perairan, dan pengembangan teknologi Kelautan.
(3) Sistem informasi dan data Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan data terkait sistem
keamanan laut disimpan, dikelola, dimutakhirkan,
dikoordinasikan,
dan
diintegrasikan
oleh
kementerian/lembaga yang ditunjuk sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sistem …
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berupa data yang perlu dibuat peta sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disimpan,
dikelola, dimutakhirkan, serta dikoordinasikan oleh
lembaga penelitian negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerja Sama Kelautan
Pasal 41
(1) Kerja sama di bidang Kelautan dapat dilaksanakan pada
tingkat
nasional
dan
internasional
dengan
mengutamakan kepentingan nasional bagi kemandirian
bangsa.
(2) Kerja sama pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka sinergi:
a. antarsektor;
b. antara pusat dan daerah;
c. antarpemerintah daerah; dan
d. antarpemangku kepentingan.
(3) Kerja sama bidang Kelautan pada tingkat internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
secara bilateral, regional, atau multilateral.
(4) Kerja sama pada tingkat internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum
laut internasional.
(5) Pemerintah
mendorong
aktivitas
eksplorasi,
pemanfaatan, dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan di
laut lepas sesuai dengan ketentuan hukum laut
internasional.
BAB VIII …
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PENGELOLAAN RUANG LAUT
DAN PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
Bagian Kesatu
Pengelolaan Ruang Laut
Pasal 42
(1) Pengelolaan ruang Laut dilakukan untuk:
a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan
berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan
lokal;
b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau
kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan
internasional; dan
c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat
kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.
(2) Pengelolaan
ruang
Laut
meliputi
perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
(3) Pengelolaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara
kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya
dan lingkungan Kelautan.
Pasal 43
(1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) meliputi:
a. perencanaan tata ruang Laut nasional;
b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil; dan
c. perencanaan zonasi kawasan Laut.
(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses
perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang
Laut nasional.
(3) Perencanaan …
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kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Perencanaan
zonasi
kawasan
Laut
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan
untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis
nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional
tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 44
(1) Pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui:
a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi
rencana tata ruang Laut nasional dan rencana zonasi
kawasan Laut;
b. perumusan
program
sektoral
dalam
rangka
perwujudan rencana tata ruang Laut nasional dan
rencana zonasi kawasan Laut; dan
c. pelaksanaan program strategis dan sektoral dalam
rangka mewujudkan rencana tata ruang Laut
nasional dan zonasi kawasan Laut.
(2) Pemanfaatan ruang Laut di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 45
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan.
(2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 46 …
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Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui
perizinan, pemberian insentif, dan pengenaan sanksi.

Pasal 47
(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
secara menetap di wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.
(2) Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
secara menetap di wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan
dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penutupan lokasi;
d. pencabutan izin;
e. pembatalan izin; dan/atau
f.

denda administratif.

(4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 49 …

1846

- 28 Pasal 49
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut
secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Bagian Kedua
Pelindungan Lingkungan Laut
Pasal 50
Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan Laut
melalui:
a. konservasi Laut;
b. pengendalian Pencemaran Laut;
c. penanggulangan bencana Kelautan; dan
d. pencegahan
dan
penanggulangan
kerusakan, dan bencana.

pencemaran,

Pasal 51
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi Laut
sebagai bagian yang integral dengan Pelindungan
Lingkungan Laut.
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan
konservasi Laut sebagai bagian dari pelaksanaan
kebijakan Pelindungan Lingkungan Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Kebijakan konservasi Laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilaksanakan secara lintas sektor dan
lintas
kawasan
untuk
mendukung
Pelindungan
Lingkungan Laut.
(4) Setiap sektor yang melaksanakan pembangunan di
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi harus
memperhatikan kawasan konservasi.
(5) Kebijakan …
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sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 52
(1) Pencemaran Laut meliputi:
a. pencemaran yang berasal dari daratan;
b. pencemaran yang berasal dari kegiatan di Laut; dan
c. pencemaran yang berasal dari kegiatan dari udara.
(2) Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat terjadi:
a. di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi;
b. dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah
yurisdiksi; atau
c. dari dalam wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi
ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia.
(3) Proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi
Pencemaran Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar
membayar dan prinsip kehati-hatian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyelesaian dan
sanksi terhadap Pencemaran Laut dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
(1) Bencana Kelautan
disebabkan:

dapat

berupa

bencana

yang

a. fenomena alam;
b. pencemaran lingkungan; dan/atau
c. pemanasan global.
(2) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh fenomena alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
berupa:
a. gempa bumi;
b. tsunami;
c. rob …
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d. angin topan; dan
e. serangan hewan secara musiman.
(3) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pencemaran
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat berupa:
a. fenomena pasang merah (red tide);
b. pencemaran minyak;
c. pencemaran logam berat;
d. dispersi thermal; dan
e. radiasi nuklir.
(4) Bencana Kelautan yang disebabkan oleh pemanasan
global sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
berupa:
a. kenaikan suhu;
b. kenaikan muka air Laut; dan/atau
c. el nino dan la nina.
Pasal 54
(1) Dalam mengantisipasi Pencemaran Laut dan bencana
Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan
Pasal
53,
Pemerintah
menetapkan
kebijakan
penanggulangan dampak Pencemaran Laut dan bencana
Kelautan.
(2) Kebijakan penanggulangan dampak Pencemaran Laut
dan bencana Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui:
a. pengembangan sistem mitigasi bencana;
b. pengembangan sistem peringatan dini (early warning
system);
c. pengembangan
perencanaan
nasional
darurat tumpahan minyak di Laut;

tanggap

d. pengembangan …
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dan kerusakan ekosistem Laut; dan
e. pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di Laut dan
aktivitas di Laut.
Pasal 55
(1) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib
menyelenggarakan
sistem
pencegahan
dan
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Laut.
(2) Pemerintah
dan
Pemerintah
Daerah
wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan
penanggulangan bencana Kelautan sebagai bagian
yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan
penanggulangan bencana nasional.
Pasal 56
(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan
melestarikan lingkungan Laut.
(2) Pelindungan
dan
pelestarian
lingkungan
Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan
Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan
kerusakan lingkungan Laut.
(3) Pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional,
maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan,
pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Pasal 57
Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut
internasional.
BAB IX …
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PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,
DAN KESELAMATAN DI LAUT
Pasal 58
(1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk
sistem pertahanan laut.
(2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
(3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 59
(1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia,
dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas
pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
hukum
internasional.
(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum
terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial
dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum internasional.
(3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan
wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan
patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan
dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan
Keamanan Laut.
Pasal 60 …
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Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
langsung
kepada
Presiden
melalui
menteri
yang
mengoordinasikannya.

Pasal 61
Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia
dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 62
Dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi:

Badan

Keamanan

Laut

a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia;
b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia;
c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan
penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d. menyinergikan dan memonitor
perairan oleh instansi terkait;

pelaksanaan

patroli

e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada
instansi terkait;
f.

memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia; dan

g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan
nasional.
Pasal 63 …
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(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Badan
Keamanan Laut berwenang:
a. melakukan pengejaran seketika;
b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa,
dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang
berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih
lanjut; dan
c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan
keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan
wilayah yurisdiksi Indonesia.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu
kesatuan komando dan kendali.
Pasal 64
Kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan
oleh Presiden.
Pasal 65
(1) Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan
dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi.
(2) Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personal dari
instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada
patroli.
(3) Kepala
Badan
Keamanan
diberhentikan oleh Presiden.

Laut

diangkat

dan

Pasal 66
Personal Badan Keamanan Laut terdiri atas:
a. pegawai tetap; dan
b. pegawai perbantuan.
Pasal 67 …
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Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata
kerja, dan personal Badan Keamanan Laut diatur dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 68
Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tata kerja,
dan personal Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak UndangUndang ini ditetapkan.

BAB X
TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN LAUT
Pasal 69
(1) Pemerintah menetapkan
kelembagaan Laut.

kebijakan

tata

kelola

dan

(2) Kebijakan
tata
kelola
dan
kelembagaan
Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana
pembangunan sistem hukum dan tata pemerintahan
serta sistem perencanaan, koordinasi, pemonitoran, dan
evaluasi Pembangunan Kelautan yang efektif dan efisien.
(3) Dalam menyusun kebijakan tata kelola dan kelembagaan
Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
melakukan penataan hukum laut dalam suatu sistem
hukum nasional, baik melalui aspek publik maupun
aspek
perdata
dengan
memperhatikan
hukum
internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola
dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI …

1854

- 36 BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 70
(1) Penyelenggaraan Pembangunan Kelautan dilakukan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan
peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,
organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi
kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan
dan kemitraan.
(3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
partisipasi dalam:
a. penyusunan kebijakan Pembangunan Kelautan;
b. Pengelolaan Kelautan;
c. pengembangan Kelautan; dan
d. memberikan masukan dalam kegiatan evaluasi dan
pengawasan.
(4) Peran serta masyarakat selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilakukan melalui partisipasi dalam:
a. melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta
merevitalisasi hukum adat dan kearifan lokal di
bidang Kelautan; atau
b. pelindungan dan sosialisasi peninggalan budaya
bawah air melalui usaha preservasi, restorasi, dan
konservasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kelautan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB XII …
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KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 71
(1) Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjalankan
tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan
Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (3).
(2) Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan
dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan
Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan UndangUndang ini.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 73
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah
ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya
undang-undang ini.

Pasal 74
Undang-Undang
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar …
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- 38 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 294
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
KELAUTAN

I. UMUM
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan
potensid an kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia
sebagai ruang hidup (lebenstraum) dan ruang juang serta media pemersatu
yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah
ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan Laut dan merupakan
salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.
Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua,
yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua Samudera, yaitu Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis
dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis
yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta
sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan.
Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak
geografis, potensi sumber daya alam di wilayah Laut mengandung sumber
daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi
kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari
dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut,
termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi
Kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh
karena itu, Laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan
dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan
dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Selain kekayaan yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki
perlu dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif.
Dalam …
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-2Dalam perjalanannya negara Indonesia mengalami 3 (tiga) momen
yang menjadi pilar dalam memperkukuh keberadaan Indonesia menjadi
suatu negara yang merdeka dan negara yang didasarkan atas Kepulauan
sehingga diakui oleh dunia, yaitu:
1. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan
kesatuan kejiwaan kebangsaan Indonesia.
2. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang
menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang
ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan; dan
3. Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa
Indonesia mulai memperjuangkan kesatuan kewilayahan dan
pengakuan secara de jure yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan
Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention
on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) dan yang diratifikasi oleh
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
Pada saat Republik Indonesia diproklamasikan berdasarkan
Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
lebar laut teritorial berdasarkan Teritoriale Zee en Maritime Kringen
Ordonantie (TZMKO) Tahun 1939 adalah bahwa lebar laut teritorial
Indonesia hanya meliputi jalur-jalur Laut yang mengelilingi setiap pulau
atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Hal itu
berarti bahwa diantara pulau-pulau Jawa dan Kalimantan serta antara
Nusa Tenggara dan Sulawesi terdapat laut lepas. Pada saat kemerdekaan
batas wilayah Indonesia tidak jelas karena Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menunjuk wilayah negara Indonesia
secara nyata. Wilayah negara Indonesia pada saat diproklamasikan
menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dalam wilayah negara bekas
jajahan atau kekuasaan Hindia Belanda. Hal itu sejalan dengan prinsip
hukum internasional uti posidetis juris. Selain itu, Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur kedudukan laut
teritorial.
Kondisi kewilayahan seperti tertuang dalam TZMKO tahun 1939
dinilai kurang menguntungkan serta menyulitkan Indonesia dalam segi
pertahanan. Oleh sebab itu, dilakukan upaya untuk mewujudkan
kesatuan wilayah kepulauan nusantara yang merupakan kesatuan dari
wilayah darat, Laut, termasuk dasar Laut di bawahnya, udara di atasnya,
dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan suatu
kesatuan kewilayahan.

Perjuangan …

1859

-3Perjuangan untuk mewujudkan kesatuan wilayah tersebut ditenggarai
dengan Deklarasi Djuanda yang berdasarkan pertimbangan politis,
geografis, ekonomis, pertahanan, dan keamanan. Di dalam Deklarasi
Djuanda, Indonesia menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di
antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau
yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak
memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada
wilayah daratan Indonesia dan merupakan bagian dari perairan nasional
yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Indonesia.
Untuk memperjuangkan wilayah Indonesia sesuai dengan Deklarasi
Djuanda, dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut yang pertama tahun 1958 di Jenewa, delegasi Indonesia untuk
pertama kalinya mencetuskan gagasan konsepsi negara kepulauan.
Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp
Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan yang menetapkan laut teritorial
Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
Selain itu, disebutkan pula bahwa perairan yang terletak di sisi dalam
garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulaupulau dalam negara kepulauan Indonesia merupakan perairan pedalaman
tempat Indonesia memiliki kedaulatan mutlak.
Perjuangan delegasi Indonesia dalam rangka pengakuan konsep
negara kepulauan terus dilakukan di Konferensi Perserikatan Bangsa
Bangsa tentang Hukum Laut yang kedua dan ketiga. Akhirnya, pada
sidang kedua belas Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut Ketiga, naskah Konvensi ditandatangani oleh 119 negara dan
resmi menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut
1982 yang terdiri atas 17 Bab dan 320 Pasal. Konvensi tersebut mengakui
konsep hukum negara kepulauan dan menetapkan bahwa negara
kepulauan berhak untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk
mengukur laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan
landas kontinen, sedangkan perairan yang berada di sisi darat garis
pangkal diakui sebagai perairan pedalaman dan perairan lainnya yang
berada di antara pulau-pulau yang berada di sisi dalam garis pangkal
diakui sebagai perairan kepulauan. Akan tetapi, pelaksanaan kedaulatan
di perairan kepulauan dalam UNCLOS 1982 menghormati hak negara lain
atas Hak Lintas Alur Laut Kepulauan.
Penambahan luas perairan Indonesia sangatlah signifikan dan harus
dilihat bukan saja sebagai aset nasional, melainkan juga merupakan
tantangan nyata bahwa wilayah Laut harus dikelola, dijaga, dan
diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia.
Pembangunan …
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-4Pembangunan Kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai
kendala di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan belum adanya
undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan
berbagai kepentingan sektor di wilayah Laut. Kendala tersebut dapat
ditemukan, baik pada lingkup perencanaan, pemanfaatan, serta
pengawasan dan pengendalian.
Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai Kelautan yang bertujuan
menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan
maritim; mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di
wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa
dan negara; mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang
hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan Sumber Daya
Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi
mendatang; memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi
masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan
yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan
kepentingan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara
optimal dan terpadu;memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi
seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan
peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan
global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa
dan negara.
Penyelenggaraan Kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas
keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan,
pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi,
akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan
Kelautan meliputi wilayah Laut, Pembangunan Kelautan, Pengelolaan
Kelautan, pengembangan Kelautan, pengelolaan ruang Laut dan
pelindungan lingkungan Laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum,
keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta
masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 …
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah pemanfaatan
sumber daya kelautan yang tidak melampaui daya dukung dan
memiliki kemampuan mempertahankan kebutuhan generasi yang
akan datang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “konsistensi” adalah konsistensi dari
berbagai instansi dan lapisan pemerintahan dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk melaksanakan
program pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah integrasi kebijakan
Kelautan melalui perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara
horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah seluruh
pengelolaan dan pemanfaatan Kelautan yang didasarkan pada
ketentuan hukum.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama
antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan
Sumber Daya Kelautan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemerataan” adalah pemanfaatan potensi
Sumber Daya Kelautan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat.
Huruf g
Peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mempunyai
peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pengendalian dalam penyelenggaraan Kelautan.
Huruf h…
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Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah adanya keterbukaan
bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Kelautan dari
tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian
dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah pelimpahan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota
sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah penyelenggaraan
Kelautan
dilakukan
secara
terbuka
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah materi muatan UndangUndang ini harus mencerminkan hak dan kewajiban secara
proporsional bagi setiap warga negara.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7 …
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Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perairan pedalaman” adalah semua
perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah
pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian
dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis
penutup.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “perairan kepulauan” adalah semua
perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal
kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari
pantai.
Huruf c
Yang dimaksud dengan“laut teritorial” adalah jalur laut selebar
12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal
Kepulauan Indonesia.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “zona tambahan” adalah zona yang
lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang
diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial
diukur.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”
adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut
teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan
batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari
mana lebar laut teritorial diukur.
Huruf c
Landas Kontinen meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya
dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar laut
teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan
hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak
200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar
laut teritorial diukur; dalam hal pinggiran luar tepi kontinen
tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga
ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100
(seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 (dua
ribu lima ratus) meter.
Ayat (3) …
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “siaran gelap” adalah transmisi suara
radio atau siaran televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas
yang ditujukan untuk penerimaan oleh umum yang
bertentangan dengan peraturan internasional, tetapi tidak
termasuk di dalamnya transmisi permintaan pertolongan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengejaran seketika di laut lepas dilakukan terhadap kapal
asing atau salah satu dari sekocinya yang diduga melakukan
pelanggaran hukum sebagai kelanjutan pengejaran yang
dilakukan secara tidak terputus dari perairan pedalaman,
perairan kepulauan, laut teritorial, atau Zona Tambahan
Indonesia.
Huruf e …
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-9Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ekonomi biru” adalah sebuah pendekatan
untuk meningkatkan Pengelolaan Kelautan berkelanjutan serta
konservasi Laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya
dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsipprinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya,
meminimalkan limbah, dan nilai tambah ganda (multiple revenue).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17…
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sumber daya hayati” meliputi ikan,
terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota Laut lain.
Yang dimaksud dengan “sumber daya nonhayati” meliputi pasir, air
Laut, dan mineral dasar Laut.
Yang dimaksud dengan “sumber daya buatan” meliputi
infrastruktur Laut yang terkait dengan Kelautan dan perikanan.
Yang dimaksud dengan “jasa lingkungan” berupa keindahan alam,
permukaan dasar Laut tempat instalasi bawah air yang terkait
dengan Kelautan dan perikanan, serta energi gelombang Laut.

Pasal 23 …
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Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sumber daya alam nonkonvensional”
adalah sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “industri bioteknologi” adalah seperangkat
teknologi yang mengadaptasi dan memodifikasi organisme biologis,
proses, produk, dan sistem yang ditemukan di alam untuk tujuan
memproduksi barang dan jasa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) …
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “jasa konstruksi” meliputi layanan jasa
konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi
pengawasan konstruksi.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) …
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kapal generasi mutakhir” adalah kapal
yang dirancang bangun dengan mempergunakan teknologi maju,
ramah lingkungan, dan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi
dalam pengoperasiannya.
Yang dimaksud dengan “pelabuhan hub” adalah pelabuhan utama
primer yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muatan angkutan
Laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan
pelayaran yang sangat luas serta merupakan simpul dalam jaringan
transportasi Laut internasional.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bangunan dan instalasi di Laut” adalah
setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah
permukaan Laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak
menempel pada daratan, antara lain konstruksi reklamasi,
prasarana pariwisata kelautan, dan prasarana perhubungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan kelestarian sumber
daya pesisir, Laut, dan pulau-pulau kecil” antara lain pelindungan
terhadap erosi pantai dan pelindungan terhadap ekosistem pesisir
dan Laut.
Ayat (5) …
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Pengembangan sistem penelitian, pengembangan, serta penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi Kelautan, termasuk di dalamnya
biofarmakologi Kelautan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40 …
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Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “data spasial” merupakan data yang
berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk
peta.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk
menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi
untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut.
Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan
Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat
yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
Pola …
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- 16 Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan
konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.
Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan
yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya,
misalnya, kegiatan perikanan, prasarana perhubungan Laut,
industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan;
untuk melindungi kelestarian sumber daya Kelautan; serta untuk
menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran,
pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
Huruf a
Perencanaan tata ruang laut nasional mencakup wilayah
perairan dan wilayah yurisdiksi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan
rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan
ruang kawasan strategis nasional.
Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT)
merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan
pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.
Yang dimaksud
meliputi:

dengan

a. teluk misalnya
Cendrawasih;

Teluk

“kawasan
Tomini,

antarwilayah”

antara

Teluk

dan

Bone,

lain
Teluk

b. selat misalnya Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata;
dan
c. Laut misalnya Laut Jawa, Laut Arafura, dan Laut Sawu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 44 …
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Ayat (1)
Huruf a
Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata
ruang dan/atau rencana zonasi dilakukan penetapan pola ruang
Laut ke dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan
konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.
Huruf b
Perumusan
program
sektoral
merupakan
penjabaran
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang dilakukan
secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program
utama pemanfaatan ruang yang termuat dalam rencana tata
ruang dan/atau zonasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pengelolaan ruang Laut merupakan kegiatan mengamati dengan
cermat, menilai tingkat pencapaian rencana secara objektif, dan
memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuka.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “izin lokasi” meliputi izin yang diberikan
untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan Laut yang
mencakup permukaan Laut dan kolom air sampai dengan
permukaan dasar Laut pada batas keluasan tertentu.
Ayat (2) …
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Huruf a
Konservasi Laut dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan
memanfaatkan sumber daya Laut, termasuk ekosistem, jenis, dan
genetik
untuk
menjamin
keberadaan,
ketersediaan
dan
kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai keanekaragaman sumber daya Laut. Upaya konservasi
Laut termasuk pelindungan dan pelestarian biota Laut yang
memiliki daya jelajah dan ruaya jauh seperti reptil (berbagai jenis
penyu Laut) dan mamalia Laut (paus dan dugong) serta dalam
rangka pelindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut seperti
gunung Laut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengendalian Pencemaran Laut” adalah
kegiatan yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan
pemulihan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penanggulangan bencana” adalah
serangkaian
upaya
yang
meliputi
penetapan
kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Huruf d …
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Yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah perubahan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
hayati lingkungan Laut yang berdampak merugikan bagi sumber
daya Laut, kesehatan manusia, dan kegiatan Kelautan lainnya.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fenomena pasang merah (red tide)”
adalah sebuah fenomena alam air Laut yang berubah warna
yang disebabkan oleh fitoplankton sehingga menyebabkan
kematian massal biota Laut, perubahan struktur komunitas
ekosistem perairan, serta keracunan yang bisa menyebabkan
kematian pada manusia karena fitoplankton mengeluarkan
racun.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “dispersi thermal” adalah sebaran
panas di Laut.
Huruf e …
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Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63 …
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Pasal 63
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menyerahkan kapal ke instansi terkait
yang berwenang” dapat dilaksanakan penyerahan di Laut atau
di pelabuhan terdekat.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pegawai tetap” adalah pegawai yang berasal
dari internal Badan Keamanan Laut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pegawai perbantuan” adalah pegawai yang
berasal dari instansi penegak hukum yang diperbantukan di Badan
Keamanan Laut.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68 …
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Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
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UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN

2014

TENTANG
TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

l a, bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting
untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan
yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat
mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia
yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai
salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undatrg Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus

diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakal
melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang
menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat

secara

terarah, terpadu

dan

berkesinambungan, adil dan merata, serta aman,
berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakaL;

c. bahwa
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bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan

harus
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung
jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi,
keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus
harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan, sertihkasi, registrasi,
perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan
pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan
memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan;

untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan
setiap individu dan masyarakat, untuk memeratakan
pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan
untuk memberikan pelindungan serta kepastian
hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat

d. bahwa

penerima upaya pelayanan kesehatan,

perlu

pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan
perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
e.

bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih

tersebar dalam berbagai peraturan

perundang-

undangan dan belum menampung kebutuhan hukum
masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang

tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan

secara

komprehensif;

Mengingat

1881

bahwa berdasarkan pertimbangan

f.

sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Tenaga Kesehatan;

: 1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 2O, Pasal 28H ayat (1), dan pasal
34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

2.

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang
Diploma Tiga.

J.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat

dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat.

1882
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Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,
terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara
dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan
kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki
seseorang Tenaga Kesehatan berdasarkan ilmu
pengetahuan, keterampiian, dan sikap profesional
untuk dapat menjalankan praktik.
6.

Uji

Kompetensi adalah proses pengukuran

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik
pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi bidang Kesehatan.
7.

Sertilikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan
terhadap Kompetensi Tenaga Kesehatan untuk dapat
menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus
uji Kompetensi.

6.

Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk
melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan
pendidikan profesi.

9.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga
Kesehatan yang telah memiliki Sertihkat Kompetensi
atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi

tertentu lain serta mempunyai pengakuan

secara

hukum untuk menjalankan praktik.
10.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil
masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga
Kesehatan yang telah diregistrasi.

11. Surat
1883
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Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan
sebagai pemberian kewenangan
praktik.

untuk

menjalankan

12. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimai

berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh
seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan
profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang
dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
13. Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang

diikuti

oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan
kesehatan.
l,+. Standar Prosedur Operasional adalah

suatu perangkat
dibakukan untuk

instruksi / langkah-langkah yang
menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan
memberikan langkah yang benar dan terbaik
berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan
berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat
oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan
Standar Profesi.
15.

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga
yang melaksanakan tugas secara independen yang
terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.

16.

Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun
tenaga kesehatan yang seprofesi.

17. Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan adalah

badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk
setiap cabang disiplin ilmu kesehatan yang bertugas

mengampu

dan meningkatkan mutu

pendidikan

cabang disiplin ilmu tersebut.
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18.

IA

Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang
yang melakukan konsultasi tentang kesehatan untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,
baik secara langsung maupun tidak langsung kepada
tenaga kesehatan.

19. Pemerintah Pusat yang

selanjutnya disebut pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Wali

Kota serta perangkat daerah sebagai

unsur

penyelenggara pemerintahan.

21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
pasal 2

Undang-Undang ini berasaskan:
a.

Perikemanusiaan;

b.

manfaat;
pemerataan;

f.

etika dan profesionalitas;
penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
keadilan;

5.

pengabdian;

h.

norma agama; dan

i.

pelindungan.

d.
e.
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pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan

Tenaga

Kesehatan;

b.
c.

mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat;
memberikan pelindungan kepada masyarakat dalam
menerima penyelenggaraan Upaya Kesehatan;

d.

mempertahankan
dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang d.iberikan oleh
Tenaga Kesehatan; dan

e.

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan
Tenaga Kesehatan.
BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasai 4

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
terhadap:

a.

pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan
mutu Tenaga Kesehatan;

b.

perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga
Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan

c. pelindungan kepada Tenaga Kesehatan
menj alankan praktik.
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Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah
berwenang untuk:

a. menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan

skala
nasional selaras dengan kebijakan pembangunan
nasional;

b.
c.
d.
e.

merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
mendayagunakanTenagaKesehatan;
membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga
Kesehatan meialui pelaksanaan kegiatan sertifikasi

Kompetensi

dan pelaksanaan Registrasi

Tenaga

Kesehatan;

f.

melaksanakan kerja sama, baik dalam negeri maupun
luar negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

g.

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga
Kesehatan yang akan melakukan pekerjaan atau
praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan warga
negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau
praktik di Indonesia.
pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah
daerah provinsi berwenang untuk:

menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras
dengan kebijakan pembangunan nasional;
b.

melaksanakan kebijakan Te.rrgu Kesehatan;

c.

merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

d.

1887
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e.

melakukan pendayagunaan melalui

pemerataan,

pemanfaatan dan pengembangan;
f.

membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga
Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan; dan

c.

melaksanakan kerja sama dalam negeri

di

bidang

Tenaga Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah
daerah kabupaten/kota berwenang untuk:
a.

menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras
dengan kebijakan nasional dan provinsi;

b.

melaksanakan kebij akan Tenaga Kesehatan;
merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

d.

melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;

e.

melakukan pendayagunaan melalui

pemerataan,

pemanfaatan, dan pengembangan;
f.

membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga
Kesehatan melalui pelaksanaan kegiatan perizinan
Tenaga Kesehatan; dan

C.

melaksanakan kerja sama dalam negeri

di

Tenaga Kesehatan.
BAB III
KUALIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN
pasal 8
Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:

a.

1888

Tenaga Kesehatan; dan

b. Asisten

bidang

q#
PRESIDEN
IK IND ONESIA

R EF L]BL

- 10-

b.

Asisten Tenaga Kesehatan.
Pasal 9

(1)

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma
Tiga, kecuali tenaga medis.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi minimum
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 10

(1)

Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf b harus memiliki kualifikasi
minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan.

(2)

Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat bekerja di bawah supervisi
Tenaga Kesehatan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Asisten

Tenaga

Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal
(1)

11

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

tenaga medis;
tenaga psikologi klinis;
tenaga keperawatan;
tenaga kebidanan;
tenaga kefarmasian;
tenaga kesehatan masyarakat;

g. tenaga
1889
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g.
h.
i.
j.
k.
l.

tenaga kesehatan lingkungan;
tenaga gizi;
tenaga keterapian fisik;
tenaga keteknisian medis;
tenaga teknik biomedika;
tenaga kesehatan tradisional; dan

m. tenaga kesehatan lain.
(2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam
kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter
spesialis, dan dokter gigi spesialis.

(3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam
kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.

(4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk

dalam
kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis
perawat.

(5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk

dalam
kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufd adalah bidan.

(6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk

dalam
kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga
teknis kefarmasian.

(7\ Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk

dalam
kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog
kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu

perilaku, pembimbing kesehatan kerja,
administrasi dan kebijakan kesehatan,

tenaga
tenaga
biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan
reproduksi dan keluarga.

(8) Jenis
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(8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk

dalam
kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf g terdiri atas tenaga
sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan
mikrobiolog kesehatan.

(9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk

dalam
kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien.

(10)

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam
kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis,
okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.

(11)

(

12)

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk

dalam
kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam
medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler,
teknisi
pelayanan
darah,
refraksionis
optisien/ optometris, teknisi gigi, penata anestesi,
terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam
kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer,
elektromedis, ahli teknoiogi laboratorium medik,
fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.

(

13)

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk daiam
kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf 1 terdiri atas tenaga
kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan
tradisional keterampilan.

(

14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12
1891
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Pasal 12

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan
kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis Tenaga
Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal

1 1.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal

13

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi
kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis,
maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin
keberlangsungan pembangunan kesehatan.

Pasal 14
(1)

Menteri

menetapkan

perencanaan Tenaga
memenuhi kebutuhan

kebijakan dan

men5rusun

Kesehatan dalam rangka
Tenaga Kesehatan secara

nasional.

(2) Perencanaan

1892
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(21 Perencanaan Tenaga
Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang
berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan
kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya
Kesehatan.

(3)

Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui pemetaan Tenaga
Kesehatan.
Pasal 15

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan
harus memperhatikan faktor:

a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi
Tenaga Kesehatan;

b.
c.
d.
e.
f.

penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

kemampuanpembiayaan;

kondisi geografis dan sosial budaya; dan
kebutuhanmasyarakat.
Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan

Tenaga

Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 17

(1)

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga
Kesehatan.

(2) Pengadaan
1893

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

_15_
(2)

Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui
pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(3)

Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diarahkan untuk
menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai
dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan profesi.

(4)

Pendidikan tinggi bidang kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan
memperhatikan:

a.
b.
c.

keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan
Upaya Kesehatan dan dinamika kesempatan kerja,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga
Kesehatan dan sumber daya yang tersedia; dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(s)

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga
Kesehatan diatur dengan Peraturan pemerintah.
pasal 18

(1)

Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan
berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diberikan
(

setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(3)

Pembinaan teknis pendidikan tinggi bidang kesehatan
dilakukan oleh Menteri.

(4\ Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang
kesehatan dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

1894

(5) Dalam
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Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga
Kesehatan, penyelenggara pendidikan tinggi bidang
kesehatan harus mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan berkoordinasi dengan Menteri.

(6)

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19

(1)

Dalam rangka penjaminan

mutu

lulusan,

penyelenggara pendidikan tinggi bidang kesehatan

hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan
kuota nasional.

(2) Ketentuan mengenai kuota nasional

penerimaan
mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan bidang pendidikan setelah
berkoordinasi dengan Menteri.
Pasal 20

1895

(1)

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan
harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tenaga
Kesehatan.

(2)

Standar Nasionai Pendidikan Tenaga

Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Standar
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(3) Standar Nasional Pendidikan Tenaga

Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi
pendidikan, dan Organisasi Profesi.

(4) Standar Nasional Pendidikan Tenaga

Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.

Pasal
(

2

1

1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir
pendidikan vokasi dan profesi harus

masa
mengikuti Uji

Kompetensi secara nasional.

(2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama
dengan Organisasi Profesi, Iembaga pelatihan, atau
lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)
ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan

yang memenuhi standar kompetensi kerja.

(4)

Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil
masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh
Menteri.

(5)

Mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh
Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan
Tinggi.

1896

(6) Mahasiswa
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Mahasiswa pendidikan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang lulus Uji Kompetensi memperoleh
Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan
Tinggi.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.
Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal22
(1)

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-

Undangan.
(2)

Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam
negeri dan luar negeri.

(3)

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan
memperhatikan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan
pengembangan.
Pasal 23

(1)

1897

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan
pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah
melalui proses seleksi.

(2) Penempatan
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(2t

Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan cara:

a.
b.
c.
(3)

pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja; atau
penugasan khusus.

Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
dapat menempatkan Tenaga Kesehatan melalui
pengangkatan sebagai anggota TNI/POLRI.

(4)

Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta
penempatan melalui pengangkatan sebagai anggota
TNI/POLRI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undan gan.

(s)

Penempatan Tenaga Kesehatan melalui penugasan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan dengan penempatan dokter pascainternsip,
residen senior, pascapendidikan spesialis dengan
ikatan dinas, dan tenaga kesehatan lainnya.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dengan
penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 24

(1)

1898

Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap
memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan
Tenaga Kesehatan.

(2) Penempatan

$9.)
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(2)

Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
pasal 25

(1)

Pemerintah dalam

(21

Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), seleksi penempatan dapat diikuti oleh Tenaga
Kesehatan lulusan perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga
Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

meratakan penyebaran Tenaga
Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat
mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari perguruan
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk
mengikuti seleksi penempatan.
me

Pasal 26

1899

(1)

Tenaga Kesehatan yang telah ditempatkan di Fasiiitas
Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai
dengan Kompetensi dan kewenangannya.

(2)

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau kepala daerah yang
membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus
mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan sandang,
pangan, papan, dan lokasi, serta keamanan dan
keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27
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Pasal 27

(1)

Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah
dapat dipindahtugaskan
antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota karena
alasan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau promosi.

(21 Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal
perbatasan dan kepulauan serta daerah bermasalah
kesehatan memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa
dan pelindungan dalam pelaksanaan tugas.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan Tenaga Kesehatan,
Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib
menyediakan Tenaga Kesehatan pengganti untuk
menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan pada
fa

silitas pelayanan kesehatan yan g bersan gkutan.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtugasan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah
tertinggal perbatasan dan kepulauan serta daerah
bermasalah ke sehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
pasal 28
(

1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah

dapat

memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Tenaga
Kesehatan yang memenuhi kualifikasi akademik dan
Kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga

Kesehatan

di daerah khusus di wilayah

Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pemerintah
1900
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(2\

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan
tunjangan khusus kepada Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tenaga Kesehatan yang diangkat oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah di daerah khusus berhak

mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah
dinas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagai
Tenaga Kesehatan dalam keadaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 29

(1)

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
menetapkan pola ikatan dinas bagi calon Tenaga

Kesehatan untuk

memenuhi

kepentingan

pembangunan kesehatan.
(2t

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi
calon Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 30

(1)

Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan.

l)\

Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan

dan pelatihan serta kesinambungan

dalam

menjalankan praktik.

(3) Dalam
1901
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(3) Dalam rangka

pengembangan Tenaga Kesehatan,

kepala daerah dan pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan bertanggung j awab atas pemberian
kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan
dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
Pasal 3 1

(1) Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau
masyarakat.

(21 Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang
sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi
serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara
pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundan g-undangan.

(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai penyelenggara
pelatihan Tenaga Kesehatan, program dan tenaga
pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 32
(1)

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan
Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi
Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia di luar
negeri.

(21

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara
Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

1902

Pasal 33
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Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga
Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Pasal 34
(1)

Untuk meningkatkan mutu Praktik Tenaga Kesehatan
serta untuk memberikan pelindungan dan kepastian
hukum kepada Tenaga Kesehatan dan masyarakat,
dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

(21

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

sebagaimana
konsil masing-

masing Tenaga Kesehatan.
(3)

Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk Konsil Kedokteran
dan Konsil Kedokteran Gigi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

(4)

Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya
bersifat independen.

(5) Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri.

Pasal 35

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibu
kota negara Republik Indonesia.

1903

Pasal 36
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(1)

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempunyai fungsi
sebagai koordinator konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan.

(2)

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki
tugas:
a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil
masing-masing Tenaga Kesehatan.

b. meiakukan evaluasi tugas konsil masing-masing
Tenaga Kesehatan; dan

c. membina dan mengawasi konsil masing-masing
Tenaga Kesehatan.
(3)

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (i), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia memiliki
wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk
konsil masing-masing Tenaga Kesehatan.
Pasal 37

(1)

Konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai
fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga

kesehatan dalam menjalankan praktik
Kesehatan

untuk meningkatkan mutu

Tenaga
pelayanan

kesehatan.
(2t

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) , konsil masing-masing Te naga Kese hatan
memiliki tugas:

a.
b.

1904

melakukan Registrasi Tenaga Kesehatan;
melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam
menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;

c. menyusun

,*t*1t?,
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c.

men)rusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga
Kesehatan;

d.

menyrrsun standar praktik dan standar kompetensi
Tenaga Kesehatan; dan

e.

menegakkan disiplin praktik Tenaga KesehatanPasal 38

Dalam menjalankan tugasnya, konsil

masing-masing

Tenaga Kesehatan mempunyai wewenang:

a. menyetujui atau menolak permohonan

Registrasi

Tenaga Kesehatan;

b.
c.

menerbitkan atau mencabut STR;

d.

menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi

menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan
dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan;
Tenaga Kesehatan; dan

e.

memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan
institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.
Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Konsil
Tenaga Kesehatan Indonesia dibantu sekretariat yang
dipimpin oleh seorang sekretaris.
Pasal 40

(1)

Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
merupakan pimpinan konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan.

(2) Keanggotaan
1905
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(2\

Keanggotaan konsil masing-masing

Tenaga

Kesehatan terdiri atas unsur:

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
b.

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;
Organisasi Profesi;

d.

Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan;

e.

asosiasi institusi pendidikan Tenaga Kesehatan;

f.

asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan

tokoh masyarakat.
Pasal 41

Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Konsil Tenaga

Kesehatan Indonesia dibebankan kepada anggaran
pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 42

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan
wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 43

Ketentuan Iebih lanjut mengenai susunan organisasi,
pengangkatan, pemberhentian, serta keanggotaan Konsil
Tenaga Kesehatan Indonesia dan sekretariat Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

1906
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REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Registrasi
Pasal 44

(1)

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik
wajib memiliki STR.

(2)

STR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan
oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah
memenuhi persyaratan.

(3)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
meliputi:

(2)

a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat
Profesi;

c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan
sumpah/janji profesi; dan

e.

membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan

dapat

diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

(5) Persyaratan untuk Registrasi ulang

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. memiliki STR lama;
b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau

Sertifikat

Profesi;

c.

1907

memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d. membuat
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membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi.

e.

telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau
vokasi di bidangnya; dan

f.

memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan,
pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah
lainnya.
Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan
Registrasi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
diatur dengan Peraturan Konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 46

(1)

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di
bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

(21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk SIP.

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas
rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di
kabupaten/ kota
tempat
menjalankan praktiknya.

Tenaga

Kesehatan

(4) Untuk

mendapatkan SIP sebagairnana dirnaksud pada
ayat (2\, Tenaga Kesehatan harus memiliki;

a.

1908

STR yang masih berlaku;

b. Rekomendasi
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(s)

b.

Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan

c.

tempat praktik.

SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masingmasing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.

(6)

SIP masih berlaku sepanjang:

a. STR masih berlaku; dan
b. tempat praktik masih sesuai dengan yang
tercantum dalam SIP.
(7)

Ketentuan

lanjut
mengenai perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan
lebih

Peraturan Menteri.
Pasal 47

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus
memasang papan nama praktik.

Bagian Ketiga
Pembinaan Praktik
Pasal 48

(1)

Untuk terselenggaranya praktik tenaga kesehatan yang
be rmutu dan pelindungan kepada masyarakat, perlu

dilakukan pembinaan praktik terhadap

tenaga

kesehatan.

(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengan
Pemerintah Daerah, konsil masing-masing Tenaga
Kesehatan, dan Organisasi Profesi sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Keempat
1909
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Bagian Keempat
Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan
Pasal 49
(1)

Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan dalam
penyelenggaraan

praktik, konsil masing-masing

Tenaga Kesehatan menerima pengaduan, memeriksa,
dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Tenaga
Kesehatan.
(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), konsil masing-masing Tenaga Kesehatan
dapat memberikan sanksi disiplin berupa:
a. pemberian peringatan tertulis;

b.
c.
(3)

rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau

kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di
institusi pendidikan kesehatan.

Tenaga Kesehatan dapat mengajukan keberatan atas
putusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Menteri.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VII
ORGANISASI PROFESI
Pasal 50

(1) Tenaga Kesehatan harus

me

mbentuk

Organisasi

Profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan,
martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan.

(2) Setiap
1910
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(21

Setiap jenis Tenaga Kesehatan

hanya

dapat

membentuk 1 (satu) Organisasi Profesi.
(s)

Pembentukan

Pasal

(t)

Profesi

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Organisasi

5

1

Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan
standar pendidikan Tenaga Kesehatan, setiap
Organisasi Profesi dapat membentuk Kolegium
masing-masing Tenaga Kesehatan.

(2t

Kolegium masing-masing Tenaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
badan otonom di dalam Organisasi Profesi.

(3)

Kesehatan
merupakan

Kolegium masing-masing Tenaga Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Organisasi Profesi.
BAB VIII

TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA INDONESIA
LULUSAN LUAR NEGERI DAN
TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING
Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
Pasal 52
(

1) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan
luar negeri yang akan melakukan praktik di Indonesia
harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

(2) Proses
1911

R
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(21 Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.
b.

penilaian kelengkapan administratif; dan
penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif

sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. penilaian

keabsahan ij azah oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;

b. surat keterangan sehat flsik dan mental; dan
c. surat pernyataan untuk mematuhi

dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik
sebagaimana dimaksud pada .ayat (2) huruf b
dilakukan melalui uji kompetensi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Tenaga Kesehatan Warga

Negara Indonesia lulusan
luar negeri yang telah lulus Uji Kompetensi dan yang

akan melakukan praktik di Indonesia memperoleh
STR.

(6) Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia

lulusan

luar negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SIP sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(71 STR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan
oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

proses

evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga
Negara lndonesia lulusan luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kedua
1912
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Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
Pasal 53
(1)

12\

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan
Tenaga Kesehatan warga negara asing sesuai dengan
persyaratan.
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara asing

sebagaimana dimaksud pada

ayat 1)
(

dilakukan

dengan mempertimbangkan:

a.
b.

alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.

Pasal 54

(1) Tenaga Kesehatan warga negara asing yang
menjalankan praktik

di

akan
Indonesia harus mengikuti

evaluasi kompetensi.

(21 Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

dilakukan melalui:

a.
b.

penilaian kelengkapan administratif; dan
penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif

sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. penilaian

keabsahan ijazah oleh menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan;

b. surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
c. surat pernyataan untuk mematuhi

dan

melaksanakan ketentuan etika profesi.

1913

(4) Penilaian
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Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
dinyatakan dengan surat keterangan yang menyatakan
telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan
Sertihkat Kompetensi.

(s)

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Tenaga Kesehatan warga negara asing harus
memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undan gan.
Pasal 55

(1)

Tenaga Kesehatan warga negara asing yang telah
mengikuti proses evaluasi kompetensi dan yang akan
melakukan praktik di Indonesia harus memiliki STR
Sementara dan SIP.

(21

STR sementara bagi Tenaga Kesehatan warga negara
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya
untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

(s)

Tenaga Kesehatan warga negara asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan Praktik di

Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna
Tenaga Kesehatan warga negara asing.
(4)

SIP bagi Tenaga Kesehatan warga negara asing berlaku

selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya
untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan dan
praktik Tenaga Kesehatan warga negara asing diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
1914
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HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN
Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

a. memperoleh pelindungan hukum

sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi,
Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur
Operasional;

b.

memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari
Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
menerima imbalan jasa;

c.
d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat
dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-

nilai agama;

e. mendapatkan kesempatan untuk

mengembangkan

profesinya;

f. menolak keinginan Penerima

Pelayanan Kesehatan
atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar

Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar
Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

g. memperoleh hak lain sesuai dengan

ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 58

(t)

1915

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

a.

memberikan

{.9.}
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a.

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan
Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar
Prosedur Operasional, dan etika profesi serta
kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan
Kesehatan;

b.

memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan
Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang
akan diberikan;

c. menjaga kerahasiaan

kesehatan

Penerima

Pelayanan Kesehatan;

d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau
dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan

e.

tindakan yang dilakukan; dan
merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga
Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan
kewenangan yang sesuai.

(21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dan hurul d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan
yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.
Pasal 59
(1)

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan
pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan
Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau
pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan
pencegahan kecacatan.

(2)

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dilarang menolak Pene rima Pelayanan Kesehatan
dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih
dahulu.

BAB X
1916

R EP

PRESIDEN
UBL IK IN DONES IA

-38BAB X
PENYELENGGARAAN KEPROFESIAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60

Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:

a.

mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang

b.
c.

dimiliki;
meningkatkan Kompetensi;
bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;

d.

mendahulukan kepentingan masyarakat daripada

e.

kepentingan pribadi atau kelompok; dan
melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya
dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.
Pasal 61

Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang
memberikan pelayanan langsung kepada Penerima
Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik
untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan
tidak menjanjikan hasil.
Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 62

(1)

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus
dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan
pada Kompetensi yang dimilikinya.

(2) Jenis

1917

R

(2)

(s)
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Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih
dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan
profesi sesuai dengan Iingkup dan tingkat Kompetensi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 63

(1) Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan

dapat

memberikan pelayanan di luar kewenangannya.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai menjalankan
keprofesian di luar kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan peraturan
Menteri.

Pasal 64

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang
melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan
yang telah memiliki izin.
Bagian Ketiga
Pelimpahan Tindakan
pasal 65
(1)

Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga
Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan
medis dari tenaga medis.

(2) Dalam
1918
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Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga
teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan
pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.

(3)

Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam
kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki
oleh penerima pelimpahan;

b.
c.

pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di
bawah pengawasan pemberi pelimpahan;
pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas
tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan
tindakan sesuai dengan pelimpahan yang
diberikan; dan

d. tindakan yang dilimpahkan tidak

termasuk
pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan
tindakan.

(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai pelimpahan tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat

Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan
Standar Prosedur Operasional
Pasal 66

(1)

Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik

berkewajiban untuk mematuh.i Standar Profesi,
Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur
Operasional.

(2) Standar
1919
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Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masingmasing jenis Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh
organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh
Menteri.

(3)

Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(41

Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.
(s)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar
Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar

Prosedur Operasicnal diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 67
(1)

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dapat
melakukan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan.

(2)

Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan informasi
kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi
informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan
kesehatan.

(3)

Penelitian dan pengembangan kesehatan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Kelima
1920
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Bagian Kelima
Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan
Pasal 68
(1)

Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan
yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus
mendapat persetujuan.

(21

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup
dan patut.

(3)

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(21

sekurang-kurangnya mencakup:

a.
b.
c.
d.
e.

tata cara tindakan pelayanan;

tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;
alternatif tindakan lain;
risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
dapat diberikan, baik secara tertulis maupun lisan.

(s)

Setiap tindakan Tenaga Kesehatan yang mengandung
risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan
tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak
memberikan persetujuan.

(6)

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan
Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan
Menteri.

1921

Pasal 69

(2)

R EP

PRESIDEN
IN DONES IA

UBLIK

_43_

Pasal 69
(1)

Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan
untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar
hak asasi manusia.

(2)

Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) yang merupakan program
Pemerintah tidak memerlukan persetujuan tindakan.

(3)

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) tetap harus diinformasikan kepada masyarakat
Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Bagian Keenam
Rekam Medis
Pasal 70
(1)

Setiap Tenaga Kesehatan yang

(2)

Rekam medis Penerima Peiayanan Kesehatan

melaksanakan
pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat
rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera

dilengkapi setelah Penerima Pelayanan Kesehatan
selesai menerima pelayanan kesehatan.
(3)

Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan
harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau
paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan
atau tindakan.

(4)

Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harr.s disimpan
dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan
pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

1922

Pasal
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Pasal 7 I
(1)

Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan
milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2t

Dalam ha1 dibutuhkan, Penerima Pelayanan Kesehatan
dapat meminta resume rekam medis kepada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.
Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan
Pasal 73

(1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia
kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

(21 Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan
dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan

Penerima

Pelayanan
Kesehatan, pemenuhan
permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan
penegakan hukum, permintaan Penerima Pelayanan
Kesehatan sendiri, atau pemenuhan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia

kesehatan
Penerima Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
1923
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Bagian Kedelapan

Pelindungan bagi Tenaga Kesehatan dan
Penerima Pelayananan Kesehatan
Pasal 74

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dilarang

mengizinkan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki STR
dan izin untuk menjalankan praktik di Fasilitas pelayanan
Kesehatan.
Pasal 75

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak

mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 76

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

dalam
meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan
kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim
untuk kelompok Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.
BAB Xi
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 77

Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan
akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat
meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

1924
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Pasal 78

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian
dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian
kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang
timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih
dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 79

Penyelesaian perselisihan antara Tenaga Kesehatan dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan
melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan
Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 8 1

(1)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 diarahkan untuk:

a. meningkatkan mutu
b.

pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Tenaga Kesehatan;
melindungi Penerirna Pelayanan Kesehatan dan
masyarakat atas tindakan yang dilakukan Tenaga
Kesehatan; dan

1925
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c.

-

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
dan Tenaga Kesehatan.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 82
(1)

Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan
ketentuan Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat
(1), Pasal 58 ayat (I), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat
(1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat
(1), Pasal 70 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 73
ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2t

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat l2), Pasal 53
ayat (1), Pasal 70 ayat (4), dan Pasal 74 dikenai sanksi
administratif.

(3)

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya memberikan sanksi administratif
kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21.

t4l Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;

c.

denda adminstratif; dan/atau

d. pencabutan
1926
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d.

pencabutan izin.

(5) Tata cara

pengenaan sanksi administratif terhadap
Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 83

Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan
praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah
memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Pasal 84
(1)

Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian

berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan
Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun.
(2\

Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun.
Pasal 85

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yarlg dengan

sengaja
menjalankan praktik tanpa memiliki STR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (I) dipidana dengan

pidana denda paling banyak
(seratus

Rp 100.000.000,00

juta rupiah).
(2) Setiap

1927
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(21 Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang
dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan
tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 86
(1)

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik
tarrpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah).

(2t

Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang
dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan
tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87
(1)

Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang
telah dimiliki oleh Tenaga Kesehatan, pada saat
berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan masih
tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2)

Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti
Registrasl dan perizinan wajib menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua)
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 88
1928
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Pasal 88
(1)

Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah
Diploma Tiga yang telah melakukan praktik sebelum
ditetapkan Undang-Undang ini, tetap diberikan
kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai
Tenaga Kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(21

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan
mendapatkan STR Tenaga Kesehatan.
Pasal 89

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Komite Farmasi
Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenangnya sampai terbentuknya Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia.
Pasal 90
(1)

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi menjadi
bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia setelah
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia terbentuk sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(21

Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 1)
tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya
sampai dengan terbentuknya Konsil Tenaga Kesehatan
Indonesia.

(3) Sekretariat
1929
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(3)

-

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431) tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya
sampai dengan terbentuknya sekretariat Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9 I

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Tenaga Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 92

Pada saat Undang-Undang

Pemerintah Nomor

ini mulai berlaku,

Peraturan

32 Tahun 1996 tentang

Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 93
1930
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Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

4 ayat (2\, Pasal 17, Pasal 20 ayat (4), dan Pasal
21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan

Pasal

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
b.

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4

tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431) menjadi sekretariat Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia setelah terbentuknya Konsil
Tenaga Kesehatan lndonesia.
Pasal 95

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 96

Undang-Undang ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar
1931
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Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

rtd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Perundang-undangan,
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN

2014

TENTANG
TENAGA KESEHATAN

I.

UMUM

Undang Undang tentang Tenaga Kesehatan ini didasarkan
pada pemikiran bahwa Pembukaan UUD 1945 mencantumkan citacita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional
bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Salah satu
wujud memajukan kesejahteraan umum adalah Pembangunan
Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran'
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terw'ujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya'
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap
orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat
Indonesia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi,
dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung
dengan sumber daya kesehatan, khususnya Tenaga Kesehatan yang
memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun
penyebarannya.

Upaya
1933
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Upaya pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan sampai saat

segi jenis, kualifikasi, jumlah,
maupun pendayagunaannya. Tantangan pengembangan Tenaga
Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah:

ini belum memadai, baik dari
1.

pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan belum

dapat memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk
pembangunan kesehatan;

2. regulasi untuk mendukung upaya pembangunan

Tenaga

Kesehatan masih terbatas;
perencanaan kebijakan dan program Tenaga Kesehatan masih
lemah;
kekurangserasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai
jenis Tenaga Kesehatan;
kualitas hasil pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan
pada umumnya masih belum memadai;

3.
4.
5.

6. pendayagunaan Tenaga Kesehatan, pemerataan
7.
8.
9.
10.
11.

12

.

dan

pemanfaatan Tenaga Kesehatan berkualitas masih kurang;
pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir,
sistem penghargaan, dan sanksi belum dilaksanakan sesuai
dengan yang diharapkan;
pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatas;
pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan belum
dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan;
sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan
Tenaga Kesehatan masih terbatas;
sistem informasi Tenaga Kesehatan belum sepenuhnya dapat
menyediakan data dan informasi yang akurat, terpercaya, dan
tepat waktu; dan
dukungan sumber daya pe mbiayaan dan sumber daya lain
belum cukup.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya
penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan

pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan
pelaksanaannya, pen.ingkatan kerja sama lintas sector, dan
peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah.

Perencanaan
1934
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Perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan secara nasional
disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan,
kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta

ketersediaan Tenaga Kesehatan tersebut. Pengadaan Tenaga
Kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan
melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, maupun masyarakat, termasuk swasta.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran
Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan
Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Kesehatan, termasuk
peningkatan karier.

dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan
terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas Tenaga
Pembinaan

Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam
mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh
penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga
Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi
semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga
Kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui
Uji Kompetensi, Registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga
Kesehatan.

dan

Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan
pemberdayaan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui

peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, penguatan sistem
informasi Tenaga Kesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan
fasilitas pendukung lainnya.

Dalam rangka memberikan pelindungan hukum

dan

kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan, baik yang melakukan
pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak
langsung, dan kepada masyarakat penerima pelayanan itu sendiri,
diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
serta sosial ekonomi dan budaya.

II. PASAL
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud de ngan "asas perikemanusiaan" adalah
bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus dilandasi
atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan
Yang Maha Esa dengan tidak membedakan suku, bangsa,
agama, status sosiai, dan ras serta tidak membedakan
perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki'

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa
pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan
perikehidupan yang sehat bagi setiap orang'
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa

pengaturan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya'

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas etika dan profesionalitas"
adalah bahwa pengaturan tenaga kesehatan harus
dapat mencapai dan meningkatkan profesionalisme

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik serta
memiliki etika profesi dan sikap profesional'

Huruf
1936
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Huruf
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e

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap
hak dan kewajiban" adalah bahwa pengaturan Tenaga
Kesehatan harus bertujuan untuk menghormati hak dan

kewajiban masyarakat sebagai bentuk

kesamaan

kedudukan hukum.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
pengaturan Tenaga Kesehatan harus dapat memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan
masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas pengabdian" adalah bahwa
pengaturan Tenaga Kesehatan diarahkan agar Tenaga
Kesehatan lebih mengutamakan kepentingan pemberian
pelayanan kesehatan kepada masyarakat daripada
kepentingan pribadi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas norma agama" adalah

bahwa pengaturan Tenaga Kesehatan harus
memperhatikan dan menghormati serta tidak
membedakan agama yang dianut masyarakat.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas pelindungan" adalah bahwa
pengaturan Tenaga Kesehatan harus memberikan
pelindungan yang sebesar-besarnya bagi tenaga
kesehatan dan masyarakat.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

1937
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Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Huruf

a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asisten Tenaga Kesehatan"
adalah tenaga yang memiliki kualifikasi di bawah
Diploma Tiga bidang kesehatan dan bekerja di bidang
kesehatan.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal

11

Ayat (r)

Huruf a
Cukup je1as.

Huruf b
1938
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Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf

e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf

g

Cukup jelas,

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf I
Tenaga kesehatan tradisional yang termasuk ke
dalam Tenaga Kesehatan adalah yang telah memiliki
body of knotuledge, pendidikan formal yang setara
minimum Diploma Tiga dan bekerja di bidang
kesehatan tradisional.

Huruf m
1939
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Huruf m
Cukup je1as.
Ayat

(21

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Jenis perawat antara lain perawat kesehatan masyarakat,
perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat
medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan
jiwa.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Tenaga teknis kefarmasian meliputi sarjana farmasi, ahli
madya farmasi, dan analis farmasi.

Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup je1as.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup je1as.

Ayat (12)
1940
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Ayat (12)
Cukup je1as.
Ayat (ls)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Ayat (1)
Cukup je1as.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "disusun secara berjenjang"
adalah perencanaan yang dimulai dari Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, Pemerintah

kabupaten/ kota, Pemerintah daerah provinsi,
dengan Pemerintah secara nasional.

daerah
sampai

Ayat (3)

untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan dengan
Pemetaan Tenaga Kesehatan ditujukan

cara pendataan, pengkajian, atau cara lain.
Pasal 15

Cukup jelas.

Pasa'l 16
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Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)

Izin meliputi izin pembentukan institusi pendidikan baru,
penambahan jurusan, dan program studi baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'pembinaan teknis" adalah
pembinaan teknis keprofesian untuk mencapai standar
berdasarkan
profesi atau standar KomPetensi
kurikulum dalam proses pendidikan.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pembinaan akademik" antara
lain berupa pemberian izin penyelenggaraan, kurikulum,
sistem penjaminan mutu internal, dan akreditasi.
Ayat (5)

Koordinasi dalam penyusunan kurikulum pendidikan
Tenaga Kesehatan dimaksudkan agar Tenaga Kesehatan
dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
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Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal

2

I

Cukup jelas.
Pasal 22

Ayat

(1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup je1as.
Ayat (3)

Aspek pemerataan merupakan upaya distribusi Tenaga
Kesehatan sesuai dengan kebutuhan melalui proses
rekrutmen, seleksi, dan penempatan.
Aspek pemanfaatan merupakan proses pemberdayaan
Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan
kewenangannYa.

Aspek pengembangan merupakan proses pengembangan
Tenaga Kesehatan yang bersifat multidisiplin dan lintas
sektor serta lintas program untuk meratakan dan
meningkatkan kualitas Tenaga Kesehatan.
Pasal 23

Ayat (1)

Penempatan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk
mendayagunakan Tenaga Kesehatan pada daerah yang

dibutuhkan, terutama daerah terpencil, tertinggal,
perbatasan dan kepulauan, serta daerah bermasalah
kesehatan.

Ayat (2)
1943

PRESIDEN
IK INDONESIA

R EPL,]B L

-12-

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penugasan khusus adalah pendayagunaan secara
khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu
tertentu guna meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan pada daerah tertinggal, perbatasan dan
kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta
rumah sakit kelas C atau kelas D di kabupaten/ kota
yang memerlukan pelayanan medis spesialistis serta
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh
tenaga kesehatan.

Ayat (3)
Cukup je1as.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
1944
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Ayat (2)

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan
dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga Tenaga
Kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat dan dapat berkembang sesuai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor
tersebut antara lain:

a. kondisi

geografis, meliputi daerah terpencil, sangat
terpencil, daerah tertinggal, tidak diminati, serta
perbatasan dan kepulauan;

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

masalah kesehatan/ pola penyakit;
sarana, prasarana, dan infrastruktur yang tersedia;
rasio Tenaga Kesehatan dengan luas wilayah;
daerah rawan konflik atau bencana;
indeks pembangunan kesehatan masyarakat daerah;
kemampuan fiskal daerah; dan
Iama pengabdian di daerah penempatan.

Pasal 25

Cukup je1as.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
1945
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Yang dimaksud dengan "pelindungan dalam pelaksanaan
tugas" adalah pelindungan terhadap tenaga kesehatan
berupa keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja
dalam menjalankan tugasnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah

dan

swasta
mengembangkan dan menerapkan pola karier Tenaga
Kesehatan yang dilakukan secara transparan dan
Daerah,

terbuka.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3 1

Ayat (i)
Cukup jelas.

Ayat (2)
1946
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Ayat (2)

Dalam suatu pelatihan terdapat komponen kurikulum,
pelatih, peserta, dan penyelenggara yang masing-masing
harus memenuhi standar tertentu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Ayat (1)
Fungsi pengaturan merupakan pengaturan dalam bidang
teknis keprofesian.
Ayat

(21

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
1947
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Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2\

Huruf a
Cukup je1as.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf

c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf

e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah setiap
orang yang mempunyai reputasi dan kepedulian
terhadap kesehatan.
Pasal 4 1

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
1948
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Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup je1as.
Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
1949
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Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup je1as.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4t
Cukup jelas.
Ayat (s)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan" antara lain berupa ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan
keimigrasian.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas,
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
1950
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Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Praktik Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan kesepakatan
berdasarkan hubungan kepercayaan antara Tenaga Kesehatan
dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya
maksimal (inspanningsuerbintenisl pemeliharaan kesehatan,
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan
penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar

Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur
Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan
Kesehatan.
Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kewenangan berdasarkan
Kompetensi" adalah kewenangan untuk melakukan
pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan
Iingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain:

a. apoteker memiliki kewenangan untuk

melakukan

pekerjaan kefarmasian;

b. perawat memiliki kewenangan untuk melakukan
asuhan keperawatan
secara mandiri dan
komprehensif serta tindakan kolaborasi keperawatan

dengan Tenaga Kesehatan lain sesuai dengan
kualifikasinya; atau

c. bidan memiliki kewenangan untuk

melakukan
pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak,
dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan
keluarga berencana.

Ayat
1951

(21
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu
kondisi tidak adanya Tenaga Kesehatan yang memiliki
kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan serta tidak dimungkinkan

untuk dirujuk.
Tenaga Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di
luar kewenangannya, antara lain adalah:

a. perawat atau bidan yang memberikan pelayanan
kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas
tertentu; atau

b. tenaga teknis kefarmasian yang

memberikan
pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan
apoteker dalam batas tertentu,

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan daiam
ketentuan ini, antara lain adalah perawat, bidan, penata
anestesi, tenaga keterapian fisik, dan keteknisian medis.

Ayat (2)
1952
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Ayat (1)

Pada prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan
adalah penerima pelayanan kesehatan yang
bersangkutan. Apabila penerima pelayanan kesehatan
tidak kompeten atau berada di bawah pengampuan
(under curotele), persetujuan atau penolakan tindakan
pelayanan kesehatan dapat diberikan oleh keluarga
terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung,

anak kandung, atau saudara kandung yang

telah

dewasa.

Dalam keadaan ga'rr'at darurat, untuk menyelamatkan
nyawa Penerima Pelayanan Kesehatan, tidak diperlukan

persetujuan. Namun, setelah Penerima Pelayanan
Kesehatan sadar atau dalam kondisi yang sudah
memungkinkan segera diberi penjelasan.
Dalam hal Penerima Pelayanan Kesehatan adalah anakanak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan
kepada keluarganya atau yang mengantar.
Apabila
1953
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Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada
keluarganya, sedangkan tindakan pelayanan kesehatan
harus diberikan, penjelasan diberikan kepada anak yang

bersangkutan atau pada kesempatan pertama saat
Penerima Pelayanan Kesehatan telah sadar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat

(3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup je1as.
Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "program Pemerintah" adalah
program yang merupakan keharusan untuk
dilaksanakan, antara lain imunisasi dan upaya lain
dalam rangka pengendalian penyakit menular, serta
penanganan bencana, termasuk wabah dan kejadian luar
biasa serta kegiatan surveilans.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70
1954

REPUBLIK

IN D ONES IA

-23-

Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.

Pasa|72
Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup je1as.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 8 1
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Pasal

8l

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 9 1

Cukup jelas.

Pasal 92
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Pasal 92

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1957
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara
mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia;
b. bahwa
untuk
mewujudkan
tujuan
bernegara
menyejahterakan rakyat, termasuk Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam, negara menyelenggarakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam secara terencana, terarah, dan
berkelanjutan;
c. bahwa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
sangat tergantung pada sumber daya Ikan, kondisi
lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses
permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam belum
komprehensif;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
serta Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan …
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- 2 Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERLINDUNGAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
PETAMBAK GARAM.

DAN
DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam
menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman.
2. Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan
kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha
Pergaraman secara lebih baik.
3. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya
melakukan Penangkapan Ikan.
4. Nelayan
Kecil
adalah
Nelayan
yang
melakukan
Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap
Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan
berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
5. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan
Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak
Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara
turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
6. Nelayan …
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- 3 6. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan
tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan
Ikan.
7. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal
penangkap
Ikan
yang
digunakan
dalam
usaha
Penangkapan
Ikan
dan
secara
aktif
melakukan
Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan
di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan
dengan alat dan cara yang mengedepankan asas
keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang
menggunakan
kapal
untuk
memuat,
mengangkut,
menyimpan,
mendinginkan,
menangani,
mengolah,
dan/atau mengawetkannya.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata
pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar,
Ikan air payau, dan Ikan air laut.
10. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang
melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari.
11. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan
yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan.
12. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang
memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif
melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen
hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan
kegiatan Usaha Pergaraman.
15. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang
melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri
dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus
Garam.
16. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang
menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
17. Pemilik …
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- 4 17. Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang
memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi
Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan.
19. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya
berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain,
seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan
bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan
dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran
yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
21. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan,
dan pemasaran Garam.
22. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan
dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi,
produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
23. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan
dengan
sistem
bisnis
Pergaraman
yang
meliputi
praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan
pemasaran.
24. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan
yang
dapat
diperdagangkan,
disimpan,
dan/atau
dipertukarkan.
25. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman
yang
dapat
diperdagangkan,
disimpan,
dan/atau
dipertukarkan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi
yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana
produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi
Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta
produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum
Republik Indonesia.
28. Kelembagaan …
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- 5 28. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan
dari, oleh, dan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau
Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan
lokal.
29. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau
Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk
mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan
Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
30. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak
Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan
diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.
31. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh
perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban
finansial Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam berdasarkan asas:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan …
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keterbukaan;

g. efisiensi-berkeadilan;
h. keberlanjutan;
i.

kesejahteraan;

j.

kearifan lokal; dan

k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pasal 3
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam bertujuan untuk:
a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan
dalam mengembangkan usaha;
b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan
kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan
sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha
yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
d. menumbuhkembangkan
sistem
dan
kelembagaan
pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim,
serta pencemaran; dan
f.

memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta
bantuan hukum.
Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam meliputi:
a. perencanaan;
b. penyelenggaraan perlindungan;
c. penyelenggaraan pemberdayaan;
d. pendanaan dan pembiayaan;
e. pengawasan; dan
f.

partisipasi masyarakat.
Pasal 5 ...
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(1)

Undang-Undang ini berlaku untuk Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2)

Selain untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam, Undang-Undang ini berlaku juga bagi keluarga
Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan
pengolahan dan pemasaran.
Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
meliputi:
a. Nelayan Kecil;
b. Nelayan Tradisional;
c. Nelayan Buruh; dan
d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik
dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari
10 (sepuluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT yang
dipergunakan dalam usaha Penangkapan Ikan.
Pasal 7
(1)

(2)

Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) meliputi:
a.

Pembudi Daya Ikan Kecil;

b.

Penggarap Lahan Budi Daya; dan

c.

Pemilik Lahan Budi Daya.

Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
a.

menggunakan teknologi sederhana; dan

b.

melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
1.

usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk
kegiatan:
a)

pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma
tujuh puluh lima) hektare; dan

b)

pembesaran
hektare.

Ikan

paling

luas

2

(dua)

2. usaha …
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3.

(3)

usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk
kegiatan:
a)

pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma
lima) hektare; dan

b)

pembesaran
hektare.

Ikan

usaha Pembudidayaan
kegiatan:

paling
Ikan

luas
air

5

(lima)

laut

untuk

a)

pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma
lima) hektare; dan

b)

pembesaran
hektare.

Ikan

paling

luas

2

(dua)

Pemilik Lahan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
a.

menggunakan teknologi sederhana atau teknologi
semi-intensif; dan

b.

memiliki hak atau izin atas lahan:
1.

2.

3.

usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk
kegiatan:
a)

pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma
tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5
(lima) hektare; dan

b)

pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare
sampai dengan 5 (lima) hektare.

usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk
kegiatan:
a)

pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma
lima) hektare sampai dengan 5 (lima)
hektare; dan

b)

pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektare
sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

usaha Pembudidayaan
kegiatan:

Ikan

air

laut

untuk

a)

pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma
lima) hektare sampai dengan 5 (lima)
hektare; dan

b)

pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektare
sampai dengan 5 (lima) hektare.
Pasal 8 …
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Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) meliputi:
a. Petambak Garam Kecil;
b. Penggarap Tambak Garam; dan
c. Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5
(lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
BAB III
PERENCANAAN
Pasal 9
(1)

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dilakukan
secara
sistematis,
terpadu,
terarah,
menyeluruh,
transparan, dan akuntabel.

(2)

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan berdasarkan pada:
a.

daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;

b.

potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia;

c.

potensi lahan dan air;

d.

rencana tata ruang wilayah;

e.

rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi
kawasan laut;

f.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

g.

kebutuhan sarana dan prasarana;

h.

kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian
dengan Kelembagaan dan budaya setempat;

i.

tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

j.

jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam.

(3) Untuk …
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Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf j, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau Petambak Garam
di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

(4)

Perencanaan sebagaimana dimaksud
merupakan bagian yang integral dari:

pada

ayat

(1)

a.

rencana pembangunan nasional;

b.

rencana pembangunan daerah;

c.

rencana anggaran pendapatan dan belanja negara;
dan

d.

rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 10

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat
kebijakan dan strategi.
Pasal 11
(1)

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang
membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam.
Pasal 12

(1)

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan
perlindungan dan pemberdayaan.

(2)

Strategi perlindungan dilakukan melalui:
a.

penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman;

b.

kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman;
c. jaminan …

1967

- 11 -

(3)

c.

jaminan kepastian usaha;

d.

jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan
Ikan, dan Pergaraman;

e.

penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

f.

pengendalian impor Komoditas
Komoditas Pergaraman;

g.

jaminan keamanan dan keselamatan; dan

h.

fasilitasi dan bantuan hukum.

Perikanan

dan

Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
a.

pendidikan dan pelatihan;

b.

penyuluhan dan pendampingan;

c.

kemitraan usaha;

d.

kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan
informasi; dan

e.

penguatan Kelembagaan.
Pasal 13

(1)

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk
keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan
pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
sesuai
dengan
kewenangannya.

(2)

Perencanaan
Perlindungan
dan
Pemberdayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

(3)

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota untuk menghasilkan rencana
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam, baik jangka pendek, jangka
menengah, maupun jangka panjang.
Pasal 14

Rencana perlindungan dan pemberdayaan
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:

sebagaimana

a. rencana …
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rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional;

b.

rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam provinsi; dan

c.

rencana Perlindungan dan Pemberdayaan
Pembudi
Daya
Ikan,
dan
Petambak
kabupaten/kota.

Nelayan,
Garam

Pasal 15
(1)

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional
menjadi
pedoman
untuk
menyusun
perencanaan
perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat provinsi.

(2)

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam provinsi
menjadi
pedoman
untuk
menyusun
perencanaan
perlindungan
dan
pemberdayaan
pada
tingkat
kabupaten/kota.

(3)

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota menjadi pedoman untuk
merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

(2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan
koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
(3) Koordinasi …

1969

- 13 (3)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
Pasal 17

Perlindungan
dilakukan
melalui
pelaksanaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

strategi

Bagian Kedua
Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
Pasal 18
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman.

(2)

Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

(3)

(4)

a.

prasarana Penangkapan Ikan;

b.

prasarana Pembudidayaan Ikan; dan

c.

prasarana pengolahan dan pemasaran.

Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a.

stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber
energi lainnya untuk Nelayan;

b.

pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat
pelelangan Ikan;

c.

jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;

d.

alur sungai dan muara;

e.

jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air
bersih; dan

f.

tempat
penyimpanan
pembekuan.

berpendingin

dan/atau

Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
a.

lahan dan air;
b. stasiun …

1970

- 14 -

(5)

(6)

b.

stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber
energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;

c.

saluran pengairan;

d.

jalan produksi;

e.

jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;

f.

instalasi penanganan limbah; dan

g.

tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin,
dan/atau pembekuan.

Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
a.

tempat pengolahan Ikan;

b.

tempat penjualan hasil Perikanan;

c.

jalan distribusi; dan

d.

instalasi penanganan limbah.

Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.

lahan;

b.

saluran pengairan;

c.

jalan produksi;

d.

tempat penyimpanan Garam; dan

e.

kolam penampung air.
Pasal 19

(1)

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku
Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana
Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 yang dibutuhkan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

(2)

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat
bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan
dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan
Usaha Pergaraman.

Pasal 20 ...
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Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk
keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan
pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara
prasarana Usaha Perikanan atau prasarana Usaha Pergaraman
yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dan Pasal 19 ayat (1).
Bagian Ketiga
Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
Pasal 21
(1)

(2)

(3)

(4)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
memberikan
kemudahan
Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam
memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha
Pergaraman paling sedikit melalui:
a.

penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan
dan Usaha Pergaraman; dan

b.

pengendalian harga sarana Usaha Perikanan dan
Usaha Pergaraman.

Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.

sarana Penangkapan Ikan;

b.

sarana Pembudidayaan Ikan; dan

c.

sarana pengolahan dan pemasaran.

Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a.

kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap
Ikan, dan laik simpan Ikan;

b.

alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan
Ikan;

c.

bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan

d.

air bersih dan es.

Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
a.

induk, benih, dan bibit;
b. pakan …
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(5)

(6)

b.

pakan;

c.

obat Ikan;

d.

geoisolator;

e.

air bersih;

f.

laboratorium kesehatan Ikan;

g.

pupuk;

h.

alat pemanen;

i.

kapal pengangkut Ikan hidup;

j.

bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;

k.

pompa air;

l.

kincir; dan

m.

keramba jaring apung.

Sarana
pengolahan
dan
pemasaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
a.

peralatan penampungan Ikan hidup;

b.

peralatan penanganan Ikan;

c.

peralatan pengolahan hasil Perikanan;

d.

peralatan rantai dingin;

e.

peralatan pemasaran hasil Perikanan;

f.

alat angkut berpendingin;

g.

es dan/atau Garam; dan

h.

kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.

bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;

b.

pompa air;

c.

kincir angin;

d.

geoisolator;

e.

alat ukur salinitas;

f.

mesin pemurnian atau pencucian Garam;

g.

alat angkut sederhana;

h.

alat iodisasi;

i.

alat pengemas;
j. alat …
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(7)

j.

alat perata tanah;

k.

alat ukur suhu atau termometer; dan

l.

alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter).

Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
Pasal 22

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha
dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang
dibutuhkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam.
Pasal 23
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha
dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pasal 24
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat memberikan subsidi:
a.

bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air
bersih, dan es kepada Nelayan;

b.

bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya,
induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada
Pembudi Daya Ikan Kecil; dan

c.

bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya
kepada Petambak Garam Kecil.

(2)

Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat
kualitas, dan tepat jumlah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
subsidi diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian ...

1974

- 18 Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha
Pasal 25
(1)

(2)

(3)

Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
berkewajiban:
a.

menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan
atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan
dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam;

b.

melakukan
pengendalian
kualitas
perairan, perairan pesisir, dan laut;

lingkungan

c.

melakukan
pengendalian
pengolahan; dan

lingkungan

d.

memastikan adanya perjanjian tertulis dalam
hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan
Ikan, dan Pergaraman.

kualitas

Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan:
a.

mengembangkan
sistem
pemasaran
Perikanan dan Komoditas Pergaraman;

Komoditas

b.

memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar
lelang;

c.

memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam
melalui resi gudang;

d.

mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;

e.

menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan
dan harga Garam secara nasional maupun
internasional; dan

f.

mengembangkan sistem rantai dingin.

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
a.

Pemerintah Pusat menetapkan rencana tata ruang
laut nasional untuk Penangkapan Ikan dan
Pembudidayaan Ikan;

b. Pemerintah …
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Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta
rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan
Ikan; dan/atau

c.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya menetapkan rencana tata
ruang
wilayah
untuk
Pembudidayaan
Ikan,
pengolahan dan pemasaran, serta Usaha Pergaraman.

(4)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5)

Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan
dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional,
Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.
Pasal 26

(1)

Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Pusat menugasi
badan atau lembaga yang menangani Komoditas
Perikanan dan/atau Komoditas Pergaraman.

(2)

Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi:

(3)

a.

menjamin ketersediaan Ikan dan Garam;

b.

mendukung sistem logistik Ikan dan Garam; dan

c.

mewujudkan harga Ikan dan harga Garam yang
menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam.

Penugasan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27
(1)

Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan
dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a.
(2) Pengembangan …
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Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan
dan Komoditas Pergaraman dilakukan melalui:
a.

penyimpanan;

b.

transportasi;

c.

pendistribusian; dan

d.

promosi.
Pasal 28

(1)

Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya
dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan
Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan
melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan
Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat
perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

(2)

Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang
melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan
Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian
kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

(3)

Pemerintah
Daerah
berkewajiban
memberikan
pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional,
Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan
Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian
kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).

(4)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan
bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan
lokal.
Pasal 29

(1)

Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan
Pembudidayaan Ikan atau kegiatan produksi Garam paling
sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu
perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.

(2)

Perjanjian
bagi
hasil
Penangkapan
Ikan
dan
Pembudidayaan Ikan atau Usaha Pergaraman paling
sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan
penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

(3) Perjanjian …
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Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,
dan Usaha Pergaraman
Pasal 30
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
memberikan
Perlindungan
kepada
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam atas
risiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan,
Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman.

(2)

Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

(3)

a.

hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan,
Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;

b.

kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan

c.

jenis risiko
Menteri.

lain

yang

diatur

dengan

Peraturan

Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.

bencana alam;

b.

wabah penyakit Ikan;

c.

dampak perubahan iklim; dan/atau

d.

pencemaran.

(4)

Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan
Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan
dalam bentuk Asuransi Perikanan.

(5)

Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman
diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
(6) Perlindungan …
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Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b diberikan dalam bentuk:
a.

Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk
kecelakaan kerja; atau

b.

asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 31
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memberikan fasilitas akses Penjaminan
kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
guna meningkatkan kapasitas Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman melalui perusahaan Penjaminan.
Pasal 32
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi
untuk melaksanakan Asuransi Perikanan dan Asuransi
Pergaraman.

(2)

Pelaksanaan
Asuransi
Perikanan
dan
Asuransi
Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 33

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta
Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.

(2)

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;

b.

kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;

c.

sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan
perusahaan asuransi; dan/atau

d. bantuan …
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bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi
Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan
Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil,
dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan
kemampuan keuangan negara.
Pasal 34

Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha
Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko
Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha
Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya,
dan Penggarap Tambak Garam melalui:
a.

Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk
kecelakaan kerja; dan

b.

asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas
risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
Pasal 36
(1)

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan
dengan:
a.

membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait
dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan,
pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman
bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau
Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan
dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan
dan pemasaran; dan

b.

membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau
Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun
retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil,
atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga
Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan
pengolahan dan pemasaran.
(2) Untuk …
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Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban
membangun
sistem
perizinan terpadu yang efektif dan efisien.
Bagian Ketujuh

Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman
Pasal 37
(1)

Pemerintah Pusat mengendalikan impor
Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Komoditas

(2)

Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas
Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis
dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan
persyaratan administratif dan standar mutu.

(3)

Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas
Pergaraman,
menteri
terkait
harus
mendapatkan
rekomendasi dari Menteri.
Pasal 38

Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat
pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu
wajib yang ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedelapan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pasal 39
(1)

Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan
jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan
Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan
negara Republik Indonesia.

(2)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab
memberikan
jaminan
keamanan
bagi
Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.
Pasal 40 ...
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(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam
melakukan Penangkapan Ikan.

(2)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a.

memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan
dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan

b.

memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi
Nelayan
yang
mengalami
kecelakaan
dalam
melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat,
aman, terpadu, dan terkoordinasi.
Bagian Kesembilan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum
Pasal 41

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan
memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan
pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan
usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 42
(1)

Pemerintah Pusat memberikan bantuan hukum dan
perlindungan bagi Nelayan yang mengalami permasalahan
Penangkapan Ikan di wilayah negara lain.

(2)

Pemberian
bantuan
hukum
dan
perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan hukum internasional.

BAB V ...
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PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3).
Pasal 44
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Pasal 45
Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam
rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudi Daya Ikan, dan
rumah tangga Petambak Garam.
Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 46
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
berkewajiban
menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam termasuk keluarganya.

(2)

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit berupa:
a.

pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang
Perikanan atau Pergaraman;
b. pemberian …
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(3)

b.

pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya
pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang
Perikanan atau Pergaraman; atau

c.

pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang
Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan
kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan
Buruh, Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi
Daya, Petambak Garam Kecil, dan Penggarap Tambak
Garam, termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 47

(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan
keterampilan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam, termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan
pelatihan.

(2)

Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan
dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 48

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam melalui
penyelenggaraan:
a. pendidikan formal dan nonformal; dan
b. pemagangan.
Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 49
(1)

1984

Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi
fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk
keluarganya.
(2) Pemberian …
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Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan
dan penyediaan penyuluh.

(3)

Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam
1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan.

(4)

Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau
Usaha Pergaraman.

(5)

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh penyuluh.

(6)

Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kemitraan Usaha
Pasal 50

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman.
Pasal 51
(1)

(2)

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat
dilakukan dalam:
a.

praproduksi;

b.

produksi;

c.

pascaproduksi;

d.

pengolahan;

e.

pemasaran; dan

f.

pengembangan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian ...
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Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi
Pasal 52
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan
akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

(2)

Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b.

kerja sama alih teknologi; dan

c.

penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam untuk mengakses ilmu
pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Pasal 53

(1)

(2)

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi
tentang:
a.

potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;

b.

potensi lahan dan air;

c.

sarana produksi;

d.

ketersediaan bahan baku;

e.

harga Ikan;

f.

harga Garam;

g.

peluang dan tantangan pasar;

h.

prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;

i.

wabah penyakit Ikan;

j.

pendidikan,
pelatihan,
pendampingan; dan

k.

pemberian subsidi dan bantuan modal.

penyuluhan,

dan

Kementerian
dan/atau
lembaga
Pemerintah
nonKementerian
yang
berwenang
terhadap
informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f,
huruf g, dan huruf h berkewajiban menyampaikan kepada
pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman.
(3) Penyediaan …
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Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pusat data dan informasi Perikanan dan
Pergaraman.

(4)

Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus akurat dan cepat berdasarkan data yang
mutakhir.

(5)

Pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
berkewajiban menyajikan informasi secara akurat,
mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat
oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam,
termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang
melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku
Usaha dan/atau masyarakat.
Bagian Keenam

Kelembagaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
Pasal 54
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
melakukan
pembinaan
untuk
pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.

(2)

Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum terbentuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban
mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.

(3)

Pengembangan
dan
pembentukan
Kelembagaan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma,
nilai, potensi, dan kearifan lokal.
Pasal 55

(1)

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
dapat berbentuk:
a.

pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;

b.

kelompok Nelayan;

c.

kelompok usaha bersama;

d.

kelompok Pembudi Daya Ikan;
e. kelompok …
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(2)

e.

kelompok
Perikanan;

pengolahan

dan

pemasaran

hasil

f.

kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas
Pergaraman; atau

g.

kelompok usaha Garam rakyat.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan
usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan
Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan
pemasaran.
Pasal 56

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sebagai
wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi
untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha
Perikanan dan Usaha Pergaraman.
Pasal 57
Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 bertugas:
a.

meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam
mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
yang berkelanjutan;

b.

memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok
dalam mengembangkan kemitraan usaha;

c.

menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau
kelompok; dan

d.

membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau
kelompok dalam Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
Pasal 58

(1)

Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang
dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)
berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing,
dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
(2) Gabungan …
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Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang
dimiliki oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
bertugas:
a.

mengembangkan kemitraan usaha;

b.

meningkatkan nilai tambah Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman; dan

c.

memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan
sesuai dengan kemampuan.
BAB VI
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bersumber
dari:
a.

anggaran pendapatan dan belanja negara;

b.

anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c.

dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 60

(1)

(2)

Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman melalui:
a.

lembaga perbankan;

b.

lembaga pembiayaan; dan/atau

c.

lembaga penjaminan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Pasal 61 ...
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(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan
pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil,
Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudi Daya Ikan
Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak Garam Kecil,
dan Penggarap Tambak Garam, termasuk keluarga
Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan
pengolahan dan pemasaran.

(2)

Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.

pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha
Perikanan atau Usaha Pergaraman;

b.

pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa
Penjaminan; dan/atau

c.

pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana
program kemitraan dan bina lingkungan dari badan
usaha.
Bagian Kedua
Lembaga Perbankan
Pasal 62

(1)

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya menugasi badan usaha milik negara atau
badan usaha milik daerah bidang perbankan, baik dengan
prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani
kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman.

(2)

Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan Usaha
Perikanan dan Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah bidang perbankan dapat membentuk unit
kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan
menengah, termasuk Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman.

(3) Pelayanan …
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(4)

Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan
prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang
lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Penugasan badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha
Pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 64
Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan
Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak bank berperan
aktif membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam agar:
a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau
pembiayaan; dan
b. mudah mengakses fasilitas perbankan.
Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan
Pasal 65
Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya
dapat
menugasi
lembaga
pembiayaan
Pemerintah Pusat atau lembaga pembiayaan Pemerintah
Daerah untuk melayani Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam dalam memperoleh pembiayaan Usaha
Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip
konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 66
Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan
pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dengan
prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan
prinsip kehati-hatian.
Pasal 67 ...
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Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan
bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, pihak
Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam agar:
a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau
pembiayaan; dan
b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
Pasal 68
Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan bagi
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Usaha Pergaraman bagi
Petambak Garam dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan
swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Lembaga Penjaminan
Pasal 69
(1)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik
negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang
Penjaminan untuk melaksanakan Penjaminan kredit dan
Penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan
dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan
pemasaran.

(2)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 70

(1)

Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja
perencanaan dan pelaksanaan.
(2) Pengawasan …
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan
pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 71

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam.
Pasal 72
(1)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau
berkelompok.

(2)

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan terhadap:

(3)

a.

penyusunan perencanaan;

b.

Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;

c.

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam;

d.

pendanaan dan pembiayaan; dan

e.

pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat
dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan
Menteri.
BAB IX …
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KETENTUAN PIDANA
Pasal 73
Setiap Orang yang tidak memberikan perlindungan atas risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 74
Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat
pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu
wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75
Penugasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 harus sudah dilaksanakan paling lama 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 76
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan
dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pasal 77
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 78
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
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- 38 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 68
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN,
DAN PETAMBAK GARAM
I. UMUM
Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi
dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan
wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha
untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan dan
Pergaraman.
Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan
dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya
kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Selama ini
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam tersebut telah memberikan
kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta
pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.
Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang
pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman
ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebih
(overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah
krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan
terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan
pakan yang terjangkau. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara
lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik
pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan
kepastian status lahan. Secara faktual Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana,
akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.
Sehubungan ...
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- 2 Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam berdampak langsung kepada keluarga Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang sangat menggantungkan
hidupnya pada hasil Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman. Isteri/suami
dan anak dari Nelayan dan Pembudi Daya Ikan pada umumnya melakukan
usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau
budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di
pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi
keluarganya.
Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga
Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
Saat ini undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan
masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada
kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Agar upaya Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mencapai
sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Undang-Undang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,
dan Petambak Garam harus dilaksanakan dengan menjunjung
tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.
Huruf b
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kemandirian”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan
secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber
daya dalam negeri.
Huruf c ...
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Yang
dimaksud
dengan
“asas
kebermanfaatan”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus bertujuan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan kualitas hidup rakyat.
Huruf d
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kebersamaan”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan
secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Pelaku Usaha, dan masyarakat.
Huruf e
Yang
dimaksud
dengan
“asas
keterpaduan”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menyerasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah,
dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf f
Yang
dimaksud
dengan
“asas
keterbukaan”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan
dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang
didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh
masyarakat.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus memberikan
peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap
semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
Huruf h
Yang
dimaksud
dengan
“asas
keberlanjutan”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilaksanakan
secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin
peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
Huruf i ...
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Yang
dimaksud
dengan
“asas
kesejahteraan”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus dilakukan guna
mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam.
Huruf j
Yang
dimaksud
dengan
“asas
kearifan
lokal”
adalah
penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi
Daya
Ikan,
dan
Petambak
Garam
harus
mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya
serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat setempat.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup”
adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam harus menggunakan
sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis,
mekanis, maupun kimiawi.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan
dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk
akhir.
Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan
memasarkan
Ikan
dan
produk
olahannya
mulai
dari
merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan
mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7 ...
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah
teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain,
menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “teknologi semi-intensif” adalah
teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara, antara lain,
menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan
menggunakan kincir.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme
yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di
dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:
a. Ikan bersirip (pisces);
b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya
(mollusca);
d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
g. buaya ...
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- 6 g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan
sebangsanya (reptilia);
h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya
(mammalia);
i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya
di dalam air (algae); dan
j. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis
di atas
semuanya termasuk bagian-bagiannya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area
yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan
dan Usaha Pergaraman secara optimal.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan
mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan
Petambak Garam di kolom Kartu Tanda Penduduk.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10 ...
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Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan
agar kapal penangkap Ikan dengan mudah melakukan
kegiatan Usaha Perikanan.
Huruf e ...
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Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”jalan produksi” adalah jalan yang
menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan
umum.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”instalasi penanganan limbah”
adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah
secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga
dengan baik.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”jalan distribusi” adalah jalan yang
menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran
dengan jalan umum.
Huruf d ...
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Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”jalan produksi” adalah jalan yang
menghubungkan antara lahan petambak garam dan jalan
umum.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kolam penampung air” adalah
kolam yang berada di laut untuk menampung air laut agar
pembuatan garam lebih cepat dilakukan.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c ...
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Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah
sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi
angin, sinar matahari, dan samudera.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang
berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik
yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk
kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan
berkembang biak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat
yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah
penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau
memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi
sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat
alami.
Huruf d
Yang dimakud dengan ”geoisolator” adalah lapis plastik
kedap air.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j ...
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Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong
penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.
Huruf b
Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan,
keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.
Huruf c
Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap,
panci perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.
Huruf d
Peralatan rantai dingin, seperti cool box, dan freezer.
Huruf e
Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display
dan show case.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti
vacum sealer, karton, aluminium foil, dan plastik.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b ...
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Alat angkut sederhana seperti gerobak dorong, motor roda
tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”alat iodisasi” adalah alat untuk
menambahkan senyawa iodium dalam garam.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24 ...

2007

- 13 Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengaturan dalam Peraturan Presiden mencantumkan batasan
pemberian subsidi kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan
Petambak Garam Kecil, serta batasan Nelayan penerima subsidi.
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan
harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi
Daya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga
Pembelian Pemerintah untuk Ikan, sedangkan bagi
Petambak Garam melalui penetapan Harga Pembelian
Pemerintah untuk Garam.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”pengendalian kualitas lingkungan
pengolahan” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga
lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem
drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d ...

2008

- 14 Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah
penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40C (empat
derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang
dilakukan
secara
terus
menerus
sejak
penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan
pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah
struktur dan bentuk dasar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan
atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan,
dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi
Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi
untuk:
1) menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti gudang
beku (cold storage), gudang penyimpan, dan mesin
pembeku;
2) menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan
bak penampung; dan/atau
3) menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang
penyimpan.
Penyimpanan ...

2009

- 15 Penyimpanan Komoditas Pergaraman
menyimpan Garam sebelum dipasarkan.

berfungsi

untuk

Huruf b
Transportasi Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi
untuk:
1) mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal
pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut
Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
2) mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan,
pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
3) mengangkut bahan dan alat produksi.
Transportasi Komoditas Pergaraman antara lain berfungsi
untuk mengangkut Garam dari lahan ke gudang penyimpan,
seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan
sejenis dengan itu.
Huruf c
Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:
1) mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau
Garam, seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan
outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
2) mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko
dan kios.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah Setiap Orang yang
menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan
perjanjian.
Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah Setiap
Orang yang menguasai lahan budi daya milik orang lain
berdasarkan perjanjian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyewa tambak Garam” adalah Setiap
Orang yang menguasai tambak Garam milik orang lain
berdasarkan perjanjian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) ...

2010

- 16 Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) ...

2011

- 17 Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi
Perikanan, atau Asuransi Pergaraman berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara melalui bagian anggaran
kementerian terkait dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan
Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil
mampu membayar preminya sendiri.
Pasal 34
Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan,
Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh,
Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam
diperuntukkan pada Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman skala
besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi
Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti
lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat
persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam
pengurusannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37 ...

2012

- 18 Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Yang dimaksud dengan “standar mutu wajib” adalah standar nasional
Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib pada Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Termasuk dalam pelatihan, antara lain, berupa pelatihan
navigasi berlayar.
Huruf b
Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi,
sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada
siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai
pendidikan.

Huruf c ...

2013

- 19 Huruf c
Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan
merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan
agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai
ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator
wirausaha.
Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang
dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku
Usaha, dan/atau masyarakat agar Nelayan, Pembudi Daya
Ikan, dan Petambak Garam termasuk rumah tangga
pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas
Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
Ayat (3)
Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada
keluarga Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh,
Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, Petambak
Garam Kecil, dan Penggarap Tambak Garam, diberikan kepada
anak dan istri/suami.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam penyelenggaraan pemagangan dapat dilakukan melalui
studi banding.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) ...

2014

- 20 Ayat (5)
Kegiatan pendampingan termasuk menyusun kelayakan usaha
bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak
Garam Kecil.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi:
1. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah
atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan;
2. kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau
pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum
diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan; dan
3. kegiatan penanganan Garam setelah panen sebelum
diolah atau dipasarkan untuk Usaha Pergaraman.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54 ...

2015

- 21 Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat antara
lain pranata sosial yang memiliki sistem tingkah laku sosial
yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma
setempat seperti Panglima Laot di Aceh dan Sasi di Maluku.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Huruf a
Dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman
yang berkelanjutan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d ...

2016

- 22 Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “prosedur sederhana, mudah, dan
persyaratan lunak” adalah tata cara penyaluran kredit tanpa
agunan, bunga kredit yang terjangkau, dan/atau bagi hasil yang
menguntungkan sesuai dengan karakteristik Usaha Perikanan
atau Usaha Pergaraman.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67 ...

2017

- 23 Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan,
antara lain:
1. angel
investor
merupakan
Setiap
Orang
yang
menyediakan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya
untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku
Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman; dan
2. filantropis merupakan sumbangan individu atau
kelompok yang berwujud uang, barang, atau karya lain
sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 73 ...

2018

- 24 Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5870

2019

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.11, 2017

PEMBANGUNAN. Konstruksi. Jasa. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa

pembangunan

mewujudkan

nasional

masyarakat

adil

bertujuan
dan

untuk

makmur

yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b.

bahwa

sektor

masyarakat
sebagai

jasa

konstruksi

mewujudkan

pendukung

atau

merupakan

kegiatan

bangunan

yang

berfungsi

prasarana

aktivitas

sosial

ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya
tujuan pembangunan nasional;
c.

bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin
ketertiban dan kepastian hukum;

d.

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa

Konstruksi

kebutuhan

tata

belum

dapat

kelola

yang

memenuhi
baik

dan

tuntutan
dinamika

perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;
e.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu

membentuk

Undang-Undang

tentang

Jasa

Konstruksi;
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: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi
dan/atau pekerjaan konstruksi.

2.

Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan,
perancangan,

pengawasan,

dan

manajemen

penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan

yang

meliputi

pembangunan,

pengoperasian,

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.
4.

Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis
usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat,
dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan,
memiliki,

menguasai,

mengusahakan,

dan/atau

meningkatkan kemanfaatan bangunan.
5.

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang
menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

6.

Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

7.

Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi
kepada Penyedia Jasa.
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8.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen
kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna
Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

9.

Standar

Keamanan,

Keselamatan,

Keberlanjutan

adalah

keselamatan,

kesehatan

pedoman
tempat

Kesehatan,
teknis

kerja

dan

keamanan,

konstruksi,

dan

perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan
setempat

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan
bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah
penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan
terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan
usaha

Jasa

Konstruksi

termasuk

hasil

penyetaraan

kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
12. Sertifikasi

Kompetensi Kerja

adalah proses

pemberian

sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan
standar

kompetensi

kerja

nasional

Indonesia,

standar

internasional, dan/atau standar khusus.
13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan
kompetensi tenaga kerja konstruksi.
14. Tanda

Daftar

diberikan

Usaha

kepada

Perseorangan

usaha

orang

adalah

izin

perseorangan

yang
untuk

menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin
Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha
untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang

kekuasaan

pemerintahan

negara

Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana

dimaksud

dalam

Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara
pelaksanaan
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kewenangan daerah otonom.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:
a.

kejujuran dan keadilan;

b.

manfaat;

c.

kesetaraan;

d.

keserasian;

e.

keseimbangan;

f.

profesionalitas;

g.

kemandirian;

h.

keterbukaan;

i.

kemitraan;

j.

keamanan dan keselamatan;

k.

kebebasan;

l.

pembangunan berkelanjutan; dan

m.

wawasan lingkungan.
Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:
a.

memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa
Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh,
andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang
berkualitas;

b.

mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi
yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna
Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan
kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang
Jasa Konstruksi;
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d.

menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan
keselamatan

publik

dan

menciptakan

kenyamanan

lingkungan terbangun;
e.

menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
baik; dan

f.

menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 4

(1)

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:
a.

meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa
Konstruksi nasional;

b.

terciptanya

iklim

usaha

yang

kondusif,

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan,
persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan
hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia
Jasa;
c.

terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan
Standar

Keamanan,

Keselamatan,

Kesehatan,

dan

Keberlanjutan;
d.

meningkatnya

kompetensi,

profesionalitas,

dan

produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;
e.

meningkatnya

kualitas

penggunaan

material

dan

peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam
negeri;
f.

meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi;
dan

g.
(2)

tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri
teknis terkait.
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Bagian Kedua
Kewenangan
Paragraf 1
Kewenangan Pemerintah Pusat
Pasal 5
(1)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a.

mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;

b.

mengembangkan

sistem

persyaratan

usaha

Jasa

usaha

Jasa

Konstruksi;
c.

menyelenggarakan

registrasi

badan

Konstruksi;
d.

menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan
Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan
rantai pasok Jasa Konstruksi;

e.

menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga
yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;

f.

mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;

g.

mengembangkan

sistem

permodalan

dan

sistem

penjaminan usaha Jasa Konstruksi;
h.

memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku
usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses
pasar Jasa Konstruksi internasional;

i.

mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa
Konstruksi;

j.

menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan
usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman
modal asing;

k.

menyelenggarakan

pengawasan

tertib

usaha

Jasa

Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi
besar;
l.

menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa
Konstruksi;
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m.

mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi
yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara
yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi
nasional;

n.

mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa
Konstruksi nasional dan internasional;

o.

menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam
pasar Jasa Konstruksi;

p.

mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi
nasional;

q.

memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha
Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa
Konstruksi internasional; dan

r.
(2)

menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a.

mengembangkan

sistem

pemilihan

Penyedia

Jasa

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b.

mengembangkan
menjamin

Kontrak

kesetaraan

Kerja

hak

dan

Konstruksi
kewajiban

yang
antara

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
c.

mendorong

digunakannya

alternatif

penyelesaian

sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar
pengadilan; dan
d.

mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

(3)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a.

mengembangkan

Standar

Keamanan,

Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan
Jasa Konstruksi;
b.

menyelenggarakan
Keamanan,
Keberlanjutan

pengawasan

Keselamatan,
dalam

penerapan

Standar

Kesehatan,

dan

penyelenggaraan

dan

pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa
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Konstruksi;
c.

menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan

d.

menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal
terjadi Kegagalan Bangunan.

(4)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a.

mengembangkan

standar

kompetensi

kerja

dan

pelatihan Jasa Konstruksi;
b.

memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan
kerja konstruksi nasional;

c.

menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi
strategis dan percontohan;

d.

mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga
kerja konstruksi;

e.

menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga
kerja konstruksi;

f.

menyelenggarakan

pengawasan

sistem

sertifikasi,

pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga
kerja konstruksi;
g.

menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan
lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;

h.

menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;

i.

menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional
tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan
pelatihan kerja di bidang konstruksi;

j.

menyelenggarakan

penyetaraan

tenaga

kerja

profesi

untuk

konstruksi asing; dan
k.

membentuk

lembaga

sertifikasi

melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang
belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang
dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan
dan pelatihan.
(5)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a.
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konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;
b.

mengembangkan skema kerja sama antara institusi
penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku
kepentingan Jasa Konstruksi;

c.

menetapkan pengembangan teknologi prioritas;

d.

memublikasikan material dan peralatan konstruksi
serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh
pemangku

kepentingan,

baik

nasional

maupun

internasional;
e.

menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar
mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia;

f.

melindungi kekayaan intelektual atas material dan
peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil
penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan

g.

membangun sistem rantai pasok material, peralatan,
dan teknologi konstruksi.

(6)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan:
a.

meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas
dan

bertanggung

jawab

dalam

pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b.

meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa
Konstruksi;

c.

memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi
sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;

d.

memberikan

dukungan

pembiayaan

terhadap

penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
e.

meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas
dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan
Bangunan.

(7)

Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)

huruf

d

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

kemampuan keuangan negara.
(8)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki
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kewenangan:
a.

mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi
nasional; dan

b.

mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi
nasional dan internasional.
Pasal 6

(1)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat di daerah memiliki kewenangan:
a.

memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;

b.

menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin
Usaha nasional;

c.

menyelenggarakan

pengawasan

tertib

usaha

Jasa

Konstruksi di provinsi;
d.

menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok
konstruksi di provinsi; dan

e.

memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa
Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar
provinsi.

(2)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat di daerah memiliki kewenangan:
a.

menyelenggarakan

pengawasan

pemilihan

Penyedia

Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b.

menyelenggarakan

pengawasan

Kontrak

Kerja

Konstruksi; dan
c.

menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan
dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.

(3)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan
pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan
pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa
Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
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(4)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan
pengawasan:

(5)

a.

sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;

b.

pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan

c.

upah tenaga kerja konstruksi.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat di daerah memiliki kewenangan:
a.

menyelenggarakan pengawasan penggunaan material,
peralatan, dan teknologi konstruksi;

b.

memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan
pengembangan

Jasa

Konstruksi

dengan

seluruh

pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
c.

memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;

d.

menyelenggarakan

pengawasan

pengelolaan

dan

pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
e.

meningkatkan penggunaan standar mutu material dan
peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

(6)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat di daerah memiliki kewenangan:
a.

memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa
Konstruksi provinsi;

b.

meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi
yang

berkualitas

dan

bertanggung

jawab

dalam

pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi;
dan
c.

meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi
yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha
penyediaan bangunan.

(7)

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data
dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.
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Paragraf 2
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi
Pasal 7
Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa
Konstruksi meliputi:
a.

penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan

b.

penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan
daerah provinsi.
Paragraf 3
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:
a.

penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

b.

penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan
daerah kabupaten/kota;

c.

penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah,
dan besar; dan

d.

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib
pemanfaatan Jasa Konstruksi.
Pasal 9

Dalam

melaksanakan

kewenangan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa
Konstruksi.
Pasal 10
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tanggung

jawab

dan

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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BAB IV
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Struktur Usaha Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 11
Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.

jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan

b.

bentuk dan kualifikasi usaha.
Paragraf 2
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha
Pasal 12

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
a.

usaha jasa Konsultansi Konstruksi;

b.

usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c.

usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
Pasal 13

(1)

Sifat

usaha

jasa Konsultansi

Konstruksi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

(2)

a.

umum; dan

b.

spesialis.

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara
lain:

(3)

a.

arsitektur;

b.

rekayasa;

c.

rekayasa terpadu; dan

d.

arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat
spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
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antara lain:

(4)

a.

konsultansi ilmiah dan teknis; dan

b.

pengujian dan analisis teknis.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi
Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

(5)

a.

pengkajian;

b.

perencanaan;

c.

perancangan;

d.

pengawasan; dan/atau

e.

manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi
Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.

survei;

b.

pengujian teknis; dan/atau

c.

analisis.
Pasal 14

(1)

Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

(2)

a.

umum; dan

b.

spesialis.

Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

(3)

a.

bangunan gedung; dan

b.

bangunan sipil.

Klasifikasi

usaha

Pekerjaan

Konstruksi

yang

bersifat

spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain:

(4)

a.

instalasi;

b.

konstruksi khusus;

c.

konstruksi prapabrikasi;

d.

penyelesaian bangunan; dan

e.

penyewaan peralatan.

Layanan

usaha

yang

dapat

diberikan

oleh

Pekerjaan

Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) huruf a meliputi:

(5)

a.

pembangunan;

b.

pemeliharaan;

c.

pembongkaran; dan/atau

d.

pembangunan kembali.

Layanan

usaha

yang

dapat

diberikan

oleh

Pekerjaan

Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu
dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
Pasal 15
(1)

Klasifikasi

usaha

Pekerjaan

Konstruksi

terintegrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

(2)

a.

bangunan gedung; dan

b.

bangunan sipil.

Layanan

usaha

yang

dapat

diberikan

oleh

Pekerjaan

Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

rancang bangun; dan

b.

perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
Pasal 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15
dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk
konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan
layanan usaha Jasa Konstruksi.
Pasal 17
(1)

Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha
rantai pasok sumber daya konstruksi.

(2)

Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan
usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha
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rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 3
Bentuk dan Kualifikasi Usaha
Pasal 19
Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan
atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum.
Pasal 20
(1)

Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 terdiri atas:

(2)

a.

kecil;

b.

menengah; dan

c.

besar.

Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

(3)

a.

penjualan tahunan;

b.

kemampuan keuangan;

c.

ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

d.

kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi
pasar usaha Jasa Konstruksi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.
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Bagian Kedua
Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi
Pasal 21
(1)

Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a
hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada
segmen pasar yang:

(2)

a.

berisiko kecil;

b.

berteknologi sederhana; dan

c.

berbiaya kecil.

Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang
sesuai dengan bidang keahliannya.
Pasal 22

Badan

usaha

Jasa

Konstruksi

kualifikasi

menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya
dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar
yang:
a.

berisiko sedang;

b.

berteknologi madya; dan/atau

c.

berbiaya sedang.
Pasal 23

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum
dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat
menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
a.

berisiko besar;

b.

berteknologi tinggi; dan/atau

c.

berbiaya besar.
Pasal 24

(1)

Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi
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kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi
sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai
dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat
kebijakan khusus.
(2)

Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

kerja

sama

operasi

dengan

badan

usaha

Jasa

Konstruksi daerah; dan/atau
b.

penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria
risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 26
(1)

Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa
Konstruksi

wajib

memiliki

Tanda

Daftar

Usaha

Perseorangan.
(2)

Setiap

badan

usaha

Jasa

Konstruksi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan
Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.
Paragraf 2
Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha
Pasal 27
Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

26

ayat

kabupaten/kota
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berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 28
Izin Usaha sebagaimana dimasud dalam Pasal 26 ayat (2)
diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada
badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
(1)

Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku
untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di
seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2)

Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di
daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha
Perseorangan.
Paragraf 3
Sertifikat Badan Usaha
Pasal 30

(1)

Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi
wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.

(2)

Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi
oleh Menteri.

(3)

Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

(4)

a.

jenis usaha;

b.

sifat usaha;

c.

klasifikasi usaha; dan

d.

kualifikasi usaha.

Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi
mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga
Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan
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usaha terakreditasi.
(5)

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan
oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi
persyaratan:
a.

jumlah dan sebaran anggota;

b.

pemberdayaan kepada anggota;

c.

pemilihan pengurus secara demokratis;

d.

sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan

e.

pelaksanaan

kewajiban

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundangan-undangan.
(6)

Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi
wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan
Menteri.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi
badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Tanda Daftar Pengalaman
Pasal 31

(1)

Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap
badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan
besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada
Menteri.

(2)

Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.

(3)

Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling sedikit memuat:

(4)

a.

nama paket pekerjaan;

b.

Pengguna Jasa;

c.

tahun pelaksanaan pekerjaan;

d.

nilai pekerjaan; dan

e.

kinerja Penyedia Jasa.

Pengalaman
pengalaman
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merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi
yang sudah melalui proses serah terima.
(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diatur

dalam

Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha
Perseorangan Jasa Konstruksi Asing
Pasal 32
Badan usaha Jasa Konstruksi Asing atau usaha perseorangan
Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa
Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:
a.

kantor perwakilan; dan/atau

b.

badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja
sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.
Pasal 33

(1)

Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf a wajib:
a.

berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara
dengan kualifikasi besar;

b.

memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi
asing;

c.

membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha
Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang
memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa
Konstruksi di Indonesia;

d.

mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia
daripada tenaga kerja asing;

e.

menempatkan

warga

negara

Indonesia

sebagai

pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
f.

mengutamakan penggunaan material dan teknologi
konstruksi dalam negeri;

g.

memiliki

teknologi

tinggi,

mutakhir,

efisien,

berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan
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lokal;
h.

melaksanakan proses alih teknologi; dan

i.

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi,
kesamaan layanan, dan tanggung renteng.
Pasal 34

(1)

Ketentuan

mengenai

kerja

sama

modal

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka
kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.

(3)

Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka
kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib memiliki Izin Usaha.

(4)

Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
oleh

Menteri

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata
cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga
kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
huruf

b,

huruf

c,

huruf

d,

dan

pemberian

Izin

Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam
Peraturan Menteri.
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Bagian Kelima
Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi
Pasal 36
(1)

Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha
Penyediaan Bangunan.

(2)

Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung
dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.

(3)

Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:

(4)

a.

Pemerintah Pusat;

b.

Pemerintah Daerah;

c.

badan usaha; dan/atau

d.

masyarakat.

Perizinan

Usaha

Penyediaan

Bangunan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Usaha

Penyediaan

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Keenam
Pengembangan Usaha Berkelanjutan
Pasal 37
(1)

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan
pengembangan usaha berkelanjutan.

(2)

Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.

meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan

b.

memiliki

tanggung

jawab

profesional

termasuk

tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.
(3)

Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha
Jasa Konstruksi.
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(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.
BAB V
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

(1)

Penyelenggaraan

Jasa

penyelenggaraan

usaha

Konstruksi
Jasa

terdiri

atas

Konstruksi

dan

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.
(2)

Penyelenggaraan

usaha

Jasa

Konstruksi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau
melalui pengikatan Jasa Kontruksi.
(3)

Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau
melalui perjanjian penyediaan bangunan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha
Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(2)

dan

penyelenggaraan

Usaha

Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Pengikatan Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Pengikatan Para Pihak
Pasal 39
(1)
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(2)

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

(3)

a.

orang perseorangan; atau

b.

badan.

Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan
berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat
dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
Pasal 40

Ketentuan

mengenai

pengikatan

di

antara

para

pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan
ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.
Paragraf 2
Pemilihan Penyedia Jasa
Pasal 41
Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 sampai dengan Pasal 34.
Pasal 42
(1)

Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari
keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau
seleksi,
langsung,

pengadaan
dan

secara

pengadaan

elektronik,
langsung

penunjukan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi,
dan tender cepat.

(3)

Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang
sudah tercantum dalam katalog.
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(4)

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam hal:
a.

penanganan

darurat

untuk

keamanan

dan

keselamatan masyarakat;
b.

pekerjaan

yang

kompleks

yang

hanya

dapat

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas
atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
c.

pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut
keamanan dan keselamatan negara;

(5)

d.

pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau

e.

kondisi tertentu.

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.

(6)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

kondisi

tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 43
(1)

Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa
dalam

pengikatan

hubungan

kerja

Jasa

Konstruksi

dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.

kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup
pekerjaan;

(2)

b.

kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;

c.

kinerja Penyedia Jasa; dan

d.

pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi
Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi
pada

jenjang

jabatan

ahli,

Pengguna

Jasa

harus

memperhatikan standar remunerasi minimal.
(3)

Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada
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pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender
atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan
penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Kontrak Kerja Konstruksi
Pasal 46
(1)

Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.

(2)

Bentuk

Kontrak

Kerja

Konstruksi

dapat

mengikuti

perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 47
(1)

Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup
uraian mengenai:
a.

para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

b.

rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan
rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga
satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

c.

masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu
pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung
jawab Penyedia Jasa;

d.

hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna
Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan
kewajibannya

untuk

diperjanjikan,

serta

memperoleh

informasi

memenuhi
hak
dan

ketentuan

Penyedia
imbalan

Jasa
jasa

yang
untuk
serta

kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
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e.

penggunaan

tenaga

kerja

konstruksi,

memuat

kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi
bersertifikat;
f.

cara

pembayaran,

kewajiban

memuat

Pengguna

ketentuan

Jasa

dalam

tentang

melakukan

pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk
di dalamnya jaminan atas pembayaran;
g.

wanprestasi,

memuat

ketentuan

tentang

tanggung

jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
h.

penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang
tata

cara

penyelesaian

perselisihan

akibat

ketidaksepakatan;
i.

pemutusan

Kontrak

ketentuan

tentang

Kerja

Konstruksi,

pemutusan

memuat

Kontrak

Kerja

Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya
kewajiban salah satu pihak;
j.

keadaan

memaksa,

memuat

ketentuan

tentang

kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan
para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah
satu pihak;
k.

Kegagalan

Bangunan,

memuat

ketentuan

tentang

kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas
Kegagalan

Bangunan

dan

jangka

waktu

pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
l.

pelindungan

pekerja,

memuat

ketentuan

tentang

kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan
dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
m.

pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak
dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal
terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian
atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

n.

aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak
dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o.

jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab
hukum
Pekerjaan
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Bangunan; dan
p.
(2)

pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para
pihak tentang pemberian insentif.
Pasal 48

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47, Kontrak Kerja Konstruksi:
a.

untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan
tentang hak kekayaan intelektual;

b.

untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi,
dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta
pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan
yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan

c.

yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih
teknologi.
Pasal 49

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja
Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.
Pasal 50
(1)

Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2)

Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan
pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris.

(3)

Dalam

hal

terjadi

perselisihan

dengan

pihak

asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak
Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Pengelolaan Jasa Konstruksi
Paragraf 1
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa
Pasal 52
Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan
Jasa Konstruksi harus:
a.

sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

b.

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan; dan

c.

mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan
tertinggi organisasi proyek.
Pasal 53

(1)

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama
hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang
bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan Pasal 14.

(2)

Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang
bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.

(3)

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa
dengan

kualifikasi

menengah

dan/atau

besar

mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang
kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.
(4)

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak
dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.
Pasal 54

(1)

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa
dan/atau

Subpenyedia

Jasa

wajib menyerahkan

hasil

pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat
waktu

sebagaimana

tercantum

dalam

Kontrak

Kerja

Konstruksi.
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(2)

Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak
menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat
mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan
kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
Paragraf 2
Pembiayaan Jasa Konstruksi
Pasal 55

(1)

Pengguna

Jasa

bertanggung

jawab

atas

biaya

Jasa

Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.
(2)

Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

(3)

Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:

(4)

a.

kemampuan membayar; dan/atau

b.

komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.

Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga
perbankan

dan/atau

lembaga

keuangan

bukan

bank,

dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang
disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
(5)

Komitmen

atas

pengusahaan

produk

Jasa

Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung
dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.
Pasal 56
(1)

Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi
dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa
wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil
pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat
waktu.
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(2)

Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan
tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil
pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai
ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak
Kerja Konstruksi.

(3)

Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi
yang

dilakukan

melalui

komitmen

atas

pengusahaan

produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui
risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa
Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 57
(1)

Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan
kepada

Pengguna

Jasa

untuk

memenuhi

kewajiban

sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
Penyedia Jasa.
(2)

(3)

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.

jaminan penawaran;

b.

jaminan pelaksanaan;

c.

jaminan uang muka;

d.

jaminan pemeliharaan; dan/atau

e.

jaminan sanggah banding.

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat
dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan
dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna
Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(4)

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi,
dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank
garansi

dan/atau

perjanjian

terikat

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)

Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)

dilakukan

perkembangan
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nasional maupun internasional.
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(5)

diatur

dalam

Peraturan Presiden.
Bagian Keempat
Perjanjian Penyediaan Bangunan
Pasal 58
(1)

Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak
lain.

(2)

Dalam

hal

dikerjakan

dimaksud

pada

Penyediaan

oleh

ayat

pihak

(1),

Bangunan

lain

sebagaimana

penyelenggaraan

dilakukan

Usaha

melalui

perjanjian

penyediaan

bangunan

penyediaan bangunan.
(3)

Para

pihak

dalam

perjanjian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

(4)

a.

pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan

b.

pihak kedua sebagai penyedia bangunan.

Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:

(5)

a.

orang perseorangan; atau

b.

badan.

Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat
dan/atau

Pemerintah

Daerah

dengan

badan

usaha

dan/atau masyarakat.
(6)

Dalam

perjanjian

penyediaan

bangunan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi
harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Presiden.
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BAB VI
KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN,
DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Pasal 59
(1)

Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna
Jasa

dan

Penyedia

Jasa

wajib

memenuhi

Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
(2)

Dalam

memenuhi

Standar

Keamanan,

Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus
memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
a.

hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

b.

rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan,
pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

c.

pelaksanaan

suatu

proses

pembangunan,

pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan
kembali;
d.

penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi;
dan/atau

e.
(3)

hasil layanan Jasa Konstruksi.

Standar

Keamanan,

Keselamatan,

Kesehatan,

dan

Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a.

standar mutu bahan;

b.

standar mutu peralatan;

c.

standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d.

standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

e.

standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

f.

standar operasi dan pemeliharaan;

g.

pedoman

pelindungan

sosial

tenaga

kerja

dalam

pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
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h.

standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Standar

Keamanan,

Keberlanjutan

Keselamatan,

untuk

setiap

produk

Kesehatan,
Jasa

dan

Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri
teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.
(5)

Dalam

menyusun

Standar

Keamanan,

Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa
Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan
gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.
Bagian Kedua
Kegagalan Bangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 60
(1)

Dalam

hal

penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi

tidak

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi
pihak

yang

bertanggung

jawab

terhadap

Kegagalan

Bangunan.
(2)

Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh penilai ahli.

(3)

Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri.

(4)

Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling
lambat

30

diterimanya

(tiga

puluh)

laporan

hari

mengenai

kerja

terhitung

terjadinya

sejak

Kegagalan

Bangunan.
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Paragraf 2
Penilai Ahli
Pasal 61
(1)

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)
harus:
a.

memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang
jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi
produk

bangunan

yang

mengalami

Kegagalan

Bangunan;
b.

memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana,
dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai
dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami
Kegagalan Bangunan; dan

c.

terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Jasa Konstruksi.

(2)

Penilai

ahli

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mempunyai tugas antara lain:
a.

menetapkan

tingkat

Keamanan,

kepatuhan

Keselamatan,

terhadap

Standar

Kesehatan,

dan

Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
b.

menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;

c.

menetapkan

tingkat

keruntuhan

dan/atau

tidak

berfungsinya bangunan;
d.

menetapkan

pihak

yang

bertanggung

jawab

atas

Kegagalan Bangunan;
e.

melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan
instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal pelaksanaan tugas; dan

f.

memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri
dalam

rangka

pencegahan

terjadinya

Kegagalan

Bangunan.
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Pasal 62
(1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan
pihak berwenang yang terkait.

(2)

Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari
salah satu pihak.
Pasal 63

Penyedia Jasa wajib menggant atau memperbaiki Kegagalan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang
disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.
Pasal 64
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian
Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan
Pasal 65
(1)

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai
dengan rencana umur konstruksi.

(2)

Dalam

hal

rencana

umur

konstruksi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun,
Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan
Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan
Jasa Konstruksi.
(3)

Pengguna

Jasa

bertanggung

jawab

atas

Kegagalan

Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).
(4)

Ketentuan

jangka

waktu

pertanggungjawaban

atas

Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja
Konstruksi.
(5)

Ketentuan

lebih

lanjut

pertanggungjawaban

mengenai

Penyedia

kewajiban

Jasa

atas

dan

Kegagalan

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 66
(1)

Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat
Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu
Kegagalan Bangunan kepada Menteri.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 67

(1)

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan
ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3).

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diatur

dalam

Peraturan Pemerintah.
BAB VII
TENAGA KERJA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Klasifikasi dan Kualifikasi
Pasal 68
(1)

Tenaga

kerja

konstruksi

diklasifikasikan

berdasarkan

bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.
(2)

Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam
jabatan:
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c.
(3)

ahli.

Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi
tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi
Pasal 69

(1)

Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan
metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien
sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

(2)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk meningkatkan produktivitas kerja.

(3)

Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4)

Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan
pelatihan

kerja

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(5)

Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri.

(6)

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan
registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Ketentuan
lembaga

lebih

lanjut

pendidikan

dan

mengenai
pelatihan

tata

cara

kerja

registrasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
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Bagian Ketiga
Sertifikasi Kompetensi Kerja
Pasal 70
(1)

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa
Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

(2)

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib
mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki
Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3)

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan
Standar Kompetensi Kerja.

(4)

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.

(5)

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.

(6)

Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat

(5)

wajib

mengikuti

ketentuan

pelaksanaan

uji

kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 71
(1)

Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:
a.

asosiasi profesi terakreditasi; dan

b.

lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi
syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2)

Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi
profesi yang memenuhi persyaratan:
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e.

pelaksanaan

kewajiban

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundangan-undangan.
(3)

Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari
Menteri.

(4)

Dalam

hal

lembaga

sertifikasi

profesi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum
terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi
Kerja.
(5)

Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib
menjalankan

kewajiban

yang

diatur

dalam

Peraturan

Menteri.
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi
asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

diatur

dalam

Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Registrasi Pengalaman Profesional
Pasal 72
(1)

Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional,
setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi
kepada Menteri.

(2)

Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan tanda daftar pengalaman profesional.

(3)

Tanda

daftar

pengalaman

profesional

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a.

jenis layanan profesional yang diberikan;

b.

nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil
layanan profesional;

(4)

c.

tahun pelaksanaan pekerjaan; dan

d.

nama Pengguna Jasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara
pemberian
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Upah Tenaga Kerja Konstruksi
Pasal 73
(1)

Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat
Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas
layanan jasa yang diberikan.

(2)

Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Tenaga Kerja Konstruksi Asing
Pasal 74

(1)

Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki
rencana

penggunaan

tenaga

kerja

asing

dan

izin

mempekerjakan tenaga kerja asing.
(2)

Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan
konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan
dipekerjakan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memiliki surat tanda registrasi dari
Menteri.

(4)

Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja
konstruksi asing menurut hukum negaranya.

(5)

Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib
melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada
tenaga

kerja

pendamping

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(6)

Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing
dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi
tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab Profesi
Pasal 75

(1)

Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa
Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional
terhadap hasil pekerjaannya.

(2)

Pertanggungjawaban
layanan

Jasa

secara

Konstruksi

profesional
dapat

terhadap

dilaksanakan

hasil

melalui

mekanisme penjaminan.
BAB VIII
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pembinaan
Pasal 76
(1)

Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:
a.

penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi
nasional;

b.

penyelenggaraan

kebijakan

pengembangan

Jasa

Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas
provinsi,

dan/atau

berdampak

pada

kepentingan

nasional;
c.

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

d.

pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
provinsi

dalam

menyelenggarakan

kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
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e.

dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat.

(2)

Pembinaan

Jasa

Konstruksi

yang

dilaksanakan

oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:
a.

penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa
Konstruksi nasional di wilayah provinsi;

b.

penyelenggaraan

kebijakan

Jasa

Konstruksi

yang

berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
c.

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan
pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah
provinsi; dan

d.

penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota

dalam

kewenangan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8.
(3)

Pembinaan

yang

menjadi

tanggung

jawab

Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
gubernur dan/atau bupati/walikota.
(4)

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di
kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
a.

penyelenggaraan

kebijakan

Jasa

Konstruksi

yang

berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan
b.

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan
Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 77

Dalam melaksanakan pembinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat
Jasa Konstruksi.
Bagian Kedua
Pendanaan
Pasal 78
(1)

Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi
kewenangan
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dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan anggaran
pendapatan dan belanja negara.
(2)

Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah
Daerah

kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan anggaran pendapatan
dan belanja daerah.
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 79
(1)

Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa
Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan
Pemerintah

Daerah

provinsi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2)

Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 80

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya

melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
a.

tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b.

tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

c.

tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam
menyelenggarakan Jasa Konstruksi.
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Pasal 81
Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada:
a.

bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

b.

bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.
Pasal 82

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pembinaan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB IX
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
Pasal 83
(1)

Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan
terintegrasi

dalam

penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi

dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
(2)

Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan
dengan:
a.

tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa
Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

b.

tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang
dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
dan

c.

tugas

layanan

di

bidang

Jasa

Konstruksi

yang

dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.
(3)

Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi
yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan
data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan
layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola oleh Pemerintah Pusat.
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(5)

Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan
pemeliharaan

sistem

informasi

yang

terintegrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja negara.
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang
terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 84

(1)

Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan
masyarakat Jasa Konstruksi.

(2)

Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga
yang dibentuk oleh Menteri.

(3)

Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diusulkan dari:
a.

asosiasi perusahaan yang terakreditasi;

b.

asosiasi profesi yang terakreditasi;

c.

institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi
kriteria; dan

d.
(4)

perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.

Selain

unsur

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3),

pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait
rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.
(5)

Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan
dari Dewan Perwakilan Rakyat.

(6)

Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi
persyaratan:
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jumlah dan sebaran anggota;
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e.

pelaksanaan

kewajiban

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(7)

Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8)

Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam
penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan
lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9)

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan
Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa
Konstruksi

dan

pembentukan

lembaga

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 85
(1)

Masyarakat

dapat

berpartisipasi

dalam

pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
a.

mengakses informasi dan keterangan terkait dengan
kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan
masyarakat;

b.

melakukan
mendapatkan

pengaduan,
ganti

gugatan,

kerugian

atau

dan

upaya

kompensasi

terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan
Jasa Konstruksi; dan
c.

membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha
di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Selain

berpartisipasi

dalam

pengawasan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan
masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
(3)

Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan
upaya

mendapatkan

ganti

kerugian

atau

kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 86
(1)

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya
dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja
dalam

penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi,

proses

pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau
Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau
menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(2)

Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan
kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
proses

pemeriksaan

hukum

hanya

dapat

dilakukan

berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang
berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.
(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikecualikan dalam hal:
a.

terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau

b.

tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.
Pasal 87

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud

dalam

Pasal

85,

partisipasi

masyarakat

dapat

dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa
Konstruksi.
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BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 88
(1)

Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi
diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk
mencapai kemufakatan.

(2)

Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,
para

pihak

menempuh

tahapan

upaya

penyelesaian

sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
(3)

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum
dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu
persetujuan

tertulis

mengenai

tata

cara

penyelesaian

sengketa yang akan dipilih.
(4)

Tahapan

upaya

penyelesaian

sengketa

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

(5)

a.

mediasi;

b.

konsiliasi; dan

c.

arbitrase.

Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat
membentuk dewan sengketa.

(6)

Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan
membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat

(5),

pemilihan

keanggotaan

dewan

sengketa

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak
menjadi bagian dari salah satu pihak.
(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diatur

dalam

Peraturan Pemerintah.
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BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 89
(1)

Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda
Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif; dan/atau

c.

penghentian

sementara

kegiatan

layanan

Jasa

Konstruksi.
(2)

Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak
memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih
berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan
Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif; dan/atau

c.

penghentian

sementara

kegiatan

layanan

Jasa

Konstruksi.
Pasal 90
(1)

Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi
tidak

memiliki

dimaksud

dalam

Sertifikat
Pasal

Badan
30

Usaha

ayat

(1)

sebagaimana

dikenai

sanksi

administratif berupa:
a.

denda administratif;

b.

penghentian

sementara

kegiatan

layanan

Jasa

Konstruksi; dan/atau
c.
(2)

pencantuman dalam daftar hitam.

Setiap

asosiasi

badan

usaha

yang

tidak

melakukan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)
dikenai sanksi administratif berupa:
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a.

peringatan tertulis;

b.

pembekuan akreditasi; dan/atau

c.

pencabutan akreditasi.
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Pasal 91
Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha orang
perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan
usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif; dan/atau

c.

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
Pasal 92

Setiap

kantor

perwakilan

badan

usaha

asing

yang

tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;

d.

pencantuman dalam daftar hitam;

e.

pembekuan izin; dan/atau

f.

pencabutan izin.
Pasal 93

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional
tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli
yang

tidak

memperhatikan

standar

remunerasi

minimal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi
administratif berupa:
a.

peringatan tertulis; dan/atau

b.

denda administratif.
Pasal 94

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang
terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui
tender

atau

sebagaimana

seleksi,
dimaksud

atau

pengadaan

dalam

Pasal

secara
44

elektronik

dikenai

sanksi

administratif berupa:
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a.

peringatan tertulis; dan/atau

b.

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
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Pasal 95
Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian
pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
dan/atau

d.

pembekuan izin.
Pasal 96

(1)

Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penghentian

sementara

kegiatan

layanan

Jasa

Konstruksi;

(2)

d.

pencantuman dalam daftar hitam;

e.

pembekuan izin; dan/atau

f.

pencabutan izin.

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam
memberikan

pengesahan

atau

persetujuan

melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penghentian

sementara

kegiatan

layanan

Jasa

Konstruksi;
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d.

pencantuman dalam daftar hitam;

e.

pembekuan izin; dan/atau

f.

pencabutan izin.
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Pasal 97
Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak
menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

pemberhentian dari tugas; dan/atau

c.

dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi.
Pasal 98

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti
atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;

d.

pencantuman dalam daftar hitam;

e.

pembekuan izin; dan/atau

f.

pencabutan izin.
Pasal 99

(1)

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa
Konstruksi

tidak

memiliki

Sertifikat

Kompetensi

Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat
kerja.
(2)

Setiap

Pengguna

Jasa

dan/atau

Penyedia

Jasa

yang

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki
Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
a.

denda administratif; dan/atau

b.

penghentian

sementara

kegiatan

layanan

Jasa

Konstruksi.
(3)

Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti
ketentuan
dimaksud

pelaksanaan
dalam

Pasal

uji

kompetensi

70

ayat

(3)

sebagaimana

dikenai

sanksi

administratif berupa:
a.
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b.

denda administratif;

c.

pembekuan lisensi; dan/atau

d.

pencabutan lisensi.
Pasal 100

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) dikenai sanksi administratif
berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

pembekuan akreditasi; dan/atau

c.

pencabutan akreditasi.
Pasal 101

(1)

Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang
tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi
asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan
mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak
memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif
berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

penghentian

sementara

kegiatan

layanan

Jasa

Konstruksi; dan/atau
d.
(2)

pencantuman dalam daftar hitam.

Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang
tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih
teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5)
dikenai sanksi administratif berupa:
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a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau

d.

pencantuman dalam daftar hitam.
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Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai
dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103
Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833),
tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha
dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.

semua peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan
Lembaran
dinyatakan

Negara
masih

Republik
tetap

Indonesia
berlaku

Nomor

3833),

sepanjang

tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
dan
b.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 105
Peraturan

pelaksanaan

dari

Undang-Undang

ini

harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
Pasal 106
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Undang-Undang

ini

dengan

memerintahkan
penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
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TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No.6018

PEMBANGUNAN. Konstruksi. Jasa. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
JASA KONSTRUKSI

I.

UMUM
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1945.

Sesuai

dengan

tujuan

pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun
non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Sektor

Jasa

mewujudkan

Konstruksi
bangunan

merupakan
yang

kegiatan

berfungsi

masyarakat

sebagai

pendukung

dalam
atau

prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang
terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa
Konstruksi

berperan

pula

untuk

mendukung

tumbuh

dan

berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam
penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi

dan

secara

luas

mendukung

perekonomian nasional. Oleh karena penyelenggaraan Jasa Konstruksi
harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat
memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika
perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan
penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.
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Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada
asas

kejujuran

dan

keadilan,

manfaat,

kesetaraan,

keserasian,

keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan,
keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan,
serta

berwawasan

lingkungan.

Undang-Undang

ini

mengatur

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah
pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan
struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa
Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa
Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta
meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang
Jasa

Konstruksi;

mewujudkan

menata

sistem

Jasa

Konstruksi

keselamatan

publik

dan

menciptakan

yang

mampu

kenyamanan

lingkungan terbangun; menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa
Konstruksi yang baik; dan menciptakan integrasi nilai tambah dari
seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Undang-Undang
ini dilakukan beberapa penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan
hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika
legislasi

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi.

Berkembangnya sektor Jasa Konstruksi yang semakin kompleks dan
semakin tingginya tingkat persaingan layanan Jasa Konstruksi baik di
tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum
yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha di bidang
Jasa Konstruksi terutama pelindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia
Jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.
Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya,
terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan
disempurnakan dalam Undang-Undang ini antara lain cakupan Jasa
Konstruksi; kualifikasi usaha Jasa Konstruksi; pengembangan layanan
usaha Jasa Konstruksi; pembagian tanggung jawab dan kewenangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran
Jasa Konstruksi; penguatan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; pengaturan
tenaga kerja konstruksi yang komprehensif baik tenaga kerja konstruksi
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lokal maupun asing; dibentuknya sistem informasi Jasa Kontruksi yang
terintegrasi; dan perubahan paradigma kelembagaan sebagai bentuk
keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan Jasa
Konstruksi; serta penghapusan ketentuan pidana dengan menekankan
pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi
sengketa antar para pihak. Untuk menjamin keberlanjutan proses
penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Undang-Undang ini juga mengatur
bahwa terhadap adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran oleh
Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa, proses pemeriksaan hukum
dilakukan

dengan

tidak

mengganggu

atau

menghentikan

proses

penyelenggaran Jasa Konstruksi. Dalam hal dugaan kejahatan dan/atau
pelanggaran terkait dengan kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya
dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang
berwenang.
Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi
tanggung

jawab

penyelenggaraan

dan
usaha

kewenangan;
Jasa

usaha

Konstruksi;

Jasa

Konstruksi;

keamanan,

keselamatan,

kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi;
pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat;
penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan.
Tanggung jawab dan kewenangan mengatur tentang pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah
Konstruksi

Daerah
sesuai

kabupaten/kota
dengan

ketentuan

dalam

penyelenggaraan

Jasa

undang-undang

yang

dalam

mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam pengaturan usaha Jasa
Konstruksi diatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, segmentasi
pasar Jasa Konstruksi; persyaratan usaha Jasa Konstruksi; badan usaha
Jasa

Konstruksi

dan

usaha

perseorangan

Jasa

Konstruksi

asing;

pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan
Bangunan; dan pengembangan usaha berkelanjutan.
Selanjutnya

Undang-Undang

ini

juga

mengatur

mengenai

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memuat penyelenggaraan usaha
Jasa Konstruksi dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.
Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau
melalui pengikatan Jasa Kontruksi, sedangkan penyelenggaraan Usaha
Penyediaan Bangunan dapat dikerjakan sendiri atau melalui perjanjian
penyediaan
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Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi oleh Pengguna
Jasa dan/atau Penyedia Jasa dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
Kegagalan Bangunan.
Penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka
menghadapi persaingan global membutuhkan penguatan secara regulasi.
Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi dan kualifikasi;
pelatihan tenaga kerja konstruksi; sertifikasi kompetensi kerja; registrasi
pengalaman profesional; upah tenaga kerja konstruksi; dan pengaturan
tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi.
Dalam

penyelenggaraan

melakukan

pembinaan

penyelenggaran

Jasa

yang

kebijakan,

Konstruksi,

mencakup

pemantauan

Pemerintah

penetapan
dan

Pusat

kebijakan,

evaluasi,

serta

penyelenggaraan pemberdayaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain itu
diatur

tentang

pendanaan,

pelaporan,

dan

pengawasannya.

Untuk

menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dibentuk
suatu sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi dan dikelola oleh
Pemerintah Pusat.
Untuk

mengakomodasi

penyelenggaraan

Jasa

partisipasi

Konstruksi,

masyarakat

Pemerintah

dalam

Pusat

dapat

mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan
sebagian kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Jasa Konstruksi yang
dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri, yang unsurunsurnya

ditetapkan

setelah

mendapat

persetujuan

dari

Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang ini
mengedepankan

prinsip

dasar

musyawarah

untuk

mencapai

kemufakatan. Terhadap pelanggaran administratif dalam Undang-Undang
ini

dikenai

sanksi

administratif,

sedangkan

untuk

menghindari

kekosongan hukum Undang-Undang ini mengatur bahwa lembaga yang
dibentuk

berdasarkan

peraturan

pelaksanaan

dari

Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi
terhadap badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya
lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
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II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah
bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib
Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai
kewajiban guna memperoleh haknya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala
kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan
pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung
jawab,

efisiensi

dan

efektivitas

yang

dapat

menjamin

terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam
penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi

dan

bagi

kepentingan

nasional.
Huruf c
Yang

dimaksud

kegiatan

Jasa

dengan

“asas

Konstruksi

kesetaraan”

harus

adalah

dilaksanakan

bahwa
dengan

memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara Pengguna
Jasa dan Penyedia Jasa.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa harmoni
dalam interaksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan
untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat
tinggi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada
prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara
kemampuan Penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa
dalam menetapkan Penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini,
untuk menjamin terpilihnya Penyedia Jasa yang paling sesuai,
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dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang
proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia Jasa.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa
penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi
yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa
penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi

mengoptimalkan

sumber

daya

dilakukan

nasional

di

dengan

bidang

Jasa

Konstruksi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa
ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga
terwujudnya
Konstruksi

transparansi
yang

melaksanakan

dalam

memungkinkan

kewajibannya

secara

penyelenggaraan
para

pihak

optimal,

Jasa
dapat

memperoleh

kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat
dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
Huruf i
Yang

dimaksud

dengan

“asas

kemitraan”

adalah

bahwa

hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis,
terbuka, dan sinergis.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan”
adalah

bahwa

terpenuhinya

tertib

penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta
pemanfaatan

hasil

Jasa

Konstruksi

dengan

tetap

memperhatikan kepentingan umum.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kebebasan” adalah bahwa dalam
penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi

terdapat

kebebasan

berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas pembangunan berkelanjutan”
adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan
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dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan
yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial budaya.
Huruf m
Yang dimaksud dengan “wawasan lingkungan” adalah bahwa
penyelenggaraan
mengutamakan

Jasa

Konstruksi

pelindungan

dan

memperhatikan

pemeliharaan

dan

lingkungan

hidup.
Pasal 3
Huruf a
Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis
dalam

sistem

berbagai

pembangunan

bidang

nasional,

kehidupan

untuk

mendukung

masyarakat

dan

menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang
diperlukan dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
Huruf b
Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan
antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan
menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak
standar.
Huruf c
Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang bersifat
langsung sebagai Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, masyarakat
Jasa Konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung
sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan
pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan
Jasa Konstruksi dan melindungi kepentingan umum.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kenyamanan lingkungan terbangun”
adalah suatu kondisi bangunan sebagai hasil penyelenggaraan
Jasa Konstruksi yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang
direncanakan.
Huruf e
Cukup jelas.
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Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “masyarakat Jasa Konstruksi”
adalah

bagian

dari

masyarakat

yang

mempunyai

kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan
Jasa Konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi
profesi, pengguna jasa, perguruan tinggi, pakar, pelaku
rantai pasok, dan pemerhati konstruksi.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menteri teknis terkait” adalah menteri
lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “rantai pasok Jasa Konstruksi”
adalah alur kegiatan produksi dan distribusi material,
peralatan,

dan

teknologi

yang

digunakan

dalam

pelaksanaan Jasa Konstruksi.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pelatihan

tenaga

percontohan

kerja

antara

lain

konstruksi

strategis

dan

pemberian

pelatihan

bagi

penerapan teknologi, metode, dan standar kompetensi baru.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Standar

remunerasi

mempertimbangkan
profesional,

biaya,

minimal

ditetapkan

kompleksitas
risiko,

dari

dan

jenis

dengan
layanan

teknologi

dari

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang terkait dengan hasil
layanan profesional, dan/atau harga pasar yang berlaku di
provinsi tempat diselenggarakannya Jasa Konstruksi.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Teknologi prioritas meliputi:
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1)

teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;

2)

teknologi

yang

berkaitan

dengan

posisi

geografis

Indonesia;
3)

teknologi konstruksi berkelanjutan;

4)

teknologi material baru yang berpotensi tinggi di
Indonesia; dan

5)

teknologi

dan

manajemen

pemeliharaan

aset

infrastruktur.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara
Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum
harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa
konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen
pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.
Huruf b
Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis
harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan
bagian

tertentu

dari

proses

menghasilkan

dokumen

perancangan,

pengawasan,

konsultansi

pengkajian,
dan/atau

yang

perencanaan,
manajemen

penyelenggaraan konstruksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus
memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan
konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan
lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya
bangunan.
Huruf b
Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus
memenuhi

kriteria

yang

mampu

mengerjakan

bagian

tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pekerjaan

Konstruksi

rancang

bangun

menunjukkan

integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi
dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh
aspek

penyelenggaraan

Jasa

Konstruksi,

tetapi

tidak

mencakup proses pengadaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 16
Perubahan

klasifikasi

produk

konstruksi

yang

berlaku

secara

internasional dan perkembangan layanan usaha Jasa Konstruksi
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antara

lain

perubahan

skema

klasifikasi-subklasifikasi-produk

berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
dan/atau Central Product Classifications (CPC) untuk klasifikasi
usaha Pekerjaan Konstruksi.
Pasal 17
Ayat (1)
Dukungan rantai pasok sumber daya kontruksi diselenggarakan
dalam rangka menjamin kecukupan dan keberlanjutan pasokan
sumber daya konstruksi.
Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi antara lain usaha
pemasok

bahan

bangunan,

usaha

pemasok

peralatan

konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha
pemasok sumber daya manusia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha
yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk
badan usaha.
Pasal 20
Ayat (1)
Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu
usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi
pada saat yang bersamaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan
usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang
berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip
persaingan sehat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Sertifikasi oleh Menteri merupakan proses pemberian sertifikat
atas

penilaian

untuk

mendapatkan

pengakuan

terhadap

klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di
bidang Jasa Konstruksi.
Registrasi oleh Menteri merupakan pendataan dan pencatatan
sertifikat

badan

usaha

dalam

rangka

pembinaan

Jasa

Konstruksi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Badan Usaha” adalah proses
pemberian

sertifikat

atas

penilaian

untuk

mendapatkan

pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan
badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan
badan usaha Jasa Konstruksi asing.
Pengajuan

permohonan

Sertifikasi

Badan

Usaha

kepada

lembaga sertifikasi badan usaha dilakukan tanpa menghambat
proses pemohonan dan dengan tujuan agar proses Sertifikasi
Badan

Usaha

dapat

dijangkau

oleh

badan

usaha

Jasa

Konstruksi yang berdomisili di kabupaten/kota.
Ayat (5)
Persyaratan akreditasi asosiasi badan usaha ditetapkan dengan
mempertimbangkan

kategori

asosiasi

sesuai

anggaran

dasar/anggaran rumah tangga yang meliputi asosiasi yang
bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki cabang
atau tidak memiliki cabang.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemberdayaan

kepada

anggota

antara

lain

dilakukan

melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, diseminasi, dan
sosialisasi yang terkait dengan usaha Jasa Konstruksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
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Huruf e
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengalaman usaha” adalah pengalaman
sebagai

Penyedia Jasa

atau

Subpenyedia Jasa,

termasuk

pengalaman sebagai Penyedia Jasa dalam rangka kerja sama
operasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggung renteng” adalah kerja sama
operasi

yang

dimulai

saat

mengikuti

proses

pemilihan,

pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi
secara

bersama-sama

dan

secara

sendiri-sendiri

dengan

tanggung jawab yang sama kepada pengguna jasa.
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Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha berkelanjutan”
adalah upaya terus-menerus yang dilakukan untuk menjaga
atau meningkatkan kemampuan badan usaha, sehingga badan
usaha tersebut tetap mampu melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan sertifikat badan usaha yang dimilikinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Penyelenggaraan

Jasa

merupakan

kegiatan

dikerjakan,

dan/atau

lembaga,

dinas,

anggaran,

atau

instansi

Konstruksi
yang

yang

dikerjakan

pekerjaannya

direncanakan,

diawasi

sendiri

oleh

instansi

sebagai

penanggung

pemerintah

lain,

sendiri

kementerian,

dan/atau

jawab

kelompok

masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “perjanjian penyediaan bangunan”
adalah perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan/atau
penanggung jawab bangunan dengan pemilik modal atau
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pengembang

untuk

mewujudkan

bangunan

yang

dibiayai

dengan dana investasi badan usaha dan/atau masyarakat. Yang
termasuk dalam perjanjian penyediaan bangunan antara lain
perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha,
perjanjian kerjasama antara pengembang dengan badan usaha
Jasa

Konstruksi,

yang

pembayarannya

dilakukan

melalui

pengembalian investasi dalam tenggang waktu yang disepakati.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan orang
dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun,

firma,

kongsi,

koperasi,

dana

pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi,
kolektif dan bentuk usaha tetap.
Ayat (3)
Yang

dimaksud

dengan

“dipertanggungjawabkan

secara

keilmuan” adalah dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang
sudah

ada

dan/atau

sesuai

prinsip

atau

teori

pertanggungjawaban yang dikembangkan sesuai dengan ilmu
pengetahuan.
Kaidah dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi
meliputi

antara

keuangan,
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hubungan kerja Jasa Konstruksi berlaku untuk pengikatan yang
melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN,
BUMD maupun Swasta.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prakualifikasi” adalah proses penilaian
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan terhadap
badan usaha sebelum pemasukan dokumen penawaran.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “katalog” adalah informasi yang memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri,
produk dalam negeri, produk SNI, produk hijau, negara asal,
harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang atau jasa
tertentu.
Ayat (4)
Huruf a
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam keadaan darurat
dapat dilakukan tidak hanya untuk bangunan yang bersifat
sementara namun dapat juga untuk bangunan yang
bersifat permanen.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Standar

remunerasi

minimal

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan kompleksitas dari jenis layanan profesional,
biaya, risiko, dan teknologi dari pekerjaan konstruksi yang
terkait dengan hasil layanan profesional, dan/atau harga pasar
yang berlaku di provinsi tempat diselenggarakannya Jasa
Konstruksi.
Pengguna

Jasa

menjamin

bahwa

penyedia

jasa

yang

melaksanakan layanan jasa konsultasi menerapkan Standar
Remunerasi Minimal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 44
Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa yang terafiliasi” adalah
Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan
pihak Pengguna Jasa karena:
a. hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan
keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun
vertikal; atau
b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang
mempengaruhi pengelolaan perusahaan Pengguna Jasa.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Kontrak

Kerja

Konstruksi

dapat

mengikuti

perkembangan

kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk Kontrak Kerja
Konstruksi yang berkembang di masyarakat.
Bentuk kontrak mengikuti delivery system penyelenggaraan
konstruksi

yaitu

antara

lain:

rancang–penawaran–bangun

(design-bid-build); rancang–bangun (design-build); perekayasaanpengadaan–pelaksanaan

(engineering-procurement-construction);

manajemen konstruksi; dan kemitraan. Selain delivery system,
bentuk kontrak juga mengikuti sistem pembayaran dan sistem
perhitungan hasil pekerjaan. Sistem pembayaran jasa mencakup
antara

lain:

Sedangkan

di

muka,

sistem

progress,

perhitungan

milestone,

hasil

dan

pekerjaan

turnkey.

mencakup

antara lain: lumsum, harga satuan, gabungan harga lumsum
dan harga satuan, presentase nilai, cost reimbursable, dan target
cost.
Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama,
alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan,
dan domisili.
Huruf b
Lingkup kerja meliputi hal hal berikut:
1)

Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang
harus

dilaksanakan

termasuk

volume

pekerjaan

tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan
volume

pekerjaan,

perubahan

volume

perlu
yang

ditetapkan
tidak

besaran

memerlukan

persetujuan para pihak terlebih dahulu.
Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup
pekerjaan

dapat

berupa

laporan

hasil

Pekerjaan

Konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang
merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan
dalam bentuk dokumen tertulis.
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2)

Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus
dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi.

3)

Persyaratan

teknik,

yakni

ketentuan

keteknikan

yangwajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa.
4)

Pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk
perlindungan

antara

lain

untuk

pelaksanaan

pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi
tenaga kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut
dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang
diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.
5)

Laporan

hasil

Konsultansi

Pekerjaan

Konstruksi,

Konstruksi
yakni

hasil

dan/atau
kemajuan

pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen
tertulis.
Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan
diterima

oleh

Penyedia

Jasa

untuk

pelaksanaan

keseluruhan lingkup pekerjaan.
Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk
menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk
masa pemeliharaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang
lengkap dan benar yang harus disediakan Pengguna Jasa
bagi Penyedia Jasa agar dapat melakukan pekerjaan sesuai
dengan tugas dan kewajibannya.
Dokumen tersebut, antara lain meliputi izin mendirikan
bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan
untuk bangunan beserta fasilitasnya.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas
dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan,
atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah
proyek selesai.
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Huruf g
Yang

dimaksud

dengan

“wanprestasi”

adalah

suatu

keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja
Konstruksi:
1)

tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau

2)

melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak
sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau

3)

melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
dan/atau

4)

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukannya.

Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi,
penggantian

biaya

dan/atau

perpanjangan

waktu,

perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang
tidak

sesuai

dengan

apa

yang

diperjanjikan,

atau

pemberian ganti rugi.
Huruf h
Penyelesaian

perselisihan

memuat

ketentuan

tentang

tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara
lain

oleh

ketidaksepakatan

dalam

hal

pengertian,

penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam
Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat
dan cara penyelesaian.
Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain
musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Keadaan memaksa mencakup:
1)

keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni
bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak
dan kewajibannya;dan

2)

keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif),
yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya.

Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat
diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga
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pertanggungan (asuransi).
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Pelindungan

pekerja

disesuaikan

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial
tenaga kerja.
Huruf m
Pelindungan terhadap pihak ketiga berlaku selama masa
pertanggungan.
Huruf n
Aspek

lingkungan

meliputi

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.
Huruf o
Jaminan akibat dari Kegagalan Bangunan tidak harus
berbentuk jaminan terkait langsung dengan keuangan.
Huruf p
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang
diberikan kepada Penyedia Jasa atas prestasinya, antara lain,
kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang
diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang
dipersyaratkan. Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk
lainnya.
Pasal 48
Yang

dimaksud

”kekayaan

intelektual”

adalah

hasil

inovasi

perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan Kontrak Kerja
Konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian
bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.
Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang telah terdaftar harus
dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Pengikutsertaan

Subpenyedia

Jasa

dibatasi

oleh

adanya

tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan
ditempuh

melalui

mekanisme

subkontrak,

dengan

tidak

mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh
hasil pekerjaannya.
Pengikutsertaan

Subpenyedia

Jasa

bertujuan

memberikan

peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian
spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa.
Yang dimaksud dengan “pekerjaan utama” adalah rangkaian
kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
memiliki tingkat risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya
keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah rangkaian
kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang
bukan merupakan bagian dari pekerjaan utama.
Ayat (4)
Hak Subpenyedia Jasa, antara lain adalah hak untuk menerima
pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus
dijamin oleh Penyedia Jasa. Dalam hal ini Pengguna Jasa
mempunyai
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pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh Penyedia Jasa.
Hak dan kewajiban Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa
memuat

tanggung

jawab

atas

biaya

konstruksi

yang

dilaksanakan oleh Subpenyedia Jasa.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “komitmen atas pengusahaan
produk Jasa Konstruksi” adalah janji pembayaran dalam
kurun waktu yang disepakati kedua belah pihak dan
dibuktikan secara tertulis dari pemilik, penguasa, dan/atau
pengembang

bangunan

kepada

Penyedia

Jasa

atas

pembayaran Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pola
bagi hasil pengusahaan bangunan tersebut.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "dokumen lain" antara lain jaminan
dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Jaminan ini hanya berlaku bagi Penyedia Jasa utama, yaitu
Penyedia Jasa yang langsung melakukan pengikatan kontrak
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dengan Pengguna Jasa.
Ayat (2)
Huruf a
Yang

dimaksud

dengan

“jaminan

penawaran”

adalah

jaminan yang diberikan peserta pemilihan kepada kelompok
kerja

unit

layanan

pengadaan

sebelum

batas

akhir

pemasukan penawaran.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “jaminan pelaksanaan” adalah
jaminan

bahwa

pekerjaan

sesuai

Penyedia

Jasa

dengan

akan

ketentuan

menyelesaikan
Kontrak

Kerja

Konstruksi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “jaminan uang muka” adalah
jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna
Jasa sebelum Penyedia Jasa menerima uang muka untuk
memulai Pekerjaan Konstruksi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “jaminan pemeliharaan” adalah
jaminan yang diberikan Penyedia Jasa kepada Pengguna
Jasa selama masa pertanggungan yaitu waktu antara
penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dan
penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “jaminan sanggah banding” adalah
jaminan yang harus diserahkan oleh Penyedia Jasa yang
akan melakukan sanggah banding.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “perjanjian terikat” (surety bond) adalah
asuransi

penjaminan

antara

penjamin

dengan

pelaksana

pekerjaan. Penjamin akan menjamin pelaksana pekerjaan atas
pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan pemilik proyek
kepada pelaksana pekerjaan. Asuransi penjaminan ini biasanya
dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kerugian.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud “penilai ahli” adalah penilai ahli di bidang
konstruksi. Penetapan Kegagalan Bangunan oleh penilai ahli
dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan
penetapan suatu kegagalan.
Ayat (3)
Penilai

ahli

dapat

terdiri

atas

orang

perseorangan,

atau

kelompok orang atau lembaga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”pihak berwenang yang terkait” antara
lain aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
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Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi antara lain
arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, dan manajemen
pelaksanaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan ”diregistrasi” adalah proses pencatatan
untuk pangkalan data lembaga pendidikan dan pelatihan kerja
dalam rangka pengembangan tenaga kerja konstruksi.
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Tenaga

kerja

konstruksi

yang

wajib

memiliki

sertifikat

kompetensi adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki
jabatan kerja sebagai operator, teknisi atau analis, dan/atau
ahli.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Persyaratan

asosiasi

mempertimbangkan

antara

profesi
lain

ditetapkan
kategori

dengan

asosiasi

sesuai

anggaran dasar/anggaran rumah tangga, yang meliputi asosiasi
yang bersifat umum atau khusus serta asosiasi yang memiliki
cabang atau tidak memiliki cabang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”tanda daftar pengalaman profesional”
adalah dokumen yang memuat dan menjelaskan pengalaman
tenaga kerja konstruksi yang telah didaftarkan secara resmi
kepada Menteri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”pemberi kerja” adalah badan hukum
yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing dengan
membayar upah atau imbalan.
Yang dimaksud dengan “rencana penggunaan tenaga kerja
asing” adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada
jabatan

tertentu

menyelenggarakan

yang

disahkan

urusan

oleh

pemerintahan

menteri
di

yang
bidang

ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
Yang dimaksud dengan “izin memperkerjakan tenaga kerja
asing” adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan

urusan

pemerintah

di

bidang

ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi
kerja tenaga kerja asing.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan
komisaris, direksi, manajer, dan ahli tertentu yang ditetapkan
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oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan prinsip keahlian
sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran
intelektual

dalam

menjalankan

profesinya

dengan

tetap

mengutamakan kepentingan umum.
Tanggung jawab tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kode
etik masing-masing profesi yang terlibat.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil layanan
Jasa

Konstruksi

dapat

dilaksanakan

melalui

mekanisme

penjaminan yakni penjaminan keahlian.
Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Kebijakan

pengembangan

Jasa

Konstruksi

nasional

ditetapkan secara terstruktur, tegas, dan dapat menjawab
kebutuhan riil di lapangan. Pembinaan merupakan tugas
negara. Segala bentuk pembinaan Jasa Konstruksi yang
dilakukan memiliki tujuan untuk mengembangkan kinerja
setiap elemen dan proses penyelenggaraan dalam sistem
Jasa

Konstruksi

kesejahteraan
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masyarakat umum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengembangan Jasa
Konstruksi nasional dari serta analisis dampak setiap
kebijakan terhadap pertumbuhan dan perkembangan Jasa
Konstruksi daerah maupun nasional sebagai bahan untuk
perbaikan berkelanjutan kebijakan yang sudah berjalan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pedoman yang diterbitkan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat hanya bersifat teknis tata laksana dalam
pelaksanaan kebijakan nasional Jasa Konstruksi di wilayah
provinsi.
Perumusan pedoman tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi
nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan Pemerintah Daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
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Pasal 78
Ayat (1)
Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara
adalah

pelaksanaan

kewenangan

Pemerintah

Pusat

dan

gubernur sebagai Pemerintah Pusat.
Ayat (2)
Yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah
pelaksanaan kewenangan sub-urusan Jasa Konstuksi yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemerintahan daerah.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Data

dan

informasi

yang

berkaitan

dengan

tugas

pembinaan antara lain data tentang berbagai kebijakan
dalam pengembangan sumber daya manusia, usaha Jasa
Konstruksi,

material

penyelenggaraan
Keselamatan,

jasa

dan

teknologi

konstruksi,

Kesehatan

dan

Standar

konstruksi,
Keamanan,

Keberlanjutan,

serta

partisipasi masyarakat.
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Huruf c
Data dan informasi yang berkaitan dengan layanan di
bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat
Jasa Konstruksi antara lain data hasil sertifikasi dan
registrasi terhadap usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja
konstruksi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat antara
lain registrasi badan usaha Jasa Konstruksi, akreditasi bagi
asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai
pasok Jasa Konstruksi, registrasi pengalaman badan usaha,
registrasi penilai ahli, menetapkan penilai ahli yang teregistrasi
dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan, akreditasi bagi asosiasi
profesi dan lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, registrasi
tenaga kerja, registrasi pengalaman profesional tenaga kerja
serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang
konstruksi,

penyetaraan

tenaga

kerja

asing,

membentuk

lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi
kompetensi

kerja

yang

belum

dapat

dilakukan

lembaga

sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi/lembaga
pendidikan dan pelatihan.
Ayat (2)
Yang

dimaksud

dengan

“lembaga”

adalah

lembaga

pengembangan Jasa Konstruksi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi antara lain asosiasi
terkait material dan peralatan konstruksi.
Ayat (5)
Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri menyampaikan
calon pengurus lembaga sebanyak dua kali lipat dari jumlah
pengurus lembaga yang akan ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Pengaturan

pembentukan

lembaga

antara

lain

tata

cara

pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta
mekanisme kerja lembaga.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Yang dimaksud dengan “forum Jasa Konstruksi” adalah media bagi
masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada
pemerintah dan/atau lembaga.
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dewan sengketa” adalah tim yang
dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan
Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang
terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
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Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

ll

TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON MERCURY
(KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

.

ct.

bahwa tujuan Pemerintah Negara

Indonesia,
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial;
b.

bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia
berpotensi memberikan dampak serius terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga
memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif;

c.

bahwa pada tanggal 10 Oktober 2Ol3

di

Kumamoto,
Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani
Minamata Conuention on Mercury (Konvensi Minamata
mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi
kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup
dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri
yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;

d. bahwa
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-2d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan
Minamata Conuention on Meranry (Konvensi Minamata
mengenai Merkuri);

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aOl2l;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN
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-3MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MINAMATA
CONVENTION ON MERCURY (KONVENSI MINAMATA
MENGENAI MERKURI).

Pasal

1

Mengesahkan Minamata Conuention on Meranry (Konvensi
Minamata mengenai Merkuri) yang telah ditandatangani
oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2013 di
Kumamoto, Jepang yang salinan naskah aslinya dalam
bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis,
bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, dan terjemahannya
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.

Pasal 2

Undang-Undang
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar
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-4Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2Ol7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2Ol7
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT7 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,
ti Bidang Hukum dan
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG

PENGESAHAN MINAMATA CONVENTION ON ME,RCURY
(KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)

I.

UMUM

Merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah unsur kimia
dengan simbol Hg. Merkuri dan senyawa merkuri merupakan salah satu
logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup
oleh karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah
dalam jarak jauh di atmosfir. Dengan bantuan bakteri di sedimen dan
perairan, merkuri berubah menjadi metil merkuri yang lebih berbahaya bagi
kesehatan karena masuk dalam rantai makanan.

Pada tahun 2001, United Nations Enuironment Programme (UNEP)
melakukan kajian global tentang merkuri dan senyawa merkuri terkait
dengan aspek dampak kesehatan, sumber, transportasi dan peredaran serta
perdagangan merkuri, juga teknologi pencegahan dan pengendalian
merkuri. Berdasarkan hasil kajian tersebut UNEP menyimpulkan bahwa
diperlukan tindakan/upaya internasional guna menurunkan risiko dampak
merkuri terhadap kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup
dari lepasan merkuri dan senyawa merkuri.

Dalam rangka mengendalikan merkuri secara internasional, UNEP
menyelenggarakan Goueming Council (GC) pada tahun 2OO9 yang
menghasilkan Resolusi 2515 tentang Pembentukan Intergouernmental
Negotiating Committee (INC) on Legallg Binding Instrument of Mercury yang
bertujuan untuk membentuk aturan internasional yang mengikat tentang
pengaturan merkuri secara global.
Dalam
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-2Dalam proses penJrusunannya, Indonesia turut berperan aktif dalam
INC, mulai dari INC- 1 pada tahun 2OlO di Stockholm hingga INC-S pada
tahun 2OL3 di Jenewa yang menyetujui substansi Konvensi dan menyepakati
nama Konvensi adalah "Minamata Conuention on Meranryf' atau Konvensi
Minamata mengenai Merkuri.
Konvensi Minamata mengatur pengadaan dan perdagangan merkuri
dan senyawa merkuri, termasuk di dalamnya pertambangan merkuri,
penggunaannya sebagai bahan tambahan di dalam produk dan proses
produksi, pengelolaan merkuri di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK),
pengendalian emisi dan lepasan merkuri dari industri ke udara, air dan
tanah, penyimpanan stok f cadangan merkuri dan senyawa merkuri sebagai
bahan baku/tambahan produksi, pengelolaan limbah merkuri dan lahan
terkontaminasi merkuri, serta kerja sama internasional dalam pengelolaan
bantuan teknis, pendanaan dan pertukaran informasi.

Konvensi Minamata disepakati di Kumamoto, Jepang pada tanggal
10 Oktober 2Ol3 dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang
menandatangani perjanjian internasional ini.
A. Manfaat

Adapun manfaat mengesahkan Konvensi Minamata bagi Indonesia,
antara lain:

1. memberikan dasar hukum bagi negara untuk

mengeluarkan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin
lingkungan hidup yang bersih dan sehat kepada ralryat Indonesia;

2.

memberikan rasa aman dan menjaga kesehatan serta melindungi
sumber daya manusia generasi yang akan datang akibat dampak
negatif merkuri;

3. memperkuat pengendalian pengadaan, distribusi, peredaran,
perdagangan merkuri dan senyawa merkuri;

4. menjamin kepastian berusaha di sektor industri,

kesehatan,

pertambangan emas skala kecil dan energi;

5. mendorong
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6.
7.

mendorong sektor industri untuk tidak menggunakan merkuri
sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi;
membatasi penggunaan merkuri sebagai bahan tambahan pada
produk serta mengendalikan emisi merkuri;
mendorong sektor kesehatan untuk tidak menggunakan lagi merkuri
di peralatan kesehatan dan produk untuk kesehatan;

8.

meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk membantu atau
menolong masyarakat yang terkena dampak akibat merkuri;
9. mendorong PESK tidak menggunakan merkuri dalam kegiatannya;
10. mendorong sektor energi untuk mengurangi lepasan merkuri ke
udara, air dan tanah;
11. memperkuat pengaturan dan pengawasan pengelolaan limbah yang
mengandung merkuri;
12. mengurangi risiko tanah, air dan udara yang terkontaminasi
merkuri;
13. memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bantuan
internasional, antara lain bantuan teknis, alih teknologi dan
pendanaan dalam upaya pengendalian emisi merkuri dan
penghapusan merkuri pada kegiatan sektor industri dan kegiatan
PESK di Indonesia;
14. meningkatkan kerja sama global untuk pertukaran informasi dalam
penelitian dan pengembangan, terutama pengganti merkuri pada
proses industri dan PESK guna mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan.

B. Materi Pokok Konvensi Minamata

mengenai Merkuri

Beberapa materi pokok yang diatur dalam Konvensi Minamata
mengenai Merkuri yang perlu menjadi perhatian bagi Indonesia, sebagai
berikut:
1. Bersama-sama mencapai tujuan Konvensi, yaitu melindungi
kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan
merkuri maupun senyav/a-senyawa merkuri yang bersifat
antropogenik.

2. Beberapa
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2.

Beberapa kewajiban Negara Pihak pada Konvensi:
a. Tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayah
negaranya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Negara
Pihak tersebut.

b. Tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor dari
produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada
Bagian I dari Lampiran A Konvensi setelah berakhirnya masa
penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk produk-produk
tersebut, kecuali apabila terdapat pengecualian pada Lampiran A
tersebut, atau Negara Pihak yang bersangkutan telah
mencatatkan pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 6
Konvensi.

c. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah
untuk mencegah terjadinya pengikutsertaan merkuri dalam
produk rakitan yang diproduksi, diimpor dan diekspor tidak
diperbolehkan berdasarkan Konvensi.

d. Setiap Negara Pihak pada Konvensi wajib menyediakan, sesuai
dengan kemampuannya, sumber daya terkait kegiatan nasional
yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi ini.
Terkait dengan bantuan pendanaan yang bersifat multilateral,
regional maupun bilateral, pengelolaan dana dilakukan melalui
Global Enuironment Facilitg Trust F7tnd.

e. Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pertukaran
informasi terkait dengan penanganan merkuri di negaranya
berdasarkan ketentuan Konvensi ini, termasuk teknologi
alternatif yang digunakan untuk menggantikan kegunaan
merkuri.

f.

Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pelaksanaaan
peningkatan pemahaman masyarakat, melalui pendidikan
dan/atau pelatihan terkait dengan dampak pajanan merkuri dan
senyawa merkuri pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

3. Konvensi
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Konvensi ini berlaku bagi setiap negara yang melakukan ratifikasi,
aksesi, penerimaan atau persetujuan pada Konvensi dan mulai
berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal
penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan,
ataupun aksesi yang ke-50 (1ima puluh).

C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Konvensi
Minamata

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengesahan
perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup adalah UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan
Undang-Undang Nomor 24 Tah:un 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Dalam kedua Undang-Undang tersebut diatur mengenai tata cara
menyelenggarakan hubungan luar negeri dan dalam melakukan
perj anjian internasional.

Terkait dengan pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri,
Undang-Undang Nomor 24Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang
berkaitan dengan lingkungan hidup harus dilakukan dalam bentuk
Undang-Undang.

Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara
substansi berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, serta kesehatan manusia dari dampak merkuri, sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United
Nations Conuention on tlrc Law of the Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang mewajibkan Negara
para pihak dari UNCLOS mengambil langkah-langkah untuk
mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran
lingkungan laut (Pasal 19fl;

2.Undang-Undang...

2124

r)RCSIPf N
HUI}UT*LlK lNOONeSllt

-62.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Pasal 4 yang mengatur hak konsumen antara lain
memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau
tidak sebagaimana mestinya;

4 Tahun

3.

Undang-Undang Nomor

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) dan ayat (16)
mengatur mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

5.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan Pasal
163 ayat (3) yang menegaskan bahwa lingkungan sehat harus bebas
dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara
lain zat kimia berbahaya. Ketentuan mengenai kesehatan manusia
dari dampak merkuri diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan dan selanjutnya secara teknis diatur
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2OlO
tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa produk alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar
harus memenuhi standar danf atau persyaratan mutu, keamanan
dan kemanfaatan dan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang
memiliki sertifikat produksi;

2OO9 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara secara tegas menyebutkan mengenai
dibutuhkannya izin untuk kegiatan pertambangan rakyat dan
secara spesifik mengatur mengenai wilayah kegiatan pertambangan
rakyat tersebut;

6. Undang-Undang
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6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2Ol3 tentang Pengesahan
Rotterdam Conuention on the Prior Informed Consent Procedure for
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade
(Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar
Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya
Tertentu dalam Perdagangan Internasional) ;

7.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang Perindustrian
Pasal 30 menegaskan bahwa sumber daya alam diolah dan
dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,
sehingga dalam pemanfaatannya perusahaan industri dan
perusahaan kawasan industri wajib untuk melakukan pengelolaan
limbah dan Pasal 77 menegaskan bahwa dalam mewujudkan
industri hijau, Pemerintah melakukan perumusan kebijakan,
penguatan kapasitas kelembagaan, standardisasi dan pemberian
fasilitas. Pengaturan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri
serta pengendalian emisi merkuri, menjadi salah satu acuan
Pemerintah dalam men5rusun standar industri hijau yang memuat
ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, energi, proses
produksi, produk, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah;

8.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang Perdagangan bahwa
perdagangan yang dilakukan di Indonesia haruslah berwawasan
lingkungan yang mengakibatkan bahwa setiap barang atau jasa
yang diperdagangkan terkait dengan lingkungan maka barang dan
jasa tersebut harus didaftarkan pada Menteri dan dicantumkan
nomor pendaftaran tersebut pada setiap barang dan atau
kemasannya;

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah Lampiran CC, mengatur pembagian urusan pemerintahan
bidang energi dan sumber daya mineral untuk sub urusan mineral
dan batubara, penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian
dari rencana tata ruang wilayah nasional yang terdiri atas wilayah
usaha pertambangan, wilayah pertambangan ralgrat, dan wilayah
pencadangan Negara serta wilayah usaha pertambangan khusus
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
10. Keputusan. .
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-810. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan
Basel Conuention on the Control of Transboundary Mouements of
Hazardous Wastes and Their Disposal bahwa setiap negara pihak
pada Konvensi Basel diwajibkan untuk melakukan serangkaian
kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta
limbah lainnya.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal

1

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan
Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya
dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah salinan naskah aslinya
dalam bahasa Inggris.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6125
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

a. bahwa dalam rangka

pelaksanaan pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya
pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar
maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat

strategis dan berada pada jalur perdagangan

internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas
orang dan barang;

b. bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era
perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan
gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit
lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang
lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan
kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya
upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko
kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi,

serta membutuhkan sumber daya, peran

serta

masyarakat, dan kerja sama internasional;

c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia,
Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk

mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan
masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana

yang diamanatkan dalam regulasi internasional di
bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat

ini Indonesia harus menghormati

sepenuhnya
martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan
seseorang, dan penerapannya secara universal;

d. bahwa
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bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang
Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan

hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut
dan diganti dengan undang-undang yang baru
mengenai kekarantinaan kesehatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Kekarantinaan Kesehatan;
Mengingat

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), pasal 34
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG
KESEHATAN.

TENTANG

KEKARANTINAAN

BAB I
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KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah
dan menangkal keluar atau masuknya penyakit
dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan
masyarakat.
2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian
kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa
dengan ditandai penyebaran penyakit menular
dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi
nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,
bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya
kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah
atau lintas negara.

3. Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya

4.

alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk
pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas
darat negara.
Alat Angkut adalah kapal, pesawat udara, dan
kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan

perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan

5.

perundang-undangan.
Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan

jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau
dikirim melalui perjalanan, termasuk benda lalatyang
digunakan dalam Alat Angkut.
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7.
8.

9.

10.

pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala
apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,
dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau
Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari
orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab
penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk
mencegah kemungkinan penyebaran ke orang
dan/atau Barang di sekitarnya.
Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat
yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni
dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi.
Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan
seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi
penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa
untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit
atau kontaminasi.

Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk
dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk
beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit
dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau
kontaminasi.

1

1.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu

wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

12. Status
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dan Barang yang berada di suatu tempat untuk
dilakukan Kekarantinaan Kesehatan.
l3.Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu
untuk dapat menyelenggarakan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.
14.

Persetujuan Karantina Kesehatan adalah surat
pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina
kesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkut

yang berupa pernyataan persetujuan bebas karantina
atau persetujuan karantina terbatas.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis

tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin,
tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung

dan bangunan terapung yang tidak

berpindah-

pindah.
16. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang
dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari

reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara
terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk
penerbangan.

Kendaraan Darat adalah suatu sarana angkut di
darat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk
kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan
tidak bermotor.
18. Awak Kapal yang selanjutnya disebut Awak adalah
orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal
oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan
tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang
tercantum dalam buku sijil.
17.

19. Personel
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Udara yang selanjutnya disebut

Personel adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
di atas Pesawat Udara oleh pemilik atau operator

Pesawat Udara

untuk melakukan tugas di

atas

Pesawat Udara.
20. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang

menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan
oleh perusahaan atau pemilik pesawat Udara untuk
memimpin penerbangan dan bertanggung jawab
penuh terhadap keselamatan penerbangan selama

pengoperasian Pesawat

Udara sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat
Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau
bongkar muat Barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
23. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan
sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas
landas, naik turun penumpang, bongkar muat

Barang, dan tempat perpindahan intra dan
antarmoda transportasi, yang ditengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
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24. Pos Lintas Batas Darat Negara adalah Pintu Masuk

orang, Barang, dan Alat Angkut melalui darat lintas
negara.

25.

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah
kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan
dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat
Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina
kesehatan.

26.

Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI,
keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi
kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap

kesehatan masyarakat.
2T.Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita
penyakit yang dapat menjadi sumber penular
penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.
28. Terpapar

adalah kondisi orang, Barang, atau Alat
Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masa
inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia
dan radiasi.

29.Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri
sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi
kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk
melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.
30. Dokumen

Karantina Kesehatan adalah surat
keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat
Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi

persyaratan baik nasional maupun internasional.
31.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau
badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun
tidak berbadan hukum.
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan
Kesehatan yang selanjutnya disebut ppNS
Kekarantinaan Kesehatan adalah pejabat
pegawai negeri

sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan
Kesehatan.
33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2

Kekarantinaan Kesehatan

diselenggarakan

dengan

berasaskan:
a. perikemanusiaan;

b. manfaat;
c. pelindungan;
d. keadilan;
e. nondiskriminatif;
f. kepentingan umum;
g. keterpaduan;
h. kesadaran hukum; dan
i. kedaulatan negara.
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Pasal 3

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan
untuk:

a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau
b.

Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor

Risiko Kesehatan Masyarakat yang

c.
d.

berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
meningkatkan ketahanan nasional di bidang
kesehatan masyarakat; dan
memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat dan petugas kesehatan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit
dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang

berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 5

(1)

Pemerintah Pusat

bertanggung

jawab

menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu
Masuk dan di wilayah secara terpadu.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.
Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung

jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang
diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan
yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan
pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya
selama Karantina.

Pasal 9

(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
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KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut
penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam

negeri yang Terjangkit Kedaruratan

Kesehatan

Masyarakat.

(3)

Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu
menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang

dapat menimbulkan Kedaruratan

Kesehatan

Masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah.
Pasal

1

1

(1) Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan

oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat
berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas,
dukungan sumber daya, dan teknik operasional
dengan mempertimbangkan kedaulatan negara,
keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

(2)

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia
internasional.
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Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 12

Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
merupakan kejadian yang meresahkan dunia,
Pemerintah Pusat memberitahukan kepada pihak

internasional sesuai dengan ketentuan hukum
internasional.

Pasal 13

(1) Pada kejadian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang meresahkan dunia, Pemerintah pusat
melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama

dengan negara lain

dan/atau

organisasi

internasional.
(2) Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengidentifikasi penyebab, gejala dan tanda, faktor
yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan,
serta tindakan yang harus dilakukan.
Pasal 14

(1) Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang meresahkan dunia, pemerintah pusat dapat
menetapkan Karantina Wilayah di pintu Masuk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI PINTU MASUK DAN DI WILAYAH
Pasal 15

(1) Kekarantinaan Kesehatan

di Pintu Masuk dan di

wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan
penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat
terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau
Iingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau
profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau
dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
Pembatasan Sosial Berskala Besar;

b.
' c. disinfeksi,
d.

dekontaminasi, disinseksi, dan/atau
deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang;
dan/atau
penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
terhadap media lingkungan.

(3) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf d dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16. .
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(1) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Alat
Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan
ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat
Karantina Kesehatan.
(3) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan tertentu dapat
dilakukan oleh badan usaha atau instansi yang
ditetapkan oleh Menteri.
(4) Dalam situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,
tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat
Karantina Kesehatan.
(5) Dalam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pejabat Karantina Kesehatan harus berkoordinasi
dengan pihak yang terkait.
Pasal 17

Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk
diselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan pos
Lintas Batas Darat Negara.
Pasal 18

(1) Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diselenggarakan
di tempat atau lokasi yang diduga Terjangkit penyakit
menular dan/atau Terpapar Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang dapat menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.

(2) Penentuan
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pada ayat (1) didasarkan pada hasil penyelidikan
epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.
(3) Tempat atau lokasi penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area, dan
rumah sakit.
BAB VI
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KES EHATAN
DI PINTU MASUK

Bagian Kesatu
Pengawasan di Pelabuhan
Paragraf 1
Kedatangan Kapal
Pasal 19

(1) Setiap Kapal yang:
a. datang dari luar negeri;
b. datang dari Pelabuhan wilayah Terjangkit di
dalam negeri; atau
c. mengambil orang dan/atau Barang dari Kapal
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
berada dalam Status Karantina.
(2) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memberikan Deklarasi

Kesehatan
Maritim (Maritime Declaration of Healthl kepada
Pejabat Karantina Kesehatan pada saat kedatangan
Kapal.
(3) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat menurunkan atau menaikkan

orang dan/atau Barang setelah

dilakukan

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh pejabat
Karantina Kesehatan.
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dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan.
(5) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan
b. persetujuan karantina terbatas, dalam hal
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak
berlaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 20

Kapal yang memperoleh persetujuan karantina terbatas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) huruf b

harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
dan/atau penerbitan atau pembaruan Dokumen
Karantina Kesehatan.
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Nakhoda menyampaikan permohonan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan atau memberitahukan
suatu keadaan di Kapal dengan memakai isyarat sebagai
berikut:
a. pada siang hari berupa:
1. Bendera Q, yang berarti Kapal saya sehat atau
saya minta Persetujuan Karantina Kesehatan;
2. Bendera Q di atas panji pengganti kesatu, yang
berarti Kapal saya tersangka; dan
3. Bendera Q di atas Bendera L, yang berarti Kapal
saya Terjangkit; dan
b. pada malam hari berupa lampu merah di atas lampu
putih dengan jarak maksimum 1,80 (satu koma
delapan nol) meter, yang berarti saya belum
mendapat Persetujuan Karantina Kesehatan.
Pasal 22

(1) Jika dalam waktu berlakunya persetujuan Karantina
Kesehatan timbul suatu kematian atau penyakit yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat maka Persetujuan Karantina Kesehatan
dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Kapal yang Persetujuan Karantina Kesehatannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menuju ke suatu Zona
Karantina untuk mendapat tindakan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 23
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(1) Kapal yang tidak mematuhi peraturan Kekarantinaan
Kesehatan tidak diberikan Persetujuan Karantina
Kesehatan.

(2)

Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungan
sendiri dan tidak diberikan izin memasuki Pelabuhan
lain di wilayah Indonesia.
(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
izin untuk mengambil bahan bakar, arr, dan bahan
makanan di bawah pengawasan Pejabat Karantina
Kesehatan.

Pasal24
Kekarantinaan Kesehatan terhadap kapal perang, kapal
negara, dan kapal tamu negara diatur dengan Peraturan
Menteri berkoordinasi dengan menteri atau lembaga
terkait.
Paragraf 2
Keberangkatan Kapal
Pasal 25

(1) Sebelum keberangkatan

Kapal, Nakhoda

wajib
melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yang
masih berlaku.
(2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan pada
pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Kesehatan tidak
ditemukan indikasi Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat maka kepada Nakhoda dapat diberikan
Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (port
H e alth Quarantine Cle arancel .
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hal Kapal yang akan berangkat tidak
dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar
Karantina Kesehatan (Port Health euarantine

(3) Dalam

Clearancel sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
syahbandar dilarang menerbitkan surat persetujuan
berlayar.

Pasal 26

(1) Apabila pada saat keberangkatan Kapal ditemukan
adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka

terhadap Kapal tersebut dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).

(2)

Untuk Pelabuhan yang tidak

memungkinkan
dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan maka
harus dilakukan di Pelabuhan tujuan berikutnya.
Bagian Kedua
Pengawasan di Bandar Udara

Paragraf 1
Kedatangan Pesawat Udara
Pasal 27

Setiap Pesawat Udara yang datang dari luar negeri
berada dalam Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 28

(1) Setiap Pesawat Udara yang:

a. datang dari Bandar Udara wilayah

yang

Terjangkit;
b. terdapat
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b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga
Terjangkit; dan/atau
c. terdapat orang dan/atau Barang diduga Terpapar
di dalam Pesawat Udara,
berada dalam Status Karantina.
(2) Kapten Penerbang wajib segera melaporkan mengenai
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
petugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepada
Pejabat Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuan
dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.
Pasal 29

(1)

Setelah kedatangan Pesawat Udara,

Kapten
Penerbang melalui pengelola Bandar Udara wajib
memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan
Penerbangan (Health Part of the Aircraft General
De claration) kepada Pej abat Karantina Ke sehatan.
(2) Dalam hal kedatangan Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kapten penerbang

wajib secara langsung memberikan

dokumen

Deklarasi Kesehatan Penerbangan lHealth part of the
Aircraft General Declaration) kepada Pejabat Karantina
Kesehatan.

Pasal 30

(1) Kapten Penerbang pada Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 28 hanya dapat
menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang
setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan
Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
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dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan.
(3) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dapat berupa:
a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan
b. persetujuan karantina terbatas, dalam hal
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak
berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar
Udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 31

Pesawat Udara yang memperoleh persetujuan karantina
terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3)

huruf b harus dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan dan/atau penerbitan atau pembaruan
Dokumen Karantina Kesehatan.
Pasal 32

Kekarantinaan Kesehatan terhadap pesawat udara
perang, pesawat udara negara, dan pesawat udara tamu
negara diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi
dengan menteri atau lembaga terkait.

Paragraf2.
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Keberangkatan Pesawat Udara
Pasal 33

Sebelum keberangkatan Pesawat Udara, Kapten
Penerbang wajib melengkapi Dokumen Karantina
Kesehatan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 34

Pesawat Udara yang ditemukan Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinaan

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15

ayat (2).

Bagian Ketiga
Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara
Paragraf 1
Kedatangan Kendaraan Darat
Pasal 35

(1) Setiap Kendaraan Darat yang:
a. datang dari wilayah yang Terjangkit;

b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga
Terjangkit; dan/atau

c.

terdapat orang atau Barang diduga Terpapar di

dalam Kendaraan Darat,
berada dalam Status Karantina.

(2) Kendaraan
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ayat (1) harus dilakukan Pengawasan Kekarantinaan
Kesehatan sebelum menurunkan atau menaikkan
orang dan/atau Barang.
(3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko

Kesehatan Masyarakat pada

Pengawasan

Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dilakukan

tindakan

Kekarantinaan Kesehatan.

Setiap Kendaraan Darat di luar

(4)

ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu
dapat dilakukan pemeriksaan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat oleh Pejabat Karantina
Kesehatan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai

tindakan
Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 36

(1) Setelah kedatangan Kendaraan Darat, pengemudi
wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan
Perlintasan Darat (Ground Crossing Declaration of
Healthl kepada Pejabat Karantina Kesehatan.
(2) Kendaraan Darat yang tidak ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat dan/atau dokumen Deklarasi

Kesehatan Perlintasan Darat (Ground Crossing
Declaration of Healthl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan lengkap diberikan persetujuan
Karantina Kesehatan oleh pejabat Karantina
Kesehatan.
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Keberangkatan Kendaraan Darat
Pasal 37

(1) Sebelum keberangkatan Kendaraan Darat, pengemudi
wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan
yang masih berlaku.
(2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan tidak

ditemukan indikasi Faktor Risiko

Kesehatan

Masyarakat maka kepada pengemudi dapat diberikan
Persetujuan Karantina Kesehatan.

(3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).
Bagian Keempat
Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang
Pasal 38

(1) Awak, Personel,

dan penumpang yang Terjangkit
dan/atau Terpapar berdasarkan informasi awal
mengenai deklarasi kesehatan, pada saat kedatangan
dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pejabat

Karantina Kesehatan yang berwenang

di atas Alat

Angkut.
(2)

Awak, Personel, dan/atau penumpang yang
Terjangkit dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan sesuai indikasi.
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dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur
penanggulangan kasus.
(4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang yang
tidak Tedangkit dan/atau tidak Terpapar dapat

melanjutkan perjalanannya dan diberikan kartu
kewaspadaan kesehatan.

(5)

Jika ditemukan Awak, Personel, dan/atau
penumpang yang Terjangkit dan/atau Terpapar,
Pejabat Karantina Kesehatan harus langsung
berkoordinasi dengan pihak yang terkait.
Pasal 39

(1) Setiap orang yang datang dari negara dan/atau
wilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

meresahkan

dunia dan/atau endemis,

pejabat

Karantina Kesehatan melakukan:

a.
b.
c.

penapisan;
pemberian kartu kewaspadaan kesehatan;
pemberian informasi tentang cara pencegahan,

pengobatan,

dan pelaporan suatu

Kedaruratan Kesehatan

kejadian
Masyarakat yang

meresahkan dunia; dan
d. pengambilan spesimen dan/atau sampel.
(2) Apabila hasil penapisan terhadap orang ditemukan

gejala klinis sesuai dengan jenis

penyakit
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan
dunia, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan
rujukan dan Isolasi.
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Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38
dan Pasal 39 tidak bersedia dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan
berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat
imigrasi untuk dilakukan deportasi.
Pasal 41

(1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang:
a.

yang datang dari negara endemis,
Terjangkit, dan/atau negara yang

negara
mewajibkan

adanya vaksinasi; atau
b.

yang akan berangkat ke negara endemis, negara
Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan
adanya vaksinasi,

wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang
masih berlaku.

Setiap Awak, Personel, dan/atau

(2)

penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional
dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan oleh
Pejabat Karantina Kesehatan.

(3)

Setiap Awak, Personel, dan/atau

penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang
tidak memiliki sertilikat vaksinasi internasional,
dilakukan penundaan keberangkatannya oleh pejabat
Karantina Kesehatan.

(4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan

vaksinasi sesuai persyaratan dan standar yang
berlaku.

(5) Ketentuan
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(5) Ketentuan mengenai tata laksana vaksinasi dan
pemberian sertifikat vaksinasi internasional diatur
dengan Peraturan Menteri.
(6) Apabila Awak, Personel, dan/atau penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak
pemberian vaksin maka Pejabat Karantina Kesehatan

berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada

pejabat imigrasi untuk dilakukan

pembatalan

pemberangkatan.

Pasal 42

(1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang yang akan
berangkat harus dilakukan pengawasan.
(2) Pada saat pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditemukan Awak, personel, dan/atau
penumpang memiliki Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat, Pejabat Karantina Kesehatan harus
melakukan pemeriksaan medis.
(3) Jika hasil pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditemukan penyakit yang berpotensi
menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,

dan/atau tidak dipenuhi persyaratan

kesehatan
pelayaran pada Awak, personel,

penerbangan atau
dan/atau penumpang, Pejabat Karantina Kesehatan
harus merekomendasikan kepada maskapai
penerbangan atau agen pelayaran untuk menunda
keberangkatan Awak, Personel, dan/atau penumpang
tersebut dan harus segera melakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 43
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(1) Penundaan keberangkatan orang karena tidak
memiliki sertihkat vaksinasi internasional dan/atau

dikenakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak
imigrasi.
(2) Terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diberikan penjelasan oleh pejabat Karantina
Kesehatan.
Bagian Kelima
Pengawasan Barang
Pasal 44

Setiap Barang yang memiliki Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat dalam Alat Angkut yang berada dalam Status
Karantina, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan
tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d
berkoordinasi dengan pihak yang terkait.
Pasal 45

(I)

Jenazah dan/atau abu jenazah dalam Alat Angkut
dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyebab

kematian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Jika pada pemeriksaan dokumen penyebab kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan:
a. dokumen tidak lengkap maka penanggung jawab
Alat Angkut harus melengkapi dokumen sesuai
dengan persyaratan yang berlaku;
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abu jenazah tidak sesuai
dengan dokumen maka Pejabat Karantina
jenazan. dan/atau

Kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak yang

terkait; dan/atau

c. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat

maka
Pejabat Karantina Kesehatan melakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.
(3) Jika hasil pemeriksaan tidak didapatkan Faktor
Risiko Kesehatan Masyarakat atau setelah dilakukan
tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf c, Pejabat Karantina
Kesehatan memberikan surat persetujuan keluar atau
masuk jenazah dan/atau abu jenazah dari
Pelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas Batas
Darat Negara.
Pasal 46

(1) Jika terdapat Awak, Personel, dan/atau penumpang
yang meninggal dalam Alat Angkut yang datang,
Pej abat Karantina Kesehatan melakukan pemeriksaan
jenazah untuk mengetahui penyebab kematian.
(2) Dalam hal penyebab kematian berdasarkan hasil
pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penyakit yang memiliki risiko
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dilakukan
tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
(3) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikirim ke rumah sakit untuk dilakukan
pemulasaraan jenazah.

Pasal 47
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Barang
dalam Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal

44 sampai dengan Pasal 46 diatur

dengan

Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Sanksi Administratif
Pasal 48

(1)

Setiap Nakhoda yang melanggar

ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau
Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif; dan/atau
c. pencabutan izin.
(2) Setiap Kapten Penerbang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau
Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif; dan/atau
c. pencabutan izin.
(3) Setiap Nakhoda yang tidak melengkapi Dokumen
Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan
persetujuan karantina terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b dikenai
denda administratif.
(4) Setiap Kapten Penerbang yang tidak melengkapi
Dokumen Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan
persetujuan karantina terbatas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dikenai
denda administratif.

(5)
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(5) Setiap pengemudi atau penanggung jawab kendaraan
darat yang tidak melengkapi Dokumen Karantina
Kesehatan sehingga tidak diberikan persetujuan
Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. denda administratif; dan/atau
c. pencabutan izin.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur

dengan

Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49

(1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor
risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina
Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan
Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina
Kesehatan.

(2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina
Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar

sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)

harus
didasarkan pada pertimbangan epidemiologis,
besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber
daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi,
sosial, budaya, dan keamanan.
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Besar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua

Karantina Rumah
Pasal 50

(1)

Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi
ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.
(2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam
rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak
erat dengan kasus.
(3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan
menangani kasus.
Pasal 51

wajib memberikan
penjelasan kepada penghuni rumah sebelum

(1) Pejabat Karantina Kesehatan

melaksanakan tindakan Karantina Rumah.

(2) Penghuni rumah yang dikarantina selain kasus,
dilarang keluar rumah selama waktu yang telah
ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 52
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Selama penyelenggaraan Karantina

(1)

Rumah,
kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan
hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah
menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

(2)

Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Bagian Ketiga
Karantina Wilayah
Pasal 53

(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota
masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil
konlirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran
penyakit antar anggota masyarakat di wilayah
tersebut.
Pasal 54

(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan
penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat
sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan
dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina
Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berada di luar wilayah karantina.

(3)
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keluar masuk wilayah karantina.
(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu
atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang

menderita penyakit Kedaruratan

Kesehatan

Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan
tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.
Pasal 55

(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup
dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada
di wilayah karantina menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam
penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Bagian Keempat
Karantina Rumah Sakit
Pasal 56

(1) Kegiatan Karantina Rumah Sakit merupakan bagian
respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang
berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang,
serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan

berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah
terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi
keluar ruang isolasi.
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(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan
penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang
yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum
melaksanakan Karantina Rumah Sakit.
(2) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina
dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina
Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang berada di luar wilayah karantina.
(3) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada

di rumah sakit yang dikarantina

sebagaimana
dimaksud pada ayat (21tidak boleh keluar dan masuk
rumah sakit.

Pasal 58

Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit,
kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di
rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.
Bagian Kelima
Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pasal 59

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian
dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan
mencegah meluasnya penyebaran penyakit
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang
terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
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dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas
umum.
(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar
berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan
Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah
Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
DOKUMEN KARANTINA KESEHATAN
Pasal 61

(1) Dokumen Karantina Kesehatan harus dimiliki oleh
setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang masuk
dan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negara
Indonesia.

(2)

Dokumen Karantina Kesehatan

sebagaimana
(1) dimaksudkan sebagai alat

dimaksud pada ayat
pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau
keluarnya penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang menjadi sumber penularan penyakit
yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat.
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suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagai
hasil Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 62

Dokumen Karantina Kesehatan untuk Alat Angkut terdiri
atas:
a. deklarasi kesehatan;
b. sertifikat Persetujuan Karantina Kesehatan;
c. sertifikat sanitasi;
d. sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan;
e. buku kesehatan untuk Kapal; dan
f. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (Port
Health Quarantine Clearance) untuk Kapal.
Pasal 63

(1) Deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 huruf a berupa:
a. Deklarasi Kesehatan Maritim (Maritime Declaration
of Healthl untuk Kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (21;
b. Deklarasi Kesehatan Penerbangan (Health Part of
the Aircraft General Declarationl untuk Pesawat
Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
dan

c. Deklarasi Kesehatan

Pelintasan Darat (Ground
Crossing Declaration of Healthl untuk Kendaraan
Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(2)
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ayat (1) harus diisi dan diberikan oleh Nakhoda,
Kapten Penerbang, atau pengemudi Kendaraan Darat
kepada Pejabat Karantina Kesehatan pada saat
kedatangan Alat Angkut.
Pasal 64

Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62
huruf c berupa:

a. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal

(Ship

Sanitation Control Exemption Certificatel dan Sertifikat

b.

Tindakan Sanitasi Kapal (Ship Sanitation Control
Certificate) untuk Kapal; dan
Sertilikat Bebas Hapus Serangga (Disinsection
Exemption Certificatel, Sertifikat Hapus Serangga
(Disinsection Certificate), dan Sertifikat Hapus Hama
(Disinfection Certificatel untuk Pesawat Udara atau
Kendaraan Darat.
Pasal 65

Dokumen Karantina Kesehatan untuk orang terdiri atas:
a. Sertil-rkat Vaksinasi Internasional (Intemational
Certificate of Vaccination or Prophglaxis); dan
b. surat keterangan pengangkutan orang sakit.
Pasal 66

(1) Dokumen Karantina Kesehatan untuk Barang terdiri
atas:
a

surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazah

dari Pelabuhan atau Bandar Udara (Human
Remains Transport Certificate) ; dan

b. sertihkat
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b.

sertilikat kesehatan untuk bahan berbahaya.
(2) Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan
untuk obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan

bahan adiktif berdasarkan permintaan

negara
tertentu, Pejabat Karantina Kesehatan menerbitkan
sertifikat kesehatan atau surat keterangan kesehatan

obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan,

dan

bahan adiktif.
Pasal 67

Dokumen Karantina Kesehatan dikeluarkan oleh pejabat
Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, atau
Pos Lintas Batas Darat Negara.
Pasal 68

(1)

Menteri dapat menetapkan perubahan atau
penambahan Dokumen Karantina Kesehatan selain
dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 63,
Pasal 64, dan Pasal 65 huruf a.

(2)

Menteri dalam menetapkan perubahan atau
penambahan Dokumen Karantina Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempertimbangkan hasil pengawasan dan evaluasi
serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan
kekarantinaan kesehatan masyarakat.
Pasal 69

Dokumen Karantina Kesehatan tidak berlaku apabila:
a. masa berlaku sudah berakhir;
b. berubah nama;
c. berganti bendera untuk Kapal;

d.keterangan...
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d.

keterangan dalam dokumen tidak sesuai dengan

e.
f.

keadaan sebenarnya;
diperoleh secara tidak sah; dan/atau
dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak.
Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara
pengajuan dan penerbitan, dan pembatalan Dokumen
Karantina Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IX
SUMBER DAYA KEKARANTINAAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 71

Sumber daya dalam penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan meliputi:
a. fasilitas dan perbekalan Kekarantinaan Kesehatan;
b. Pejabat Karantina Kesehatan;
c. penelitian dan pengembangan; dan
d. pendanaan.

Bagian Kedua
Fasilitas dan Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan
Pasal T2

(1) Fasilitas

dalam penyelenggaraan

Kekarantinaan

Kesehatan meliputi:
a. peralatan deteksi dan respons cepat;

2167

b. ruang

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4L-

b. ruang wawancara atau observasi;
c. rLlang diagnosis;
d. asrama karantina kesehatan;
e. rLlang isolasi;
f. rumah sakit rujukan;
g. laboratorium rujukan; dan
h. transportasi evakuasi penyakit

Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat.
(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain
berfungsi dalam penyelenggaraan Kekarantinaan

Kesehatan juga sebagai sarana pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi Kekarantinaan Kesehatan.

(3) Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan meliputi
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekaran
kesehatan lainnya yang diperlukan.
Bagian Ketiga
Pejabat Karantina Kesehatan
Pasal 73

Pejabat Karantina Kesehatan merupakan

pejabat
fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi
dan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan serta
ditugaskan di instansi Kekarantinaan Kesehatan di pintu
Masuk dan di wilayah.

Pasal 74

Perekrutan

Pejabat
penyelenggaraan

Karantina Kesehatan

dalam
Kekarantinaan Kesehatan
diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
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(1) Pemerintah Pusat mengatur penempatan Pejabat
Karantina Kesehatan di Pintu Masuk dalam rangka
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Pejabat
Karantina Kesehatan di wilayah dalam rangka
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(3) Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan,
Pejabat Karantina Kesehatan berwenang:
a. melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
b. menetapkan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;
c. menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau
penundaan keberangkatan kepada instansi yang
berwenang; dan

d.

menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat
yang berwenang untuk menetapkan karantina di
wilayah.

(4) Ketentuan

lebih lanjut mengenai tata

cara
pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 76

(1) Pejabat Karantina Kesehatan dalam melaksanakan
tugasnya berhak mendapatkan:
a. pelindungan hukum;
b. pelindungan kesehatan dari risiko kerusakan
organ; dan
c. keselamatan jiwa.
(2) Setiap Pejabat Karantina Kesehatan yang melakukan
kelalaian dalam melaksanakan tugasnya dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas

sepanjang sesuai dengan standar prosedur
operasional dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Keempat
Penelitian dan Pengembangan
Pasal 77

(1) Penelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk
menapis dan menetapkan ilmu pengetahuan dan

teknologi tepat guna yang dipergunakan dalam
rangka penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan
kesehatan dan keselamatan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pendanaan
Pasal 78

(1) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan/atau masyarakat.
(2) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di Pintu Masuk pada Alat Angkut di luar
situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
meresahkan dunia dibebankan pada pemilik Alat
Angkut.
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penyehatan yang dimohonkan pengelola Alat Angkut
menjadi tanggung jawab pemohon dan merupakan
penerimaan negara.
BAB X
INFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN
Pasal 79

Informasi Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan
sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk
dan/atau keluarnya kejadian dan/atau faktor risiko yang
dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Pasal 8O

(1) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
(2) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga
kesehatan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
(3) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 81

Dalam rangka penyelenggaraan informasi Kekarantinaan
Kesehatan, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada
Pejabat Karantina Kesehatan untuk berkoordinasi dan
bekerja sama dengan badan/lembaga kesehatan, baik
dari dalam negeri maupun luar negeri.
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 82

(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap

semua kegiatan yang berkaitan

dengan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu
Masuk.

(2) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap

semua kegiatan yang berkaitan

dengan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah
dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diarahkan untuk:

a. meningkatkan mutu

pelayanan

dan
profesionalisme Pejabat Karantina Kesehatan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi dalam rangka kerja

sama

antarnegara baik secara bilateral, regional, dan
internasionai;

b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
menunjang peningkatan penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan; dan

c. meningkatkan keterpaduan berbagai

sektor
terkait dalam rangka koordinasi dan kerja sama
dalam melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua .
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Pengawasan
Pasal 83

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap

semua kegiatan yang berkaitan

dengan
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di
Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas
Darat Negara.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap
kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan di daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 84

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara
pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal85...
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Pasal 85
PPNS Kekarantinaan Kesehatan berwenang:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

menerima laporan tentang adanya tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan;
mencari keterangan dan alat bukti;
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki
tempat kejadian perkara untuk kepentingan
penyidikan;
memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap,
atau menahan seseorang yang disangka melakukan
tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;
menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau
tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda
yang ada hubungannya dengan tindak pidana
Kekarantinaan Kesehatan;
memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai tersangka atau saksi;

j. mendatangkan ahli yang diperlukan

dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

k. melakukan

pemeriksaan di tempat tertentu yang
diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain
yang ada hubungannya dengan tindak pidana di

bidang Kekarantinaan Kesehatan;
1. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber
yang berkompeten;

n. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti yang membuktikan adanya tindak
o.
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Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di
bidang Kekarantinaan Kesehatan berupa:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum
acara pidana; dan
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,

dikirimkan, dan diterima atau disimpan

secara

elektronik atau yang serupa dengan itu.
Pasal 87

PPNS Kekarantinaan Kesehatan dapat melaksanakan
kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana Kekarantinaan Kesehatan dengan lembaga
penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan
perjanjian internasional yang telah diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 88

Persyaratan, tata

cara pengangkatan ppNS

Kekarantinaan Kesehatan, dan administrasi penyidikan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 89

Dalam melakukan penyidikan, ppNS Kekarantinaan
Kesehatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan
penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Repubtik
Indonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja sama
dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional

Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
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KETENTUAN PIDANA
Pasal 90

Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang
dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan
Karantina Kesehatan berdasarkan hasit pengawasan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit
dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah).
Pasal 91

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan

orang dan/atau Barang sebelum

memperoleh

Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasit
pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud
menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau denda paling banyak Rp15.0O0.0O0.000,0O
(lima belas miliar rupiah).
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Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau
menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan

pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21 dengan maksud
menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah).
Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga

menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun dan/atau pidana denda paling
Rp 100.000.000,00 (seratus

banyak

juta rupiah).

Pasal 94

1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan
oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
(2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana
(

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk
dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan

tersebut termasuk dalam lingkup

usahanya
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau
ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang
bersangkutan.
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(3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi
pidana:

jika

a. dilakukan atau diperintahkan oleh

tindak

personel

pengendali korporasi;

b.
c.
d.

dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan
tujuan korporasi;
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku
atau pemberi perintah; dan/atau
dilakukan dengan maksud memberikan manfaat
bagi korporasi.

(4)

Dalam hal tindak pidana dilakukan atau
diperintahkan oleh personel pengendali korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau
pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan
adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda
maksimum yang masing-masing ditambah dengan
pidana pemberatan

3 (dua pertiga).
(5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi
adalah pidana denda maksimum ditambah dengan
pidana pemberatan 2 I 3 (dua pertiga).
2

I

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan yang mengatur karantina udara
dan karantina laut tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan danlatau belum diganti dengan peraturan
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
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(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan
Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Ralryat
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini
berlaku.
Pasal 97
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun l9O2

tentang
Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 23731; dan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun Lg62 tentang
Karantina Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2gT4l,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 98

Undang-Undang
diundangkan.

ini mulai berlaku pada

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

I

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2O18
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 128
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
dan Kebudayaan,
dan Perundang-undangan

Cahyono
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KEKARANTINAAN KESEHATAN

I.

UMUM

Pembangunan dan pelindungan kesehatan bagi seluruh
masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan
setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya
manusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaan
pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau
lebih dari 17.0OO (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dan
kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua
benua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas dan
perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya
Pintu Masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar
masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah
penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpang
antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensi
menimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatian
pemerintah dan masyarakat secara terpadu.

selain itu, perkembangan teknorogi transportasi

juga
menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan
antarwilayah dan antarnegara yang lebih cepat dari masa inkubasi
penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular
baru (neu emerging diseases) dan penyakit menular yang muncul
kembali (re-emerging diseases). Kemajuan teknologi di berbagai bidang

lainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit dan
meningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir,
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sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan

pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan
terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta
masyarakat, dan kerja sama internasional.
Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban
untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (fublic Health
Emergency of International Concem) sebagaimana diamanatkan dalam
regulasi internasional di bidang kesehatan (Intemational Health
Regulations/lHR tahun 200s). Dalam melaksanakan amanat ini,
Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi
manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara
universal.

International Health Regulations (lHR) tahun

2005

mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan
dalam surveilans kesehatan dan respons, serta Kekarantinaan
Kesehatan di wilayah dan di pintu Masuk, baik pelabuhan, Bandar
Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. untuk itu diperlukan
penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi,
dan sumber daya yang berkaitan dengan Kekarantinaan Kesehatan
dan organisasi pelaksananya. Hal ini mengingat peraturan perundangundangan terkait Kekarantinaan Kesehatan yang ada, yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, sudah tidak
relevan dengan kondisi saat ini. pada saat itu kedua undang-undang
tersebut mengacu pada peraturan kesehatan internasional yang
disebut International Sanitary Regulations (ISR) tahun 1953. Kemudian
ISR tersebut diganti dengan Intemational Health Regutations (IHR)
tahun L969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada
kemampuan sistem surveilans epidemiologi. Sidang Majelis Kesehatan
Dunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehingga
menjadi IHR tahun 2o0s yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni
2007.

Undang-Undang
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lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu
Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah,
Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan
Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan
pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal

1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan,, adalah
bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan harus
dilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilainilai kemanusiaan yang beradab dan universal.
Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "manfaat,, adalah bahwa
Kekarantinaan Kesehatan harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi pelindungan kepentingan nasional
dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa
Kekarantinaan Kesehatan harus mampu melindungi seluruh
masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang

berpotensi menimbulkan Kedaruratan

Kesehatan

Masyarakat.
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Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan harus mampu
memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada Setiap
Orang.

Huruf

e

Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminatif' adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis
kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran
terhadap hak asasi manusia.
Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

harus mengutamakan kepentingan umum di

atas

kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "keterpadllan" adalah bahwa
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dilakukan secara
terpadu melibatkan lintas sektor.
Huruf h
Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari
masyarakat.
Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kedaulatan negara" adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut
meningkatkan upaya pengendalian Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang meresahkan dunia.
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Huruf

a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf

c

Yang dimaksud dengan "ketahanan nasional

di

bidang
kesehatan masyarakat" adalah kemampuan cegah tangkal
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama
masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dan
mengendalikan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat, baik
yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa
dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak boleh
bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.
Pasal 8

Yang dimaksud dengan "kebutuhan kehidupan sehari-hari
lainnya" antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi,
cuci, dan buang air.
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Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal I 1

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)

Kegiatan pengamatan/surveilans penyakit dan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk memastikan
sejauh mungkin fasilitas umum pada pintu Masuk dalam
kondisi bersih dan bebas dari sumber infeksi atau
kontaminasi, termasuk vektor penyakit dan reservoir.
Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalah
pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam
rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit,
sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit
tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit
ringan.
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Yang dimaksud dengan opemberian profilaksis" adalah
suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk
memberikan pelindungan terhadap penyakit menular
tertentu dalam jangka waktu tertentu.
Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan ke

fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan

pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau
perawatan / pengobatan.

Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang,,
adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan
atau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuh
manusia secara pemaparan langsung dengan bahan
kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap
orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat
pada permukaan badan manusia.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ,,disinfeksi terhadap AIat
Angkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukan
untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit
pada dinding atau permukaan Alat Angkut, hewan,
kargo, peti kemas, barang-barang, dan paket poS,
secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau
bahan fisika.
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Angkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukan
untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan
beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada
produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya,
termasuk Alat Angkut yang dapat menimbulkan risiko
bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "disinseksi terhadap Alat
Angkut dan Barang" adalah tindakan yang dilakukan
untuk mengendalikan atau membunuh vektor
serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia,
yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, Alat
Angkut, barang-barang, dan paket pos.

Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap Alat
Angkut dan Barang" adalah tindakan yang diambil
untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor
rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo,
peti kemas, Alat Angkut, fasilitas-fasilitas, barangbarang, dan paket pos di Pintu Masuk.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "penyehatan,, adalah upaya
pencegahan penurunan dan/atau upaya peningkatan
kualitas media lingkungan. penyehatan dilakukan
terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah,

pangan, serta sarana dan bangunan

melalui
pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas.
Yang dimaksud dengan "pengamanan,, adalah upaya

pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari
faktor risiko kesehatan atau gangguan kesehatan.
Pengamanan dilakukan terhadap limbah bahan
berbahaya dan beracun serta radioaktif melalui antara
lain dekontaminasi.
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untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko
penyakit dan/atau gangguan kesehatan. pengendalian
dilakukan terhadap vektor dan binatang penular
penyakit melalui antara lain disinfeksi, disinseksi, dan
deratisasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tindakan Kekarantinaan Kesehatan
tertentu" antara lain fumigasi Kapar atau pesawat Udara,
hapus serangga Kapal atau pesawat Udara di luar situasi
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait,, antara lain
badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaga
nuklir dalam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan

Kesehatan terhadap orang yang Terpapar dan/atau
terkontaminasi zat radioaktif.
Pasal 17
Cukup jelas.

2189

Pasal 18

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-10Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat atau lokasi" adalah wilayah
epicenter dan/atau wilayah terdampak Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "areao adalah tempat atau lokasi
yang dapat berupa wilayah rukun tetangga (RT) atau rukun
warga (RW), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, atau wilayah lainnya yang ditentukan berdasarkan

hasil penyelidikan epidemiologi dan/atau

pengujian

laboratorium.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Ayat

(1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpapar
misalnya untuk Pesawat Udara 3 (tiga) baris ke depan dan 3
(tiga) baris ke belakang dari baris atau tempat duduk orang
yang terduga (suspect) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "kartu kewaspadaan kesehatan
(trcalth alert card)" adalah kartu yang diberikan kepada
pelaku perjalanan dengan tujuan untuk mempermudah
pelacakan kasus penyakit (case/ contact tracingl.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 39

Ayat

(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penapisan',

(screeningl

adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha
untuk mengidentifikasi penyakit terhadap ada
tidaknya kelainan klinis melalui pemeriksaan atau
prosedur tertentu yang menghasilkan kesimpulan
klinis.
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Cukup jelas.

Huruf

c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat

(2)

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Pejabat Karantina Kesehatan" dalam
ketentuan ini adalah Pejabat Karantina Kesehatan yang
berprofesi sebagai dokter.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "agen pelayaran" adalah perusahaan

angkutan

laut atau

perusahaan yang didirikan untuk

melakukan usaha keagenan Kapal.
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44
Yang dimaksud dengan "pihak yang terkait" antara lain bea cukai,

imigrasi, karantina pertanian, karantina ikan, otoritas pintu
masuk, pihak keamanan, dan pihak lainnya di luar pintu Masuk.
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Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
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Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66.

Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas

Pasal
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Cukup jelas
Pasal 79

Yang dimaksud dengan "informasi Kekarantinaan Kesehatan"
adalah informasi tentang penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan, antara lain mengenai norma, standar, pedoman dan
peraturan kekarantinaan, informasi situasi penyakit global,
regional, dan nasional, tindakan penyehatan, rumah sakit
rujukan, instansi Kekarantinaan Kesehatan yang dapat
melakukan tindakan penyehatan, dan Dokumen Karantina
Kesehatan.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
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Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92

Cukup jelas
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "korporasi" adalah kumpulan orang
dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a
Personel pengendali korporasi terdiri atas setiap orang
yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai

penentu kebijakan korporasi atau

memiliki

untuk merakukan kebijakan korporasi
tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari

kewenangan
atasannya.
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Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 96

Cukup jelas
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.
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Kumpulan Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia

Peraturan Pemerintah terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2200

Peraturan Uap Stoomverordening tahun 1930.

PERATURAN UAP (STOOM VERORDENING)
STOOM VERORDENING 1930 ATAU DENGAN KATA
DALAM BAHASA INDONESIA PERATURAN UAP.
TAHUN 1930.

Pasal 1
“Ketel uap yang dimaksud dalam pasal 1 dari undang-undang uap 1930 dibagi atas:
a. ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya adalah lebih besar
dari 1/2 kg tiap cm2 melebihi tekanan udara luar, dan
b. ketel-ketel uap dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya paling tinggi 1/2
kg cm2 melebihi tekanan udara luar (ketel-ketel uap tekanan rendah)

Pasal 2
Pesawat-pesawat uap yang dimaksud dalam pasal 1 dari Undang-undang uap 1930
adalah:
a. Pemanas-pemanas air diperuntukan guna mempertinggi temperatur dari air pengisi
untuk ketel-ketel uap dengan jalan pemanasan dengan hawa pembakaran.
b. Pengering-pengering uap diperuntukan guna mempertinggi temperatur dari uapnya,
dengan jalan pemanasan dari hawa pembakaran. Bila pesawat-pesawat ini
bersambungan langsung dengan ketel uapnya, maka ia dianggap bersatu dengan ketel
uapnya.
c. Penguap-penguap diperuntukan guna membuat air sulingan dengan jalan pemanasan
dengan uap, dan
d. Bejana-bejana uap kedalam mana langsung atau tidak langsung dimaksudkan uap dari
ketel uapnya, terkecuali pesawat-pesawat yang disebut dalam ayat c.”

Pasal 3
1. Pipa-.pipa uap penghubung termasuk bejana-bejana uap hanya bila garis tengah
ukuran daya melebihi 450 mm.
2. ‘Cylinder-cylinder dan salut-salut uap dari mesin-mesin uap tidak termasuk bejana
uap. Pipa-pipa Uap diperuntukan guna memanasi bahan cair pula tidak termasuk
bejana Uap.”
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Pasal 4
1. ”Seseorang yang menghendaki pengesahan atas gambar rencana dimaksud dalam
pasal 5 dari undang-undang uap 1930, pesawat uap yang diperuntukan gunakan
dipakai di Indonesia, harus untuk keperluan itu mengajukan surat permohonan
bermaterai. Di Indonesia pada Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja, di
Negeri Belanda pada perwakilan dari Jawatan tersebut yang berada pada Departemen
urusan jajahan dengan melampirkan gambar kalk dan dua afdruknya, dengan skala
tidak kurang dari 1 : 12, dengan ukuran-ukuran tertulis lengkap dan selanjutnya
dengan keterangan-keterangan dari bahan-bahan yang akan dipakai guna pembuatan
pesawat uapnya..
2. ”Jika pengesyahan yang dimintakan itu diberikan, maka kalk dan sehelai afdruknya
dengan dibubuhi tanda pengesyahan dikembalikan pada pemohon”
3. “Sesuatu pengesyahan yang diberikan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia
dapat sewaktu-waktu dicabut oleh Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan kepada
perwakilannya dan pula pada yang bersangkutan, diberitahukan dengan segera tentang
pencabutan

itu

dengan

menerangkan

alasan-alasan

yang

menyebabkan

pencabutannya.”
”Pencabutan itu tidak berlaku atas pesawat-pesawat uap yang telah dimulai
pembuatannya”.
Waktu pemberian tahu, seperti yang dimaksud tadi diterima oleh yang bersangkutan.”

Pasal 5
1. Diharuskan membayar pada Negara untuk pemeriksaan di Indonesia atas gambargambar mengenai ketel uap Rp. 30,- mengenai pesawat uap lainnya Rp. 20,- ini suatu
pesawat uap lainnya yaitu selain ketel uap yang di maksud. Suatu alat yang termasuk
perlengkapan dari sesuatu pesawat uap, yang gambarnya tidak bersama diajukan
dengan gambar pesawat uapnya yakni jumlah Rp. 20,-.
2. Jika pemeriksaan dimaksud dalam ayat 1 mengharuskan diadakan penyelidikanpenyelidikan bahan, maka biaya yang berhubungan dengan penyelidikan-penyelidikan
bahan itu, dibebankan pada yang meminta diperiksa gambar-gambar itu”.
3. “Gambar-gambar rencana yang diajukan itu tidak dikembalikan pada pengirimannya,
hanya setelah dipertunjukan kepada Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja
suatu keterangan yang menyatakan, bahwa jumlah yang menurut ayat 1 telah
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dibayarkan di kas Negeri atau salah satu kantor dari Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja.”

Pasal 6
1. “Seorang yang menghendaki ijin untuk menjalankan sesuatu pesawat uap, dimaksud
dalam pasal 6 dari Undang-undang uap 1930, harus untuk kepengawasan
Keselamatan Kerja disertai dengan afdruk yang dibubuhi tanda pengesahan dari
gambar rencana yang telah disahkan dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, atau bila tidak
ada pemeriksaan seperti dimaksud dalam pasal yang disebut terakhir ini, disertai
dengan gambar pembuatan dari pesawat uapnya dengan skala 1 : 12 yang
digambarkan dengan ukuran-ukuran tertulis lengkap dan bila pesawatnya akan di
tembok pula disertai dengan gambar penembokannya, dalam gambar mana dimuat
semua ukuran yang diperlukan untuk perhitungan dari luas pemasangannya.
2. a. “Surat permohonan itu memuat keterangan nama pembuat dan tempat dimana
terletak pabriknya, tahun pembuatan, pula pabrik nomor dan pesawat uapnya.
b. Tujuan pemakaian dari pesawat uapnya.
c. Bagi ketel-ketel uap, besar luas pemanasan dan jumlah luas panggangnya
terhitung dalam M2. Bagi pemanas-pemanas air, pengering-pengering uap dan
penguap-penguap luas pemanasannya dalam M2, bagi bejana-bejana uap bukan
penguap, garis tengah terkecil dari pipa-pipa pemberi uap dan isinya dalam dm3,
dan bila ia diperuntukan guna memanasi bahan cair dibawah tekanan dalam suatu
ruangan yang terpisah dari uapnya, pula dari luas pemanasan dari ruangan untuk
bahan cair tersebut. (Dengan luas pemanasan diartikan bidang yang kena hawa
pembakaran atau uap yang memanasinya).
d. Tekanan yang sebenarnya yang tertinggi dalam kg/cm yang dikehendaki bagi
pesawat uapnya (dengan tekanan sebenarnya diartikan selisih dari tekanan yang
ditimbulkan uapnya, dengan tekanan dari udara tercemar yang sama-sama
menekan pada dinding-dinding dari pesawat uapnya. Dalam pada mana 1 atmosfir
ditetapkan sama dengan 1 kg/cm2. (Disini dipakailah detecnischeatmosfir).
e. Bahan-bahan yang dipakai guna pembuatan pesawat uapnya dalam berbagai
bagian-bagiannya, kecuali bila ini telah ternyata dari gambar pembuatan tersebut
diatas.
f. Tingkap-tingkap pengamanannya dan ukuran-ukurannya serta perlengkapan
selanjutnya dari pesawat uapnya, dan
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g. Tempat dimana pesawat uapnya telah dipasangkan atau akan dipasangkan dan
waktu kapan pesawat uapnya menurut yang ditetapkan dalam pasal 7 dari undangundang uap 1930, akan dapat diperiksa dan diuji.”
3. Jika pesawat uap telah pernah dipakai dahulunya di Indonesia, maka ini harus
diterangkan dalam surat permohonannya, bila mungkin dengan mempertunjukan atau
melampirkan Akte Ijin dahulunya.”
4. “Surat permohonan itu diajukan oleh pemohon pada pegawai yang diserahi
pengawasan atas pesawat-pesawat uap di dalam wilayah dimana pesawat uapnya
hendak dipakai.”

Pasal 7
‘Tidak diperlukan Akte Ijin:
a. Bagi ketel-ketel uap yang mempunyai jumlah tidak melebihi 0,2 sebagai hasil kalian
dari jumlah luas pemanasannya dalam M2 dengan jumlah tekanan sebenarnya yang
tertinggi dalam Kg/cm2 kecuali bila tekanan lebih besar dari 2 atmosfeer.
b. Bagi pemanas air yang dibuat dari pipa-pipa yang mempunyai garis tengah ukuran
dalam sebesar 50 mm atau kurang.
c. Bagi pengering-pengering uap yang tidak langsung bersatu dengan ketel uapnya, yang
dibuat dari pipa-pipa yang mempunyai garis tengah ukuran dalam sebesar 25 mm atau
kurang.
d. Bagi bejana-bejana uap yang diperuntukan guna memanasi bahan cair dibawah
tekanan, sepertinya peti-peti embun, penampung-penampung uap dan sebagainya
yang mempunyai garis tengah ukuran dalam sama dengan atau lebih kecil dari 450
mm, atau jumlah hasil kalian dari isinya dalam dm2 dengan tekanan uapnya tiap
kg/cm2 tidak melebihi angka 600 dan pula untuk bejana-bejana uap semacam itu yang
mempunyai isi, tidak mengingat tekanannya, kurang dari 100 dm3.
e. Bagi bejana-bejana uap yang diperuntukan guna memanasi bahan cair dibawah
tekanan, seperti bejana-bejana penguap pertama, air tebu dan sebagainya mempunyai
jumlah maksud dibawah dan tidak melebihi angka 300 dan pula bagi bejana uap
semacam itu yang mempunyai isi tidak mengikat tekanannya kurang dari 75 dm3.”

Pasal 8
“Akte Ijin itu adalah diberikan setelah pesawat uapnya oleh Jawatan Pengawasan
Keselamatan Kerja diperiksa dan diuji menurut yang ditetapkan dalam pasal berikut”.
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Pasal 9
“Pemeriksaan pesawat-pesawat uap seperti dimaksud dalam pasal sebelum ini terdiri atas
semua tindakan atau pekerjaan yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian bahwa
pada pembuatan dan perlengkapan dari pesawat-pesawat uap itu memenuhi yang
ditetapkan dalam pasal 10 s/d 27.”

Pasal 10
1. ‘Tebal plat dari pesawat-pesawat uap dan ukuran-ukuran dari bagian-bagiannya yang
bersatu padu, berhubung dengan jenis bahan yang dipakai dan keadaaan pelaksanaan
atau

pekerjaannya,

harus

memberikan

cukup

jaminan

keselamatan

dalam

pemakaiannya.
2. Dasar-dasar guna mempertimbangkan apakah telah dipenuhi syarat-syaratnya itu
adalah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja dan
diumumkan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia dengan secara yang akan
ditetapkan olehnya perubahan-bahan-perubahan dalam dasar-dasar itu dilakukan
secara itu juga.
3. Jika ternyata bahwa sesuatu pesawat uap telah dibuatkan sama sekali, sesuai dengan
gambar rencana yang disyahkan menurut pasal 4, maka pemeriksaan apakah dipenuhi
dasar-dasar dimaksud dalam ayat sebelum ini dari pasal ini, tidak diadakan lagi.”

Pasal 11
1. ”Pada atau untuk ketel-ketel uap adalah besi cor atau besi tiang hanya dapat
dipergunakan:
a. Untuk ketel-ketel uap yang bekerja dengan tekan kerja yang tidak lebih dari 3
kg/cm3 dan mempunyai isi tidak lebih dari 100 dm3.
b. Untuk ketel-ketel uap tekanan rendah.”
c. “Untuk salut-salut uap dari cylinder-cylinder dari mesin-mesin uap yang langsung
bersambungan dengan ketel uapnya, jadi yang termasuk bagian dari ketel uapnya,
bila mesin-mesin uap itu dipasangkan diatas ketel uapnya.
d. Untuk bagian-bagian berukuran kecil, yang mana tidak akan menimbulkan
bahaya. Dengan ini tidak termasuk bagian-bagian yang sewaktu-waktu harus
ditanggalkan, (dibuka), seperti tutup-tutup dari lubang-lubang lalu orang, dan
lubang-lubang pembuangan kotoran sambungan-sambungan dari ujung pipa-pipa
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dari ketel-ketel uap berpipa air dan sebagainya, keterangan-keterangan, katupkatup, rumah-rumah dari tingkap-tingkap pengaman bila garis tengah dari lubang
penyalur uapnya melebihi 102 mm dan pula tekanan uap sebenarnya melebihi 10
kg/cm dengan pengertian, bahwa mengenai bagian-bagian dimaksud diatas ini
dengan besi tuang itu tidak diartikan bahan-bahan yang ternyata oleh pengolahan
istimewa dibuatkan cukup liat.(besi tuang yang dapat ditempa).
2. Dilarang memakai pemanas-pemanas air dengan pengering-pengering uap yang sama
sekali atau untuk sebagian dibuat dari besi tuang, kecuali bila garis tengah ukuran
dalam dari pipa yang kena hawa pembakaran berjumlah 200 mm atau kurang”.
3. “Pada penguap-penguap adalah dilarang memakai tutup-tutup dari besi tuang bila ini
mempunyai dinding dobel dan didalamnya dimasukkan uap.”
4. ”Kuningan hanya dapat dipakai untuk alat perlengkapan dari pesawat-pesawat uap
yang untuknya tidak disyaratkan lain bahan. Untuk pipa-pipa api dari ketel-ketel uap
yang mempunyai garis tengah ukuran dalam disyarakat lain bahan. Untuk pipa-pipa
api dari ketel-ketel uap yang mempunyai garis tengah ukuran dalam sebesar 10 cm
dan untuk pipa-pipa pemanas dari pesawat-pesawat uap.”
5. “Dimana dalam peraturan ini disyaratkan pemakaian dari perunggu, dapat pula
dipakai lain-lain bahan campuran, sepanjang dinyatakan oleh Kepala Jawatan
Pengawasan Keselamatan Kerja, bahwa bahan campuran itu sekurang-kurangnya
sama baiknya untuk tujuan pemakaiannya.”

Pasal 12
”Tiap ketel uap harus diberi perlengkapan sebagai berikut:
a. Sekurang-kurangnya dua tingkap pengaman, yang baik pembuatannya dan berukuran
yang cukup, dipasangkan pada ketel uapnya sendiri atau pada kamar uapnya atau
penuknya.”
b. Sekurang-kurangnya satu pedoman tekanan.”
c. ”Sekurang-kurangnya dua keterangan coba atau pengukur air, dan satu gelas pedoman
air memakai keterangan sembur, yang dapat ditusuk sewaktu ketelnya beruap atau dua
gelas pedoman air semacam itu.”
d. “Sekurang-kurangnya dua alat pengisi, yang tidak bergantungan satu sama lainnya,
yang masing-masing dapat memberikan kebutuhan air pada ketel uapnya dengan
leluasa, dimana sekurang-kurangnya satu dari alat-alat ini harus dapat bekerja sendiri.
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Dengan alat pengisi yang dapat bekerja sendiri, diartikan pompa uap, injecteurinjecteur dan alat-alat yang tidak tergantung pada mesin induknya.”
e. “Suatu alat yang dapat bekerja sendiri, yang dapat memberitahukan kekurangan air
dalam ketel uapnya lepas dari machinist atau tukang pengladennya.”
f. “Suatu tanda dari batas air terendah yang diperbolehkan.”
g. “Suatu kerangan memakai plendes berukuran 40 mm garis tengahnya dan 8 mm
tebalnya untuk padanya dipasangkan pedoman tekanan coba.”
h. “Suatu kerangan pembuang atau katub yang dipasangkan yang baik pada ketel
uapnya, baik langsung maupun memakai suatu pipa dari tembaga, perunggu baja cair
atau baja tuang, pipa mana tidak boleh kena tembokan.
i. “Suatu plat yang dipasangkan memakai 4 baut tembaga, memakai kepala yang
terpendam yang mempunyai garis tengah sekurang-kurangnya 10 mm, pada plaat
mana harus tertera jelas dan utuh:
1. tekanan uap yang tertinggi yang diperbolehkan dalam kg, tiap cm dan
2. tahun dan tempat pembuatannya pula mana dan pembuatnya.”
j. ”Lubang-lubang lalu orang dan lumpur seperlunya.”

Pasal 13
“Ketel-ketel uap tekanan rendah harus diberi perlengkapan sebagai berikut:
a. Sekurang-kurangnya satu gelas pedoman air;
b. Sekurang-kurangnya satu alat pengisi;
c. Satu pipa pengaman terbuka, yang ujungnya berada pada tinggi batas air terendah,
mempunyai garis tengah ukuran dalam sekurang-kurangnya 50 mm dan mempunyai
jarak antara ujung-keujung diukur secara tegak lurus paling besar 5 M;
d. Suatu kerangan pembuangan, dan
e. Suatu plaat nama sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 12 dibawah j.”

Pasal 14
1. Untuk ketel-ketel uap yang mempunyai isi kurang dari 500 dan diperuntukan guna
bekerja paling tinggi 3 kg/cm adalah cukup satu tingkap pengaman seperti dimaksud
dalam pasal 12 ayat a.
2. “Dua atau lebih ketel-ketel uap yang mempunyai tekanan uap bersama dan
bersambung demikian rupa hingga ketel-ketel uap itu tidak dapat dipakai masing-
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masing, dianggap seperti satu ketel uap untuk hal-hal yang bertalian untuk tingkaptingkap pengaman, pedoman tekanan, dan alat-alat pengisi yang disyaratkan baginya.”
3. “Pedoman tekanan pada ketel-ketel uap semacam itu, harus dipasangkan pada kamar
uapnya, kecuali bila tiap ketelnya diperlengkapi dengan alat semacam itu.”
4. ”Alat-alat pengisi harus sendiri-sendiri dapat memberikan jumlah air yang diberikan
pada ketel-ketel itu sekomplitnya.”

Pasal 15
“Pesawat-pesawat uap selain ketel-ketel uap harus diberi perlengkapan sebagai berikut:
A. “Pemanas Air:
1. Satu tingkap pengaman;
2. Satu kerangan pembuang;
3. Satu katup yang menutup sendiri pada lubang pengisinya dan
4. Lubang-lubang lain orang atau lubang-lubang kecil yang diperlukan untuk
pemeriksaan.”
B. Pengering-pengering uap dengan:
1. Satu tingkap pengaman bila pesawat uapnya dapat ditutup terpisah dari ketel
uapnya.
2. Kerangan pembuang air seperlunya dan
3. Lubang 1 lalu orang atau lubang 2 lebih kecil yang diperlukan untuk pemeriksaan.
C. “Penguap-penguap dengan:
1. Satu tingkap pengaman;
2. Satu pedoman tekanan;
3. Satu gelas pedoman air dan
4. Satu kerangan pembuang.
D. Bejana-bejana uap dengan:
1.

Satu tingkap pengaman bila tekanan uap sebenarnya yang tertinggi yang
diperbolehkan untuknya berjumlah kurang dari tekanan uap yang tertinggi yang
diperbolehkan untuk pesawat uap yang memberikan uap pada bejana uapnya, dan
dua tingkap pengaman bila tekanan dalam bejana uapnya kurang dari ½ dari
tekanan tertinggi yang diperbolehkan untuk pesawat uap yang memberikan uap
pada bejana uapnya, atau bila terdapat pemanasan bahan cair dalam ruangan yang
tidak terpisah dari uap yang dimaksudkan.”
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2.

”Bila perlu suatu kerangan untuk dapat memberitahukan apakah dalam bejana
uapnya masih berada tekanan, kerangan mana harus dapat ditusuk sewaktu
bejana uapnya bekerja.”

3.

”Satu pedoman tekanan, dan

4.

Lubang-lubang lalu orang atau yang lebih kecil yang diperbolehkan untuk
pemeriksaan.

Pasal 16
1. ”Untuk bejana-bejana uap yang bersambungan langsung dengan ketel uap, yang
diperuntukkan guna bekerja dengan tekanan yang sama seperti ketel uapnya, adalah
tidak perlu diberi tingkap-tingkap pengaman dan pedoman-pedoman tekanan.”
2. Pada bejana-bejana uap harus dipasangkan tingkap-.tingkap pengamannya, pada
bejana itu sendiri, atau pada pipa pemberi uapnya dan mulut-mulut dari tingkaptingkap pengamannya harus juga perlu diberi pinjaman, agar bahan-bahan yang
berada dalam bejana uap itu tidak dapat menyebabkan tingkap-tingkap itu menjadi
tersumbat.”
3. ”Bila berbagai bejana uap diberi uap oleh satu pipa uap, maka adalah cukup bila pada
pipa itu dipasangkan satu pedoman tekanan, dan pula satu tingkap pengaman, kecuali
bila untük satu atau lebih dari bejana-bejana uap tersebut diperlukan dua tingkap
pengaman, menurut yang diperlukan dalam pasal 15 dibawah d.”
4. ”Pada bejana-bejana uap yang diperuntukan guna dalam sebuah ruangan terpisah dari
uap yang disalurkan, dari sesuatu pesawat uap memanasi bahan cair, yang embun atau
uapnya dapat mempunyai tekanan lebih dari ½ kg/cm haruslah pada ruangan tersebut
dalam pasal 15 dibawah d, 2, 3, 4. Mulut dari tingkap itu harus perlu diberi penjamin,
agar bahan-bahan yang berada dalam bejana tersebut tidak dapat menyebabkan
tingkap itu menjadi tersumbat.”

Pasal 17
1. ”Dasar-dasar guna mempertimbangkan apakah pembuatan tingkap-tingkap pengaman
dimaksud dalam pasal 12 s/d 16 baik, dan apakah ukuran-ukurannya mencukupi,
adalah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja. Mengenai
dasar-dasar itu berlakulah segala sesuatu yang ditetapkan dalam ayat kedua dari pasal
10 mengenai dasar-dasar dimaksud dalam ayat tersebut.”
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2. ‘Tingkap-tingkap pengaman itu harus diperbuat dan dipasangkan pada pesawat
uapnya demikian rupa, hingga dapat mudah diangkat dan diperiksa.”
3. “Muatannya harus diatur demikian rupa, hingga tingkap-tingkapnya dapat menyalurkan uapnya segera, bila tekanan didalam pesawat uapnya menjadi lebih tinggi dari
yang diperbolehkan untuk pesawat uapnya.
4. “Jika dudukan-dudukannya tidak termasuk satu dengan rumah tingkapnya haruslah ia
dijamin secukupnya agar jangan terlepas.
5. “Bila sesuatu tingkap pengaman ditekan dengan dua atau lebih bobotan, maka
haruslah bobotan ini terdiri atas bundaran-bundaran yang padat, yang hanya berlainan
tebalnya, ia harus dapat dilepaskan satu demi satu dan dijamin agar jangan dapat
bergeseran.”
6. “Semua tingkap pengaman harus diperbuat sedemikian rupa hingga ia tidak terlepas
dan bobotannya tidak dapat bergeseran pada tangan-tangan pemikulnya, sedangkap
tingkap-tingkap dan tangan-tangan pemikulnya harus dapat mudah bergerak.”

Pasal 18
“Pesawat dalam mana tekanan yang ditimbulkan oleh uapnya tidak lebih dari ½ kg/cm
melebihi tekanan udara luar, boleh mempunyai satu tingkap hawa saja, atau alat lain,
melalui mana hawa luar dapat masuk kedalam pesawat uapnya, segera bila tekanan
didalam pesawatnya menjadi lebih kecil dengan tekanan hawa luar, jika pesawat uapnya
tidak tahan terhadap tekanan dari 1 kg/cm dari sebelah luarnya.”

Pasal 19
1. Pedoman tekanannya harus menunjukan tekanan dari uapnya dengan jelas dan betul
sampai sekurang-kurangnya kg/cm melebihi tekanan sebenarnya yang tertinggi yang
diperbolehkan bagi bekerja pesawat uapnya.”
2. “Tekanan sebenarnya yang tertinggi harus ditunjukkan dengan suatu tanda yang jelas
pada skala dari pedoman tekanannya.”
3. ”Pedoman tekanannya harus bersambung dengan pesawat uapnya, memakai pipa yang
mengandung air dan pada ketel-ketel uap harus dipasangkan demikian rupa hingga
tukang ladennya dapat melihatnya dari tempat berdirinya biasa.”
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Pasal 20
“Bagi ketel-ketel yang mempunyai luas pemanasan kurang dari 5 m2 adalah cukup satu
alat pengisi, asalkan ini selalu dapat mudah dijalankan dengan tangan. Karena ketel itu
kecil, maka berdrijfs-zekerheidnya juga dapatlah diperkecil. akan tetapi syarat-syarat
mutlak tetap, yakni kapasiteit dari pompa tangan itu haruslah ini stoomproduksi dari
pesawat uapnya.

Pasal 21
1. Pada ketel-ketel uap haruslah tiap alat pengisi atau tiap pipa pengisinya sedekat
mungkin pada ketel uapnya mempunyai rumah tingkap. Antara rumah tingkap dan
ketel uapnya harus dipasangkan suatu kerang atau katup dan antara katup dan tingkap
yang menutup sendiri itu harus dipasangkan suatu kerangan coba.”
2. ”Pada ketel-ketel uap tekanan rendah adalah cukup satu rumah tingkap, untuk mana
dapat dipergunakan rumah tingkap dari pompa pengisinya.”

Pasal 22
“Tanda dari batas air terendah yang diperbolehkan harus dipasangkan pada atau didekat
gelas pedoman airnya. Pada ketel-ketel uap darat sekurang-kurangnya 10 cm diatas titik
tertinggi yang kena hawa pembakaran. Pada ketel-ketel uap kapal sekurang-kurangnya 15
cm diatas titik itu.

Pasal 23
1. “Jika gelas pedoman air dan kerangan-kerangan coba dipasangkan pada satu pipa
bersama, haruslah garis tengah dari ukuran dalam, baik dari pipa itupun dari pipa-pipa
penyambung dengan pesawat uapnya, sekurang-kurangnya 50 mm. Jika ia
disambungkan sendiri-sendiri dengan pesawat uapnya, maka garis-garis tengah itu
harus sekurang-kurangnya 25 mm, kecuali pada ketel-ketel uap kecil dimana pipapipa penyambung sangat pendeknya dan dapat dianggap sebagai nippel-nippel
penyambung. Pipa-pipa penyambungnya harus sedapat mungkin lurus atau
mempunyai suatu bengkokan dengan garis tengah yang besar. Jika ia dibengkokkan
secara siku haruslah dalam bengkokan itu dipasang suatu sumbat guna dapat menusuk
pipa-pipanya.”
2. “Gelas-gelas pedoman air harus mempunyai kerangan-kerangan atau katup penutup
dan penyemprot.”
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3. “Panjang dari gelas-gelas pedoman air harus demikian rupa hingga tinggi airnya dapat
dilihat sekurang-kurangnya 60 mm diatas dan 40 mm dibawah batas air terendah yang
diperbolehkan. Garis tengah ukuran dalam dari gelas-gelas pedoman yang cylindrisch
itu harus sekurang-kurangnya 8 mm.”
4. “Ketel-ketel uap yang diberi berapi dimuka dibelakang harus pada setiap tempat
perapiannya mempunyai 1 gelas pedoman air dan 2 kerangan coba atau 2 gelas
pedoman air.”

Pasal 24
1. “Rumah-rumah dari kerangan-kerangan dan katup-katup, rumah-rumah tingkappun
potten dari tingkap-tingkap pengaman dan rumah-rumah dari kerangan-kerangan dan
katup-katup yang dimaksud dalam pasal 23, ayat 2 sepanjang dalam peraturan ini
tidak ditetapkan yang lain, harus diperbuat dari perunggu, baja tuang lemah atau baja
cair. Bagian dalam dari kerangan-kerangan katup-katup dan rumah-rumah tingkap,
pula tingkap-tingkap dan dudukan-dudukan dari tingkap-tingkap pengaman, harus
diperbuat dari bahan atau bahan campuran yang baik dan tepat untuk keperluannya.
2. Kerangan-kerangan pakking yang mempunyai lubang penyalur lebih dari 30 mm
harus mempunyai penjamin agar sumbatnya tidak terlepas bila uliran wantelnya rusak
atau baut-baut geserannya putus.”

Pasal 25
“Pipa-pipa yang menyambungkan pesawat-pesawat uap satu sama lainnya harus diperbuat sedemikian rupa. hingga pemuaian dari pipa-pipa itu tidak dapat menimbulkan
kerusakan-kerusakan, bila perlu ia harus mempunyai kerangan-kerangan pembuang.”

Pasal 26
“Dalam kapal-kapal uap yang dipergunakan guna pengangkutan penumpang-penumpang
haruslah ruangan dalam mana dipasangkan ketel-ketel uapnya secukupnya dipisahkan
dengan dinding-dinding besi dari kamar-kamar tempat berdiam penumpang-penumpang
itu. Aturan ini tidak berlaku atas kapal-kapal yang tidak bergeladak.”

Pasal 27
1. “Pengujian dari pesawat-pesawat uap seperti yang dimaksud dalam pasal 8, dilakukan
dengan jalan pemadatan dengan air dingin sampai didapatkan tekanan sebenarnya
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pada pesawat-pesawat uap yang harus bekerja dengan tekanan dari 5 kg/cm atau
kurang, besar dua kali dari tekanan bekerja pesawat-pesawat uap itu. Pada pesawatpesawat uap yang harus bekerja dengan tekanan lebih dari 5 tetapi kurang dari 10
kg/cm sebesar 5 kg/cm lebih dari 5 tetapi kurang dari 10 kg/cm sebesar 5 kg/cm lebih
dari tekanan bekerja pesawat-pesawat uap itu. Pada pesawat-pesawat uap yang harus
bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi sebesar 1 ½ tekanannya itu.”
2. ”Pesawat-pesawat uapnya dibiarkan dibawah tekanan pengujian itu selama diperlukan
untuk dapat memberikan bagian-bagian dari pesawat-pesawat uap itu dengan baiknya.”
3. ”Pesawat uapnya harus dapat menahan tekanan pengujian itu dengan tidak bocor dan
dengan tidak melihatkan percobaan dalam bentuk dinding-dinding dengan bocor itu
diartikan bahwa airnya keluar dari sambungan dalam bentuk selain dari beberapa
tetesan atau pancaran kecil yang mengembun.”
4. “Dalam memakai pasal ini mengenai ruangan dari bahan cair dari bejana uap
diperuntukan guna memanasi bahan cair tersebut dalam suatu ruangan yang terpisah
dari uapnya, hanuslah untuk tekanan uap dalam pasal ini dibaca tekanan embun.”

Pasal 28
1. “Bila yang melakukan pemeriksaan yang diuraikan dalam pasal 9 menganggap perlu,
maka untuk ketel-ketel uap ia dapat memerintahkan pengujian dengan uap.”
2. “Tetapi pengujian dengan uap itu adalah diwajibkan, jika Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja menurut ayat ke 3 yang ditetapkan dalam pasal 31
membebaskan pengujian dengan tekanan air.

Pasal 29
1. “Pengujian pertama dari sesuatu pesawat uap dilakukan sebelum pesawat uap itu
ditembok atau diberi bersalut.”
2. ”Tetapi bila salutan yang diberikan oleh pembuat pesawat uapnya dan yang diberi
bernama atau merk dari pembuat tersebut terdapat dalam keadaan utuh, maka pegawai
atau ahli yang menguji pesawat uap itu adalah berkuasa untuk mengabulkan salutan
itu tidak dibongkar.”
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Pasal 30
“Bila pegawai atau ahli setelah pemeriksaan dan pengujian berpendapat bahwa pesawat
uapnya memberikan cukup jaminan keselamatan dalam pemakaiannya, maka ia atas nama
Kepala D.P.K.K. pada pemohon atas permohonannya secara tertulis dan bila perlu dengan
syarat-syarat untuk sementara memakai pesawat uapnya.”

Pasal 31
1. “Yang telah melakukan pemeriksaan dan pengujian selekas mungkin memberikan
laporannya kepada Kepala Jawatan yang akan memberikan ijinnya yang dimintakan,
bila dari laporan itu ternyata bahwa pesawat uapnya itu memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan.
2. Bila Kepala tersebut berpendapat bahwa cacat atau penyimpangan dari syarat syarat
dari pasal 10 s/d 26 tidak menimbulkan bahaya segera dalam pemakaiannya, maka
ijin yang dimintakan itu dapat diberikan dengan syarat, bahwa cacat atau
penyimpangan-penyimpangan itu dengan ancaman untuk ijin tersebut dalam tempo
paling lama 1 tahun yang akan ditetapkan oleh Kepala tersebut itu tadi harus
diperbaiki atau dihilangkan.”
3. Bila pada pemeriksaan dari sesuatu pesawat uap ternyata bahwa karena bangunannya
yang istimewa, tidak perlu secara penuh atau untuk sebagian dipakainya satu atau
lebih aturan-aturan yang termuat dalam pasal 10 s/d, maka Kepala Jawatan Pengawas
Keselamatan Kerja dapat memberikan kebebasan dari aturan-aturan itu secara penuh
atau untuk sebagian.
4. ”Jika pemakaian dari sesuatu pesawat uap yang mempunyai bangunan istimewa
memberikan keganjilan-keganjilan yang tidak termuat dalam peraturan ini, maka
Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja dapat mengikat pemakaiannya
dengan syarat-syarat yang akan ternyata perlu adanya.
5. Dalam pemberian ijin menurut yang ditetapkan dalam syarat-syarat sebelum ini dari
pasal ini Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja dapat memberikan syaratsyarat istimewa yang harus diindahkan pada pemakaian pesawat uapnya.”
6. “Bila ijinnya tidak diberikan maka dengan diam-diam jadi batallah ijin sementara
yang dimaksud dalam pasal yang terdahulu, bila ini telah diberikan.”
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Pasal 32
“Yang dimaksud dalam pasal 30 dan 31 adalah berlaku untuk pemadatan dan pengujian
dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 dari Stoommordonnantie 1930.”

Pasal 33
”Pemakai-pemakai dari pesawat-pesawat uap yang padanya diberikan ijin bersyarat,
seperti yang ditetapkan dalam pasal 31 adalah berkewajiban setelah cacat-cacat yang
dituliskan dalam Akte ijm itu hapus atau telah diperbaiki, memberitahukannya secara
tertulis kepada Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja melalui Ir. dari Jawatan
tersebut.”

Pasal 34
“Akte Ijin itu memuat:
a. Nama dan sedapat mungkin kwalitas dan tempat tinggal dari sipemakai.
b. Nama dari pabrik dari pembuatnya, dan tempat dimana pabrik itu terletak, pula nomor
pabrik dari pesawat dan tahun dari pada pembuatannya.
c. Macam dan tujuan pemakaian dari pesawatnya dan sedapat mungkin sejelas-jelasnya
keterangan sesuatu tempat atau kendaraan atau alat pelajaran dimana pesawat uap itu
akan ditempatkan.
d. Untuk ketel-ketel uap: bentuknya dan ukuran-ukuran dari ketelnya dan luas panggangnya pula jumlah bidang panasnya dalam m2, untuk pemanas-pemanas air,
pemanas-pemanas uap dan penguap-penguap, luas pemanasannya: jumlah luas
pemanasannya, dan untuk besi bahan cair dalam suatu ruangan yang terpisah dari
uapnya; dan untuk besi bahan cair dalam suatu ruangan yang terpisah dari uapnya;
luas pemanasannya dari ruangan yang diperuntukan untuk bahan cair dan terhitung
dalam m2. Untuk bejana-bejana uap lainnya bukan penguap-penguap isi dalam dan
garis tengah terkecil dari pipa-pipa pemberi uapnya.
e. Bahan-bahan dari mana diperbuat pesawat uapnya dalam rangkaian berbagai bagianbagiannya.
f. Jumlah, macam dan ukuran-ukuran yang penting dari bangunan-bangunan pengamannya yang termasuk perlengkapan dari pesawat uapnya.
g. Tekanan yang sebenarnya yang tertinggi yang diperbolehkan dalam tiap cm.
h. Jika perlu syarat-syarat istirnewa yang harus diperhatikan dalam pemakaian pesawat
uapnya dan dalam hal-hal dimaksud dalam ayat kedua dan ketiga dari pasal 31 ini.
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i. Cacat-cacat atau penyimpangan-penyimpangan yang harus diperbaiki atau dihilangkan dan tempo yang diberikan untuk keperluan itu dan
j. Penyimpangan-penyimpangan yang diperbolehkan dan syarat-syarat istemewa yang
dikaitkan pada menjalankan pesawat uapnya.”

Pasal 35
1. “Akte Ijin hanis disimpan baik-baik dan atas permintaan dari pegawai yang berhak
harus diperlihatkan atau disediakan untuknya.”
2. “Bila Akte itu hilang maka atas permintaan yang berkepentingan atau atas petunjuk
dari pegawai yang berhak untuk halnya itu (untuk mengetahui kehilangannya) akte itu
diganti dengan yang baru.
3. “Untuk akte yang diperbaharui semacam itu diharuskan membayar selainnya harga
materai, bila mengenai sesuatu ketel uap pula sejumlah masing-masing: Rp. 25,- Rp.
30,- Rp 35,- Rp. 45,- atau Rp. 50,- tergantung pada ukuran-ukuran dan perimbangan
seperti diterangkan dalam ayat kesatu dari pasal berikut. Dan bila mengenai pesawat
uap lainnya sejumlah Rp. 25,- satu dan lainnya kecuali bila dapat dijelaskan itu dapat
keterima oleh Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja, bahwa hilangnya itu
terjadi diluar dari kekuasaan manusia.”

Pasal 36
“Jumlah yang dibayar pada Negara oleh pemohon untuk pemeriksaan pertama dan
Pengujian dari sesuatu pesawat uap adalah sebesar:
a. Untuk ketel-ketel uap yang mempunyai luas pemanasan 5 m2 atau kurang, dan dimana
pula perimbangannya ruangan air dan uap dalam dm dibagi luas pemanasan dalam m2
tidak melebihi angka 50, jumlahnya adalah 37 ½ .
b. Untuk ketel-ketel uap yang mempunyai luas pemanasan 10 m2 atau kurang dan yang
tidak termasuk dibawah a. untuk ketel-ketel uap memakan pemanasan listrik sendiri
Rp. 90,c. Untuk ketel-ketel uap yang mempunyai luas pemanasan lebih dari 10 s/d 25 m2 Rp.
135,- lebih dari 25 s/d 50 m2 Rp 150,- lebih dari 50 s/d 75 m2 Rp. 225,- lebih dari 75
m2 Rp. 90,-.
d. Untuk pesawat-pesawat uap selain ketel-ketel uap 37½ kecuali bila luas pemanasannya berjumlah lebih dari m2 atau isinya lebih dari 1000 dm, dalam hal mana biayanya
adalah Rp. 90,-
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PasaI 37
1. “Bagi tiap uap adalah jumlah-jumlah dimaksud dalam pasal sebelum ini hanya
diperhitungkan sekali saja.
2. Penagihan ulangan dari jumlah-jumlah itu diadakan dalam hal:
a. Pemindahan dari ketel-ketel uap darat tetap, kelainan tempat dari yang termuat
dalam Akte Ijin sebagai tempat pemasangan semula.
b. Pemindahan dari ketel-ketel uap kapal kecuali dari ketel-ketel uap dari berkasberkas kecil yang tidak mempunyai geladak tetapi kelainan kapal dari yang
termuat dalam Akte Ijinnya sebagai kapal dimana dipasangnya, atau pemindahan
ke darat, dan
c. Diadakan pemeriksaan baru dan pengujian baru sepenti dimaksud dalam pasal 12
dari Undang-undang uap 1930, bila keberatan-keberatan yang dikemukakan
temyata tidak beralasan.
3. Dalam hal luas pemanasan sesuatu pesawat uap dibesarkan bila ini tidak membawa
salah satu hal tersebut dalam ayat terdahulu dari pasal ini, haruslah dibayar selisih dari
biaya-biaya menurut luas pemanasan yang baru dan yang semua.”

Pasal 38
“Jika pemeriksaan atau pengujian dari sesuatu pesawat uap diadakan diluar negeri, maka
ongkos-ongkos perjalanan dan penginapan dari pegawai atau ahli yang diserahi
pemindahan atau pengujian itu dibebankan pada pemohon sampai sejumlah yang
ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja.”

Pasal 39
1. “Para pemakai dari pesawat-pesawat uap harus mengusahakan:
a. “Agar pesawat-pesawat uapnya dan segala sesuatu yang dianggap termasuk
dalam-nya berada dalam keadaan pemeliharaan yang baik.”
b. “Agar pada ketel-ketel uapnya penguap-penguap berada satu atau lebih pipa-pipa
gelas pengganti gelas-gelas pedoman air.”
c. “Agar tekanan uap dalam pesawat uapnya tidak pernah melebihi maximum yang
termuat dalam Akte Ijin yang diberikan. ini tentulah Sdr. mengetahui keeperluannya dan pentingnya.”
d. “Agar tinggi air dari sesuatu ketel uap tidak pernah menjadi turun dibawah tanda
dimaksud dalam pasal 12 dibawah.”

2217

17 dari 23

Peraturan Uap Stoomverordening tahun 1930.

2. “Yang dianggap termasuk dalam sesuatu ketel uap ialah dapur api, lorong-lorong asap
dan api perlengkapan semua yang menjamin kelangsungan merata dari bekerjannya
pesawat uap itu.”
3. Para pemakai harus menyuruh melayani dap memperkerjakan pesawat-pesawat uap
itu oleh orang yang berpengetahuan vk dan mempunyai pengertian yang cukup
tentang pengerjaannya.
4. “Jika oleh pemakai didapatkan suatu cacat pada pesawat uapnya, maka ia harus memberitahukannya pada air yang bersangkutan dari Jawatan Pengawasan Keselamatan
Kerja yang bila perlu mengadakan pemeriksaan di tempat, dan menunjukkan cara
bagaimana pembetulannya dapat dikerjakan. Bila pemakai berkeberatan terhadap cara
pembetulan yang ditunjukkannya, maka dimintakan keputusan dari Kepala Jawatan
Pengawasan Keselamatan Kerja.

Pasal 40
1. “Pemeriksaa dalam dari ketel-ketel uap kapal, diadakan sekurang-kuranguya sekali
dalam 1 tahun dan ketel uap darat sekurang kurangnya sekali dalam 2 tahun.
2. Ketet-ketel lokomotif dari kereta api dan trem, diuji kembali sekurang-kuranguya
selalu dalam 3 tahun terhitung dari tanggal dijalankannya setelah pengujian atau
opname terakhir. Pengujian semacam itu diadakan setelah tiap pembetulan yang
penting, ini untuk mengetahui apa pembetulan itu memenuhi syarat-syaratnya dan
dapat menahan keadaan dalam bedirinya nanti. Selain dalam pemeriksaan yang
dlmaksud dalam ayat sebelum ini dan pasal ini, haruslah paling lama 9 tahun sesudah
dijalankan pertama kalinya ketel-ketel uap dari tiap lokomotif yang telah bekerja
selama itu diperiksa luar dan dalamnya secara teliti, setelah pipa-pipa api dan
salurannya dibongkar. Sesudah itu pemeriksaan itu diulangi selalu paling lambat
sesudah 6 tahun terhitung dari tanggal menjalankannya, sesudah pemeriksaan
terdahulu dari padanya yang semacam itu juga. Kepala Jawatan Keselamatan Kerja
dapat meluluskan pada pengurus dari Jawatan Kereta Api dan Trem untuk menunda
pemeriksaan ini untuk tempo yang ditetapkannya. ”Pesawat-pesawat uap selain
dibayar pada negara oleh pemakai.
3. “Pesawat-pesawat uap selain ketel-ketel uap dan yang bangunannya mengijinkan
diperiksa dalamnya sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun.”
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Pasal 41
1. “Jumlah yang harus dibayar pada Negara oleh pemakai dari sesuatu pesawat uap
untuk pemeriksaan-pemeriksaan dan pengujian-pengujian yang dimaksud dalam pasal
16 dari Undang-undang Uap 1930, adalah untuk setahun penanggalan sebesar Rp. 10.untuk tiap ketel uap, ditambah dengan 10 sen tiap-tiap m2 luas pemanasannya dan Rp
5 - untuk tiap pesawat uap lainnya
2. Jumlah-jumlah dimaksud dalam ayat 1 adalah dibayar untuk tahun penanggalan
sepenuhnya dalam mana Akte Ijin dari pesawat uapnya berlaku.” Jadi disini
ditekankan pada pengertian selama Akte Ijin itu berlaku, jadi tidak tergantung kepada
dipakai atau tidak dipakainya.
3. “Menyimpan dari yang ditetapkan dalam ayat sebelum ini, maka kepala Jawatan
Pengawasan Keselamatan Kerja memberikan pembebasan pembayaran:
a. terhadap seseorang yang dalam tahun penanggalan baik untuk selama-lamanya
maupun untuk sekurang-kurangnya 1 tahun berhenti menjadi pemakai dari sesuatu
pesawat uap, untuk bulan-bulan berikutnya daripada bulan dalam masa ia berhenti
menjadi pemakai pesawat uapnya, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal
istimewa menurut pertimbangan Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja,
dapat diadakan penyimpangan dari tempo minimum tersebut.
b. Terhadap seseorang yang dalam tahun penanggalan menjadi pemakai dari pesawat
uap untuk sekurang-kurangnya 1 tahun, untuk bulan-bulan berikutnya daripada
dalam mana ia menjadi pemakai pesawat uapnya, dengan pengertian bahwa bila
untuk pesawat uapnya dalam tahun penanggalan yang dimaksud olehnya telah
dibayar jumlah untuk seperti termaksud dalam pasal 36, maka ia dibebaskan dari
pembayaran tahun penanggalan sepenuhnya. Dalam hal-hal istimewa oleh kepala
Jawatan Pengawasan Keselamtan Kerja dapat diadakan penyimpangan dari tempo
minimum tersebut.

Pasal 42
1. “Pemeriksaan tahunan dari ketel-ketel uap dari kapal-kapal dilakukan dengan
mengutamakan sewaktu kapal-kapal itu dimasukkan galangan, tentang hal mana harus
diberitahukan tepat pada waktunya pada pegawai yang diserahi pengawasan”
2. “Para pemakai dari ketel-ketel uap yang dipasang dalam kapal-kapal sungai, berkasberkas uap sekoci, harus mengusahakan agar ketel-ketel uapnya tepat pada waktunya
berada ditempat yang ditunjuk untuk pemeriksaan itu.”
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Pasal 43
“Bila untuk keperluan sesuatu pemeriksaan suatu pesawat uap harus diberhentikan, maka
pemakaiannya harus mengusahakan:
a. “Agar pesawat uapnya kosong sama sekali dari semua bagian-bagiannya, baik dari
luar maupun dari dalam, pula lorong-lorong asapnya dibersihkan secukupnya.”
b. Agar semua bagian dari pesawat uapnya dingin secukupnya untuk memungkinkan
pemeriksaan itu.
c. “Agar bila pesawat uapnya bersambungan dengan satu atau lebih pesawat uap yang
sedang bekerja, pipa-pipa uap pembuang, pipa-pipa pengisi bersama dari pesawat uap
yang akan diperiksa itu dilepaskan, jadi terpisah atau ditutup memakai suatu plendes
buta yang dipasang antara katup dan pesawat uapnya.”

Pasal 44
1. “Pengujian-pengujian dari pesawat-pesawat uap yang dilakukan sesudah pengujian
untuk menjalankan pesawat-pesawat uapnya, adalah dilakukan dengan tekanan paling
tinggi tiga kilogram tiap sentimeter persegi lebih dari tekanan yang diperbolehkan.”
2. “Bila yang menguji pesawat uapnya berpendapat, bahwa pesawat uapnya tidak dapat
bekerja lagi dengan aman memakai tekanan yang diperbolehkan dahulunya, maka ia
meniberitahukan pada pemakainya tekanan berapa dapat diperbolehkan untuk
pemakaian selanjutnya dengan mengemukakan alasan-alasannya. Pemakai harus
segera tunduk pada keputusan itu.”
3. “Bila pemakai mengemukakan keinginannya untuk memakai pesawat uap itu dengan
tekanan lebih rendah seperti yang ditunjukan, maka Kepala D.P.K.K. memerintahkan
pada pegawai yang bersangkutan dari Jawatan tersebut untuk atas namanya
mengadakan perubahan-perubahan seperlunya dalam Akte ljinnya tanggal dan nomor
dari perintah ini harus dicatat oleh pegawai itu pada perubahan-perubahan dalam Akte
Ijinnya.”
4. “Bila pemakai berkeberatan terhadap keputusan dimaksud dalam ayat kedua dan
dengan cara seperti yang disyaratkan dalam pasal 12 dari Undang-undang uap 1930.”
5. “Bila keputusan dimaksud dalam ayat kedua dari pasal ini menjadi tidak dapat digugat
lagi karena dibenarkan oleh pihak atasan atau oleh karena berakhirnya tempo yang
ditetapkan maka A.I. nya dirubah seperti yang ditetapkan dalam ayat ketiga dari pasal
ini.”
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6. “Bila pemakai, baik segera maupun sesudahnya keputusan pihak atasan, dengan
perantaraan pegawai yang bersangkutan memberitahukan kepada kepala D.P.K.K.
bahwa ia bersedia menjalankan pembetulan-pembetulan yang diperlukan untuk
membuat pesawat uapnya tahan terhadap tekanan yang diperbolehkan semula, maka
Kepala D.P.K.K. memberikan pada pemakaiannya suatu tempo dalam mana
pembetulan-pembetulan itu harus diselesaikan. Sesudah pembetulan-pembetulan itu
maka pesawat uapnya tidak boleh dijalankan hanya sesudah diperiksa dan diuji
kembali.”

Pasal 45
1. “Seseorang yang telah melakukan pemeriksaan dan pengujian, mencatatkannya dalam
A.I. nya dengan menerangkan hasil dari pemeriksaan itu dan juga tindakan-tindakan
yang boleh jadi harus diambil guna menjamin pemakaian selanjutnya yang aman.”
2. “Bila pemeriksaan itu dilakukan oleh seorang ahli seperti dimaksud dalam pasal 13
ayat-ayat dari Undang-undang uap l930 maka ia diwajibkan segera mengirimkan
salinan dari pendapatan-pendapatannya pada Insinyur dari D.P.K.K. dimana pesawatpesawat uapnya termasuk wilayah kekuasaannya.”

Pasal 46
1. “Bila pesawat-pesawat uap yang dapat dipindahkan, dialihkan dari tempat, kendaraan
atau kapal dimana dipasangnya menurut Akte Ijinnya, maka para pemakainya
berkewajiban bila mengenai pesawat-pesawat uap termasuk dalam bangunan/instalasi
atau perusahaan-perusahaan yang ditujukannya membawa pemindahan yang
berulang-ulang seperti komidi putar, bioskop dan sebagainya dalam tempo sebulan
sesudahnya pemindahan itu memberitahukannya pada Insmyur dari D.P.K.K, dimana
pesawat uap itu sebelum pemindahannya termasuk dalam wilayah kekuasaannya dan
dalam hal-hal lainnya dalam tempo yang sama ia harus memberitahukannya pada
Kepala D.P.K.K
2. Bagi pesawat-pesawat uap yang dipasang pada kendaraan-kendaraan dan diperuntukan pula guna menjalankan kendaraan itu, pemberian tahu itu hanya harus
dilakukan, bila pemindahannya berlangsung lebih dari delapan minggu berturut.”
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Pasal 47
1. “Bila suatu pesawat uap karena keadaan apapun juga mengalami kejadian hingga
keadaan tidak sesuai lagi secara kata tertulis dengan uraian yang dimuat dalam A.I.
nya, pula bilamana pemegang ijin yang termuat dalamnya karena penjualan pesawat
uapnya atau karena sebab lain apapun juga menjadi tidak benar lagi, maka dalam hal
pertama adalah pemakaiannya dan dalam hal kedua orang yang atas namanya dicatat
A.Inya berkewajiban segera memberitahukannya pada Kepala D.P.K.K dengan
perantaraan pegawai yang dalam daerah yang bersangkutan diserahi pengawasan atas
pesawat-pesawat uap.”
2. “Bila dalam hal kedua dimaksud dalam ayat kesatu itu, orang yang mendapat hak
memakai pesawat uapnya pula hendak memakainya, maka ia memberitahukan dalam
sebulan sesudah ia menjadi pemakai, pada Kepala D.P.K.K. dengan cara seperti yang
diuraikan dalam ayat kesatu dan berupa suatu surat permohonan bermaterai yang
memuat permintaan agar akte ijinnya dibalik nama menjadi atas namanya.”
3. “Bila para pegawai yang diserahi pengawasan mendapatkan pesawat-pesawat uap
dalam keadaan dimaksud dalam ayat kesatu dari pasal ini, dengan tidak diberitahukan
oleh pemakainya secara yang diuraikan diatas ini, maka mereka segera melaporkannya pada Kepala D.P.K.K.”

Pasal 48
1. “Bila sesuatu pesawat uap mengalami perubahan seperti dimaksud dalam pendahuluan dari pasal sebelum ini atau dipindahkan ketempat lain atau kendaraan atau
kapal lain dari yang dicatat dalam A.I. nya maka pesawat uapnya tidak boleh
dijalankan kembali sebelum pemakai untuk itu mendapatkan kekuasaan dari insinyur
yang bersangkutan dari D.P.K.K. ini untuk menampung segala sesuatunya bertalian
dengan perubahan-perubahan itu atau pemindahan-pemindahan itu. Jadi untuk
diperiksa pesawat uapnya apakah tetap memenuhi syarat-syaratnya dan untuk
membereskan pencatatan perubahan pemakainya, tempat kedudukan pesawat uapnya.
2. Dalam pemindahan dari ketel-ketel uap darat tetap, selalu A.I. nya dicabut dan atas
ketel-ketel uapnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali.”
3. “Dalam hal pemindahan dari pesawat-pesawat uap lainnya, Kepala D.P.K.K.
memutuskan, apakah Aktenya harus dirubah atau dicabut.”
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Pasal 49
“Bila sesuatu pesawat uap tidak dipakai lebih lama dari tiga tahun berturut-turut, maka
kepala D.P.K.K. dapat mencabut A.I. nya”

Pasal 50
“Dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi lima ratus rupiah
dihukum seseorang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan
dengan aturan-aturan dari Peraturan Pemerintah ini.”

Pasal 50a
1. “Bila dikehendaki maka Kepala D.P.K.K. berhak memerintahkan mengadakan
Pemeriksaan dan pengujian-pengujian atas pesawat-pesawat uap yang atasnya tidak
berlaku aturan-aturan dari “Undang-undang uap l930.”
2. ”Untuk pemeriksaan-pemeriksaan dan pengujian-pengujian dimaksud dalam ayat
kesatu pemohonnya harus membayar pada Negara biaya-biaya pemeriksaan dimaksud
dalam ayat kesatu dari pasal 41, tetapi dengan pengertian, bahwa biaya-biaya itu
diperhitungkan untuk tiap pemeriksaan atau pengujian.”

Pasal 51
“Keputusan-keputusan yang diambil oleh Direktur Pekerjaan Umum, Kepala Jawatan
Urusan Uap dan Kepala D.P.K.K. menurut reglemen-reg1emen yang dahulu, tetaplah
berlaku dengan tidak berubah.”

Pasal 52
“Peraturan Pemerintah ini dapat disebut sebagai “Peraturan Uap 1930 ia berlaku terhitung
mulai 1 januari 1931.”
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1973
TENTANG
PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN
DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi
pertanian, pestisida mempunyai peranan yang
sangat penting;
b. bahwa untuk melindungi keselamatan manusia,
sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora
alami serta untuk menghindari kontaminasi
lingkungan, dipandang perlu segera mengeluarkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Atas
Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
c. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor
11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha
Bagi Umum, perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah
tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan
dan Penggunaan Pestisida;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Bahan-bahan
1949-377);

Berbahaya

(Staatsblad

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3)
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang
Kecelakaan 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia
Untuk Seluruh Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2068) tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 14) tentang Pergudangan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48)
tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum;
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7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2824) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2919) tentang Keselamatan Kerja;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGAWASAN
ATAS
PEREDARAN,
PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA.
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan
virus yang dipergunakan untuk:
-

Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit
yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil
pertanian;

-

Memberantas rerumputan;

-

Mematikan
diinginkan;

-

Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagianbagian tanaman tidak termasuk pupuk;

-

Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan
piaraan dan ternak;

-

Memberantas atau mencegah hama-hama air;

-

Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad
renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat
pengangkutan;

-

Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat
menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu
dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

daun

dan

mencegah

pertumbuhan

yang

tidak

b. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual beli pestisida di dalam negeri
termasuk pengangkutannya.
c. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau
dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usahausaha pertanian.
d. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan maksud seperti
tersebut dalam sub a Pasal ini.
e. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan
permohonan pendaftaran dan izin pestisida.
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Pasal 2
(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang
tidak didaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian.
(2) Prosedur permohonan pendaftaran dan izin diatur lebih lanjut oleh
Menteri Pertanian.
(3) Peredaran dan penyimpanan pestisida
Perdagangan atas usul Menteri Pertanian.

diatur

oleh

Menteri

Pasal 3
(1) Izin yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini
diberikan sebagai izin tetap, izin sementara atau izin percobaan.
(2) Izin sementara dan izin percobaan diberikan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
(3) Izin tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
ketentuan bahwa izin tersebut dalam jangka waktu itu dapat ditinjau
kembali atau dicabut apabila dianggap perlu karena pengaruh samping
yang tidak diinginkan.
(4) Peninjauan kembali atau pencabutan izin tetap, izin sementara atau
izin percobaan dilakukan oleh Menteri Pertanian.
Pasal 4
(1) Izin diberikan apabila pestisida itu dianggap effektif, aman dan
memenuhi syarat-syarat teknis lain serta digunakan sesuai dengan
petunjuk yang tercantum pada label.
(2) Syarat-syarat teknis dan pemberian label diatur lebih lanjut oleh
Menteri Pertanian.
Pasal 5
(1) Untuk keperluan pendaftaran dan pemberian izin, pemohon dikenakan
biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
(2) Biaya untuk keperluan pendaftaran dan pemberian izin tersebut pada
ayat (1) Pasal ini, wajib disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara.
Pasal 6
Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan atau
menggunakan pestisida yang telah memperoleh izin, menyimpang dari
petunjuk-petunjuk yang ditentukan pada pemberian izin.
Pasal 7
Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan, menyimpan atau
menggunakan pestisida wajib memberikan kesempatan dan izin kepada
setiap pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian yang diberi
wewenang untuk mengadakan pemeriksaan tentang konstruksi ruang
penyimpanan, cara penyimpanan, mutu, label, pembungkus dan residu.
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Pasal 8
Barabg siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
Pasal 2, 6, 7 dan 9 Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan hukuman
berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962.
Pasal 9
Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan dan menyimpan
pestisida pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan
dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini di dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan.
Pasal 10
Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut
keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan
Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan bidang wewenang masing-masing.
Pasal 11
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur
lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri
Perdagangan.
Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
JENDERAL-TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1973
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEDHARMONO, SH
MAYOR JENDERAL-TNI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1973 NOMOR 12.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1973
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA
DIBIDANG PERTAMBANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa bidang pertambangan mempunyai fungsi yang penting
dalam pembangunan ekonomi nasional dan pertahanan negara,
sehingga perlu diadakan pengaturan lebih lanjut tentang
pengawasan

keselamatan

kerja

sebagaimana disebutkan dalam

dibidang

pertambangan

Pasal 16 Undang-undang

Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Pasal 29 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1967;
b.

bahwa Undang-undang
keselamatan

kerja

Nomor 1 Tahun 1970 mengatur

secara

umum

termasuk

bidang

pertambangan yang menjadi tugas dan tanggung-jawab
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
c.

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan

usaha-usaha

pertambangan yang merupakan proses yang terus menerus,
membutuhkan peralatan yang khusus dan menghadapi
kemungkinan bahaya yang mempunyai tingkat berulangnya
kecelakaan membawa korban manusia dan tingkat kengerian
kecelakaan yang begitu besar dan khas, dianggap perlu untuk
mengadakan penyelenggaraan pengawasan keselamatan kerja
yang lebih effisien dan effektief;
d.

bahwa Departemen Pertambangan telah mempunyai personil
dan

peralatan

yang

khusus

untuk

menyelenggarakan

pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan;
e. bahwa …
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-

e.

bahwa

karenanya

perlu

diadakan

ketentuan

tentang

pengaturan, dan pengawasan keselamatan kerja dibidang
pertambangan antara Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Koperasi dan Menteri Pertambangan;

Mengingat

: 1.
2.

Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang

Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2070);
3.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

4.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55);

5.

Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2916);

7.

Mijn Politie Reglement (Staatsblad 1930 Nomor 341);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGATURAN DAN
PENGAWASAN

KESELAMATAN

KERJA

DIBIDANG

PERTAMBANGAN.

Pasal 1 …
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Pasal 1
Peraturan keselamatan kerja dibidang pertambangan bermaksud
dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undangundang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1969, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1970 dilakukan oleh Menteri Pertambangan setelah
mendengar pertimbangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Koperasi.

Pasal 2
Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas keselamatan
kerja dalam bidang Pertambangan dengan berpedoman kepada
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 serta peraturan-peraturan
pelaksanaannya.

Pasal 3
(1). Untuk pengawasan keselamatan kerja dibidang pertambangan
Menteri Pertambangan mengangkat pejabat-pejabat yang akan
melakukan tugas tersebut setelah mendengar pertimbangan
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi;
(2). Pejabat-pejabat termaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam
melaksanakan tugasnya

mengadakan kerjasama

dengan

Pejabat-pejabat Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Koperasi baik di Pusat maupun di Daerah.

Pasal 4
Menteri Pertambangan memberikan laporan secara berkala kepada
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi mengenai
pelaksanaan pengawasan termaksud dalam Pasal 1, 2 dan 3
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 5 …
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Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi pengaturan dan
pengawasan terhadap Ketel Uap sebagaimana termaksud dalam
Stoom Ordonnantie 1930 (Stbl. 1930 Nomor 225).

Pasal 6
Peraturan

Pemerintah

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1973
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1973
TENTANG
PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN
KERJA DIBIDANG PERTAMBANGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Untuk melaksanakan Undang-undang Keselamatan Kerja khususnya di bidang
Pertambangan yang dalam era pembangunan dewasa ini sedang berkembang dengan
pesatnya, diperlukan pengawasan lengkap dengan tenaga-tenaga staf, yang memadai
baik-kwalitas maupun kwantitasnya.
Tenaga-tenaga tersebut, yang memiliki keahlian dan penguasaan teoritis dalam
bidang-bidang

specialisasi

pertambangan

dan

memiliki

cukup

pengalaman-

pengalaman, telah ada di Departemen Pertambangan.
Maka sehubungan dengan faktor tersebut diatas dan sesuai pula dengan
penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 1 ayat (6), Menteri Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Koperasi dapat mendelegir pelaksanaan pengawasan dan
pengaturan Keselamatan Kerja tersebut, khusus dibidang Pertambangan kepada
Menteri Pertambangan.
Namun demikian, Policy Nasional tentang pengaturan pengawasan keselamatan
Kerja pada umumnya tetap ada ditangan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Koperasi.

II. PASAL …
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II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.
Cukup jelas.

--------------------------------

CATATAN

Kutipan:

LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG
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Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975
Tentang : Pengangkutan Zat Radioaktip
Oleh
Nomor
Tanggal
Sumber

:
:
:
:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
13 TAHUN 1975 (13/1975)
16 APRIL 1975 (JAKARTA)
LN 1975/17; TLN NO. 3053
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
a.

bahwa zat radioaktip mengandung bahaya radiasi, baik terhadap
manusia maupun harta benda ;

b.

bahwa pemakaian zat radioaktip telah meluas di Indonesia oleh karena
itu pemindahan dan atau pengangkutannya dari suatu tempat
ketempat lain dengan menggunakan jaringan lalu-lintas umum harus
dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi
manusia, harta dan benda;

c.

berhubung dengan itu, perlu segera ditetapkan Peraturan Pemerintah
yang mengatur pengangkutan zat radioaktip

Mengingat :
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1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Pelayaran Indonesia Tahun 193 (Indische Scheepvaart
wet 1936 (Staatsblad 1936 Nomor 700);

3.

Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1687);

4.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Tenaga Atom (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2722);

5.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan
Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);

6.

Bepalingen Vervoer Spoor Wegen (B.V.S.) (Staatsblad 1927 Nomor
262);

7.

Luchtvervoer Ordonnantie (Staatsblad 1939 Nomor 100) ;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga
Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 88);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2881);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan
Kerja Terhadap Radiasi (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian
Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(1)

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
a.

2235

Pengangkutan adalah memindahkan dari suatu tempat
ketempat lain dengan menggunakan jaringan lalu-lintas umum,
termasuk hal-hal mengenai pemuatan, penyimpanan dalam
perjalanan dan pembongkaran ;

(2)

b.

Pengirim adalah orang atau badan yang mengirimkan zat
radioaktip berdasarkan perjanjian pengangkutan;

c.

Pengangkut adalah orang atau badan yang berdasarkan suatu
perjanjian, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
pengangkutan zat radioaktip, seluruhnya atau sebagiannya
melalui darat, air, dan udara ;

d.

Penerima adalah orang atau badan yang menerima kiriman zat
radioaktip yang ditujukan kepadanya atau atas kuasa pihak lain.
Dalam pengertian penerima termasuk pula agen atau petugas/
pegawai dari penerima yang diberi kuasa olehnya untuk
melakukan penerimaan ;

e.

Bungkusan adalah pembungkus beserta isi zat radioaktip yang
telah memenuhi syarat-syarat pembungkusan dan telah siap
untuk diangkut ;

f.

Pembungkus adalah seperangkat komponen yang diperlukan
untuk menjamin dipenuhinya syarat-syarat pembungkusan.
Dalam pengertian pembungkus termasuk wadah, bahan
absorbsi, kerangka, penahan radiasi, peralatan pendinginan,
penyerap goncangan dan isolasi panas
;

g.

Instansi Yang adalah Badan Tenaga Atom Nasional; Berwenang

h.

Kendaraan Darat adalah kendaraan untuk perjalanan di darat
(termasuk traktor dan semi trailer), kendaraan diatas rel atau
gerbong-gerbong kereta api. Gerbong gandengan dianggap
sebagai sebuah kendaraan darat.

Untuk istilah-istilah lain berlaku ketentuan istilah dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Tenaga Atom, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Keselamatan Kerja terhadap Radiasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktip dan atau
Sumber Radiasi lainnya.

Pasal 2
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(1)

Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pengangkutan zat radioaktip
baik di darat, air, maupun udara.

(2)

Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku untuk pengangkutan di dalam
Instalasi Atom dimana zat radioaktip dipergunakan.

Pasal 3
Untuk pengangkutan zat radioaktip melalui darat, air, dan udara, selain
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini
berlaku pula peraturan-peraturan pengangkutan barang pada umumnya
melalui darat, air, dan udara, termasuk peraturan mengenai barang yang
mempunyai sifat lain yang berbahaya.

Pasal 4
Pengirim, Pengangkut, dan Penerima kiriman zat radioaktip harus memiliki
izin dari Instansi Yang Berwenang sebelum melakukan pengiriman,
pengangkutan, dan penerimaan zat tersebut.

Pasal 5
Petugas yang melaksanakan pengangkutan tidak diperkenankan mendapat
penyinaran melebihi 0,3 (tiga persepuluh) dari Nilai Batas yang diizinkan
untuk Pekerja Radiasi.

BAB II
PEMBUNGKUSAN

Pasal 6
Setiap orang atau badan yang akan melakukan pengiriman zat radio-aktip
harus melakukan pembungkusan zat radioaktip tersebut dengan memenuhi
syarat pembungkusan dan syarat pengujian yang ditentukan oleh Instansi
Yang Berwenang.

Pasal 7
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Bungkusan tidak boleh berisi barang lain, kecuali perlengkapan dan surat
yang diperlukan dalam penggunaan zat radioaktip tersebut.

Pasal 8
Pembungkusan zat radioaktip yang mempunyai sifat lain yang berbahaya
seperti mudah meledak, mudah terbakar, beracun, dan lain-lain, harus
dilakukan dengan memperhatikan semua sifat tersebut.

Pasal 9
(1)

Setiap bungkusan harus disertai dengan dokumen pengangkutan dan
diberi tanda-tanda jelas menurut ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh Instansi Yang Berwenang.

(2)

Bungkusan yang sudah siap dikirim diberi tanda "Siap untuk
diangkut".

BAB III
PENGANGKUTAN

Pasal 10
Setiap orang atau badan yang melaksanakan pengangkutan zat radio-aktip
harus mentaati ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan zat radio-aktip
yang ditetapkan oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 11
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(1)

Selama pengangkutan suatu bungkusan harus ditempatkan terpisah
dari para petugas yang melaksanakan pengangkutan dan penumpang
pada jarak aman.

(2)

Bungkusan harus ditempatkan pada jarak aman jauh dari film atau
kertas foto yang belum diproses.

Pasal 12
Bungkusan tidak boleh diangkut bersama-sama barang-barang lain yang
berbahaya dalam suatu ruangan.

Pasal 13
Kendaraan darat atau ruangan yang dipakai untuk mengangkut harus diberi
tanda-tanda yang jelas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh
Instansi Yang Berwenang.

BAB IV
PEMERIKSAAN

Pasal 14
Pemeriksaan oleh instansi lain yang berwenang terhadap isi bungkusan
hanya boleh dilakukan disuatu tempat yang mempunyai alat-alat cukup
untuk mencegah bahaya radiasi dengan dihadiri dan atau atas petunjuk
Petugas Proteksi Radiasi.

Pasal 15
Bungkusan yang dibuka harus dikembalikan lagi pada keadaan semula,
sebelum diteruskan kepada penerima.

BAB V
KECELAKAAN
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Pasal 16
Apabila selama pengangkutan suatu bungkusan pecah, bocor, rusak karena
terbuka, tenggelam atau terbakar, petugas pengangkut harus segera
mengisolasi tempat kejadian, dengan tanda yang jelas atau pemagaran.

Pasal 17
Pengirim dan pejabat yang berkepentingan dalam hal terjadi kecelakaan
seperti tersebut dalam Pasal 16 harus segera diberitahu.

Pasal 18
Tidak seorangpun diperkenankan masuk atau berada dalam daerah tersebut
dalam Pasal 16 sampai Petugas Proteksi Radiasi atau orang yang
ditunjuknya, datang memeriksa dan memimpin tindakan penyelamatan dan
menyatakan bahwa daerah tersebut bebas dari radiasi.

BAB VI
KEWAJIBAN PENGIRIM, PENGANGKUT, DAN PENERIMA

Pasal 19
Pengirim wajib memberitahukan segala sesuatu mengenai bungkusan yang
dikirimkannya, termasuk petunjuk teknis kepada pengangkut mengenai
bahaya yang mungkin timbul.

Pasal 20
Pengirim bertanggungjawab untuk semua kerugian yang diderita pengangkut
atau pihak lain sebagai akibat dari pemberitahuan dan keterangan yang
kurang teliti, salah atau tidak lengkap.
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Pasal 21
Pengirim wajib memberikan keterangan yang diperlukan apabila diminta oleh
Instansi Yang Berwenang mengenai konstruksi dan bahan yang dipergunakan
untuk pembungkus.

Pasal 22
Pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan bungkusan yang diangkut
sejak saat menerima dari pengirim sampai saat penyerahan kepada
penerima, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian pengangkutan.

Pasal 23
(1)

Bila pengangkut tidak mungkin menyerahkan bungkusan kiriman
kepada penerima, pengangkut harus segera memberitahukan kepada
pengirim selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal
pemberitahuan pengangkut kepada penerima mengenai saat
datangnya kiriman itu dipelabuhan atau di setasiun.

(2)

Apabila penerima tidak datang, atau apabila menolak untuk menerima
bungkusan atau untuk membayar apa yang harus dibayar olehnya,
atau apabila bungkusan tersebut disita oleh yang berwajib, maka
pengangkut wajib menyimpan bungkusan itu ditempat yang sesuai
atas tanggungan dan tanggungjawab orang yang berhak.

Pasal 24
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(1)

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari penerima harus
telah menerima pemberitahuan dari pengangkut mengenai saat
datangnya kiriman itu dipelabuhan atau di setasiun.

(2)

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, penerima diwajibkan segera
mengambil kiriman zat radioaktip yang ditujukan kepadanya di
pelabuhan atau di setasiun ditempat tujuan, selambat-lambatnya
14(empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan oleh pengangkut
mengenai datangnya kiriman itu di pelabuhan atau di setasiun
tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25
(1)

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal
4, 6, 10, 19, 21, 23, dan 24 diancam dengan pidana denda setinggitingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(2)

Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tersendiri.

Pasal 27
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
JENDERAL TNI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1975
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MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO,SH.

PENJELASAN ATAS :
TENTANG

A.

:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1975
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIP

PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana diketahui pemakaian zat radioaktip di Indonesia makin
lama makin meningkat. Zat radioaktip, demikian juga zat, bahan atau benda
lain yang terkena oleh zat radioaktip dapat menimbulkan bahaya radiasi.
Radiasi ini apabila mengenai bahan lain maupun sel tubuh manusia akan
mengakibatkan terjadinya interaksi dan karena itu mempunyai potensi untuk
merusak.
Berhubung dengan itu, maka dalam mengangkut zat radioaktip atau
benda lain yang terkena oleh zat radioaktip, dari suatu tempat ketempat lain
dengan menggunakan jaringan lalu-lintas umum, haruslah dilakukan usaha
sedemikian rupa sehingga zat radioaktip atau bahan yang mempunyai
potensi untuk timbulnya radioaktivitas tidak akan berbahaya bagi manusia
maupun harta dan benda. Oleh karena itu bungkusan yang akan diangkut
tidak boleh ditempatkan berdekatan dengan penumpang maupun film atau
kertas foto yang belum diproses. Untuk menjamin hal itu maka harus
ditentukan jarak/sela yang aman antara bungkusan zat radioaktip dan
penumpang/barang tersebut kecuali jika aktivitasnya sangat kecil.
Bungkusan zat radioaktip juga tidak boleh diangkut bersama-sama dalam
satu ruangan dimana terdapat barang-barang lain yang berbahaya, misalnya
barang-barang yang mudah meledak, terbakar, mudah mengakibatkan
korosi/karatan, mengoksidasi, gas-gas yang bertekanan tinggi atau yang
dilarutkan/ dicairkan dengan tekanan tinggi dan sebagainya.
Atas dasar pemikiran bahwa setiap orang yang berhubungan langsung
maupun tidak langsung dengan zat radioaktip akan menanggung risiko
bahaya, maka guna menekan bahaya tersebut menjadi sekecil-kecilnya, zat
radioaktip tersebut harus dipersiapkan dengan sempurna secara
administratip dan teknis sebelum dilakukan pengangkutannya.
Didalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya
bungkusan zat radioaktip, maka untuk mencegah meluasnya radiasi, tempat
dimana bungkusan itu terletak, perlu diisolir dengan tanda yang jelas atau
pemagaran. Apabila terjadi zat radioaktip merembes keluar di lantai
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kendaraan, maka lantai tersebut perlu didekontaminasi terlebih dahulu
sebelum dipakai kembali agar supaya tidak ada radiasi yang tertinggal.
Mengingat bahwa Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur hal-hal
secara garis besarnya, maka Instansi Yang Berwenang yakni Badan Tenaga
Atom Nasional akan menetapkan Ketentuan-ketentuan Keselamatan untuk
Pengangkutan Zat Radioaktip dengan memperhatikan anjuran dari Badan
Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Peraturan pengangkutan pada umumnya seperti peraturan tentang
Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965),
peraturan tentang pengangkutan dengan Kereta Api (S. 1927 - 262),
pengangkutan dengan Angkutan Laut (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
1969), peraturan tentang pengangkutan udara (S. 1939 - 100), dan lain-lain,
berlaku juga untuk pengangkutan zat radioaktip, kecuali apabila secara
khusus diatur lain.

B.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Dalam pengertian air termasuk laut territorial dan sungai. Untuk cara
mengangkut atau membawa zat radioaktip dari satu tempat ketempat lain di
dalam Instansi Atom berlaku ketentuan-ketentuan keselamatan kerja
terhadap radiasi yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang.

Pasal 3
Dalam hal zat radioaktip yang diangkut itu mempunyai sifat lain yang
berbahaya seperti beracun, mudah meledak, mudah terbakar, mudah
menjadi panas dan lain-lain, maka perlu juga diperhitungkan apa yang
ditentukan dalam peraturan lain yang mengatur sifat lain yang berbahaya
itu.
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Pasal 4
Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 Tentang
Izin Pemakaian Zat Radioaktip dan atau Sumber Radiasi Lainnya, wajib
dimintakan izin pemakaian terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman,
pengangkutan atau penerimaan kiriman zat radioaktip.

Pasal 5
Nilai Batas Yang Diizinkan untuk Pekerja Radiasi terdapat di dalam Ketentuan
Keselamatan Kerja terhadap Radiasi.

Pasal 6
Syarat pembungkusan dan pengujian dimuat dalam Ketentuan-ketentuan
Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktip yang dikeluarkan oleh
Instansi Yang Berwenang.

Pasal 7
Termasuk dalam perlengkapan di sini adalah alat pembuka tutup, tang dan
sebagainya dan surat yang diperlakukan dalam penggunaan zat radioaktip.

Pasal 8
Cara pembungkusan zat radioaktip yang juga mempunyai sifat lain yang
berbahaya seperti mudah meledak, mudah menjadi panas dan sebagainya,
juga harus memperhatikan syarat lain untuk pembungkusan zat yang
demikian itu.

Pasal9
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Dokumen pengangkutan ini merupakan pelengkap atas dokumen
pengangkutan yang diwajibkan untuk pengangkutan barang pada umumnya.
Dokumen pengangkutan itu antara lain harus memuat : Tanda pengenal
Instansi Yang Berwenang, keterangan singkat mengenai bungkusan
termasuk bahan konstruksi, berat kotor, ukuran luar, tampak luar, dan lainlain.

Pasal 10
Ketentuan-ketentuan Keselamatan untuk Pengangkutan Zat Radioaktip
dikeluarkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom
Nasional.

Pasal 11
Untuk menjaga keselamatan manusia maka perlu ada jarak yang aman
antara bungkusan yang merupakan sumber radiasi, dengan orang maupun
barang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jarak aman itu
adalah kecepatan penerimaan dosis (dose rate) dan penerimaan dosis
seluruhnya (total dose).
Seperti diketahui Nilai Batas untuk anggota Masyarakat (bukan pekerja
radiasi) adalah 0,l (satu persepuluh) dari Nilai Batas Rata-rata tertinggi
tahunan.

Pasal 12
Keutuhan bungkusan harus dijaga selama dalam pengangkutan, sehingga
oleh karena itu bungkusan tidak boleh ditaruh dalam satu kendaraan atau
ruangan bersama-sama dengan barang berbahaya yang lain, misalnya
bensin, bahan peledak, dan lain-lain.
Dalam hal pengangkutan dengan kapal laut, maka pengertian ruangan
adalah palka (hold), ruangan (compartement) atau dek.

Pasal 13
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Cara penempelan tanda ini untuk tiap jenis kendaraan berbeda. Misalnya
pada kapal laut tanda cukup ditempelkan pada dinding ruangan dimana
ditempatkan zat radioaktip dan kalau perlu dapat ditambahkan dengan
lampu merah di luar kapal, supaya membuat tanda menjadi lebih jelas.
Untuk dinding luar kendaraan darat ukuran gambar dapat sedikit lebih besar,
dengan perbandingan yang sepadan, dengan ukuran minimum 15 (lima
belas) cm.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi yang
karena tugasnya memandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan
misalnya : Bea Cukai, Polisi, dan sebagainya.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Untuk mencegah makin meluasnya bahaya radiasi dan masuknya orang yang
tidak berkepentingan dalam daerah atau tempat terjadinya kecelakaan maka
daerah atau tempat tersebut diisolir dengan menempatkan tanda yang jelas
atau pemagaran.
Dalam setiap pertolongan kecelakaan, keselamatan manusia diutamakan.

Pasal 17
Termasuk pengertian pejabat yang berkepentingan adalah Polisi, Pejabat
Pamongpraja (seperti Lurah), Kepala Stasiun terdekat dalam hal
pengangkutan dengan kereta api, dan lain-lain pejabat yang dapat
membantu mengatasi kecelakaan.
Pengemudi dan petugas lain dalam pengangkutan perlu segera
memberitahukan pengirim dan pejabat tersebut tentang terjadinya
kecelakaan.
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Pasal 18
Petugas proteksi Radiasi tersebut tidak perlu selalu dari pihak pengirim.
Dengan tindakan penyelamatan dimaksudkan tindakan dekontaminasi.

Pasal 19
Petunjuk ini terdapat di dalam dokumen pengangkutan, termasuk petunjuk
dalam keadaan darurat.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Adalah menjadi kewajiban pengangkut untuk membawa barang ketempat
tujuan dengan selamat.

Pasal 23
Contoh dalam hal tersebut ialah misalnya jika penerima tidak dikenal,
pindah, dan sebagainya.

Pasal 24
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar kiriman zat radioaktip tidak
diterlantarkan ditempat tertentu, ditempat tujuan (pelabuhan, stasiun, dan
lain-lain). Dalam hal diperjanjikan, bahwa kiriman zat radioaktip dikirim dan
diangkut sampai pada alamat penerima, maka kewajiban pengangkut hanya
menyimpan dan meletakkannya ditempat yang aman.
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Cukup jelas.

Pasal 25

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

______________________________________
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Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979
Tentang : Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan
Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi
Oleh
Nomor
Tanggal
Sumber

:
:
:
:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
11 TAHUN 1979 (11/1979)
25 MEI 1979 (JAKARTA)
LN 1979/18; TLN NO. 3135
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun
1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070), dianggap perlu
mengatur lebih lanjut keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan
minyak dan gas bumi dengan suatu Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2918);

4.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun
1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN KERJA PADA PEMURNIAN
DAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Di dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a.

Pemurnian dan Pengolahan adalah usaha memproses minyak dan gas
bumi di daratan atau di daerah lepas pantai dengan cara
mempergunakan proses fisika dan kimia guna memperoleh dan
mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan gas bumi yang dapat
digunakan;

b.

Tempat pemurnian dan pengolahan adalah tempat penyelengaraan
pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, termasuk di
dalamnya peralatan, bangunan dan instalasi yang secara langsung dan
tidak langsung (penunjang) berhubungan dengan proses pemurnian
dan pengolahan;

c.

Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan usaha pemurnian dan
pengolahan minyak dan gas bumi;
.

d.

Pengusaha adalah pimpinan Perusahaan;

e.

Kepala Teknik Pemurnian dan Pengolahan adalah Penanggungjawab
dari suatu pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi yang
selanjutnya disebut Kepala Teknik;

f.

Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab
pertambangan minyak dan gas bumi;

g.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lapangan tugasnya
meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;

h.

Direktur adalah Direktur Direktorat yang lapangan tugasnya meliputi
urusan keselamatan kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
Kepala Inspeksi adalah Kepala Inspeksi Tambang Minyak dan Gas
Bumi;

i.
j.
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dalam

bidang

Pelaksana Inspeksi Tambang adalah Pelaksana Inspeksi Tambang
Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2
(1)

Tatausaha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaanpekerjaan serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan
gas bumi berada dalam wewenang dan tanggungjawab Menteri.

(2)

Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini kepada Direktur
Jenderal dengan hak substitusi.

(3)

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (2) dilakukan oleh Kepala Inspeksi dibantu oleh Pelaksana
Inspeksi Tambang.

(4)

Kepala Inspeksi memimpin dan bertanggungjawab mengenai
pengawasan
ditaatinya
ketentuan-ketentuan
dalam
Peraturan
Pemerintah ini dan mempunyai wewenang sebagai Pelaksana Inspeksi
Tambang.

(5)

Pelaksana Inspeksi Tambang melaksanakan pengawasan ditaatinya
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3
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(1)

Pengusaha bertanggungjawab penuh atas ditaatinya ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan kebiasaan yang baik
dalam teknik pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.

(2)

Dalam hal Pengusaha menjalankan sendiri pimpinan dan pengawasan
di tempat pemurnian dan pengolahan, ia menjabat sebagai Kepala
Teknik dan mendapat pengesahan dari Kepala Inspeksi.

(3)

Dalam hal Pengusaha tidak menjalankan sendiri pimpinan dan
pengawasan di tempat pemurnian dan pengolahan, ia diwajibkan
menunjuk seorang sebagai Kepala Teknik yang menjalankan pimpinan
dan pengawasan pada pemurnian dan pengolahan, yang harus
disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Inspeksi sebelum yang
bersangkutan melakukan pekerjaannya.

(4)

Kepala Teknik termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi
syarat yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi.

(5)

Kepala Teknik wajib menunjuk seorang wakil yang disahkan oleh
Kepala Inspeksi sebagai penggantinya, apabila ia berhalangan atau
tidak ada di tempat selama maksimum 3 (tiga) bulan berturut-turut,
kecuali apabila ditentukan lain oleh Kepala Inspeksi.

(6)

Serah terima tanggungjawab antara Kepala Teknik dan wakilnya
termaksud pada ayat (5) harus dilakukan secara tertulis.
BAB II
BANGUNAN

Pasal 4
(1)
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Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum mulai membangun atau
mengadakan perubahan dan atau perluasan tempat pemurnian dan
pengolahan, Pengusaha diwajibkan menyampaikan secara tertulis
kepada Kepala Inspeksi mengenai hal-hal :
a.

lokasi geografis;

b.

denah bangunan dan instalasi-pemurnian dan pengolahan;

c.

bahan baku, bahan penolong beserta hasil pemunian dan
pengolahannya;

d.

proses diagram;

e.

instalasi pencegah kebakaran yang bersifat permanen, baik
dengan air maupun bahan kimia;

f.

jumlah dan perincian tenaga kerja dan atau tambahannya;

g.

hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan mengenai hal-hal
yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan termaksud pada ayat
(1), Pengusaha diwajibkan menyampaikannya secara tertulis kepada
Kepala Inspeksi.

(3)

Dalam masa pembangunan tempat pemurnian dan pengolahan,
pembuatan, pendirian, penyusunan dan pemasangan semua peralatan,
bangunan dan instalasi pemurnian dan pengolahan berada dibawah
pengawasan Kepala Inspeksi.

Pasal 5
(1)

Semua bangunan dan instalasi dalam tempat pemurnian dan
pengolahan harus memenuhi syarat-syarat teknis dan keselamatan
kerja yang sesuai dengan sifat-sifat khusus dari proses dan lokasi
yang bersangkutan.

(2)

Perencanaan, pendirian dan pemeliharaan instalasi pemurnian dan
pengolahan harus dilaksanakan dengan baik untuk menjaga
keselamatan terhadap alat, pesawat dan peralatan serta para pekerja.

(3)

Semua bangunan dan instalasi yang didirikan di dalam daerah yang
mempunyai kemungkinan besar bagi timbulnya bahaya kebakaran,
harus dibuat dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.

(4)

Semua bangunan dan instalasi harus dilengkapi dengan sistim
telekomunikasi yang baik.

(5)

Instalasi unit proses pemurnian dan pengolahan dan instalasi lainnya
harus ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah menimbulkan
pelbagai bahaya dan kerusakan terhadap sekitarnya.

(6)

Instalasi-instalasi unit proses yang berlainan fungsinya harus diatur
penempatannya sesuai dengan sifat bahan-bahan yang diolah dan
dihasilkan, dengan maksud untuk mengurangi atau membatasi
menjalarnya kerusakan apabila terjadi kecelakaan dan atau
kebakaran.

(7)

Semua peralatan, bangunan dan instalasi yang dapat menimbulkan
kemungkinan terjadinya arus listrik yang diakibatkan oleh petir, arus
liar, muatan statis dan sebagainya, harus dilengkapi dengan suatu
sistim untuk meniadakannya.

(8)

Dalam mengadakan perbaikan dan pemeliharaan tempat pemurnian
dan pengolahan harus digunakan cara, peralatan dan tenaga yang
memenuhi syarat.

Pasal 6
Tanda warna peralatan pada tempat pemurnian dan pengolahan seperti
kolom, pipa, pesawat, rambu tanda bahaya, alat pelindung, dan lain-lainnya
harus memenuhi keseragaman warna yang disetujui oleh Kepala Inspeksi.
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BAB III
JALAN DAN TEMPAT KERJA

Pasal 7
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(1)

Jalan dalam tempat pemurnian dan pengolahan harus baik dan cukup
lebar, sehingga setiap tempat dapat dicapai dengan mudah dan cepat
oleh orang maupun kendaraan serta harus dipelihara dengan baik,
diberi penerangan yang cukup dan dimana perlu dilengkapi dengan
rambu-rambu lalu-lintas.

(2)

Apabila di dalam tempat dari pengolahan terdapat jalan kereta api,
maka jalan tersebut harus dibuat sesuai dengan keadaan tanah, beban
jalan serta kecepatan kereta api.

(3)

Sepanjang jembatan, sekeliling lubang yang membahayakan dan
pinggir tebing yang terbuka harus diberi pagar yang cukup kuat.

(4)

Setiap instalasi unit proses pemurnian dan pengolahan harus
mempunyai tempat kerja dan tempat lalu-lintas yang baik, aman dan
harus selalu dalam keadaan bersih.

(5)

Lantai terbuka, selokan dan penggalian di tempat kerja harus diberi
tanda yang jelas dan dapat dilihat dengan mudah, baik pada siang
maupun malam hari.

(6)

Geladak kerja, lantai dan lorong, termasuk titian untuk berjalan,
jembatan, tangga dan lubang yang dibuat di lantai dan dinding, harus
dipelihara dengan baik dan dibuat dengan memenuhi syarat-syarat
keselamatan kerja, serta apabila dianggap perlu, dilindungi dengan
pagar yang aman untuk mencegah terjadinya bahaya atau kecelakaan.

(7)

Tangga harus dilengkapi sekurang-kurangnya pada 1 (satu) sisi
dengan tempat pegangan yang kuat.

(8)

Tangga yang dapat dipindah-pindahkan harus dilengkapi dengan alat
pengaman terhadap kemungkinan bergeser.

(9)

Bejana, reservoir dan bak yang terbuka yang berisikan bahan cair,
termasuk yang mendidih, panas atau yang dapat melukai, sepanjang
dapat menimbulkan bahaya, harus dikelilingi dengan pagar yang aman
atau dibuat usaha-usaha lainnya untuk mencegah kecelakaan. (10)
Jembatan, tempat kerja dan tangga harus diperiksa secara berkala.

Pasal 8
(1)

Tempat kerja harus bersih dan dipelihara dengan baik.

(2)

Tempat kerja harus dilengkapi dengan penerangan yang baik, sesuai
dengan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)

Ruangan kerja harus mempunyai ventilasi yang baik yang disesuaikan
dengan jumlah orang dan keadaan udara yang terdapat di dalam
ruangan tersebut.

(4)

Ruangan kerja harus diatur sedemikian rupa, sehingga kebisingan
berada di bawah nilai ambang batas yang ditentukan; atau apabila hal
ini tidak dapat dicapai, para pekerja harus dilengkapi dengan alat
pelindung diri.

(5)

Ruangan kerja harus dapat dicapai dan ditinggalkan dengan mudah
dan aman melalui pintu-pintu tertentu dan harus terpelihara dengan
baik.

(6)

Di tempat-tempat tertentu untuk keadaan darurat harus tersedia alatalat penyelamat yang sesuai dengan kebutuhan.
BAB IV
PESAWAT DAN PERKAKAS

Pasal 9
(1)

Pesawat, pesawat pengangkat, mesin perkakas dan perkakas harus
terbuat dan terpelihara sedemikian rupa, sehingga memenuhi syaratsyarat teknis yang baik dan aman.

(2)

Peralatan termaksud pada ayat (1) harus diperiksa secara berkala.

Pasal 10
(1)
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Bagian-bagian pesawat, mesin perkakas dan alat transmisi yang
bergerak, yang dapat membahayakan pekerja yang melayaninya dan
membahayakan lalu-lintas, harus terlindung dengan baik dan aman.

(2)

Pesawat dan mesin perkakas yang dalam penggunaannya dapat
menimbulkan bahaya terhadap pekerja yang melayaninya harus diberi
pelindung
dan
dipasang
sedemikian
rupa
sehingga
tidak
membahayakan.

(3)

Ruangan diantara pesawat atau mesin perkakas harus cukup lebar dan
bebas dari benda-benda yang dapat merintangi dan menimbulkan
bahaya terhadap pekerja yang melayaninya dan lalu-lintas.

(4)

Pesawat dan mesin perkakas yang karena akibat perputaran yang
sangat tinggi mungkin dapat pecah beterbangan, harus dilindungi
dengan baik, serta kecepatan putarannya tidak boleh melebihi batas
kecepatan aman yang telah ditentukan untuk pesawat tersebut.

(5)

Masing-masing mesin perkakas yang digerakkan oleh pesawat secara
sentral, harus dapat dihentikan secara tersendiri.

(6)

Apabila sesuatu pesawat atau mesin perkakas perlu dijalankan untuk
percobaan atau hal-hal lain yang bersifat sementara dengan tidak
memakai alat pelindung, maka pada tempat yang mudah terlihat
harus dipasang rambu-rambu tanda bahaya yang jelas.
Pasal 11

(1)

Pada pesawat pengangkat harus dinyatakan dengan jelas batas daya
angkat aman yang telah ditentukan untuk pesawat tersebut.

(2)

Bagian-bagian yang bergerak seperti rantai, roda gigi, dan rem serta
alat pengaman pesawat pengangkat harus selalu berada dalam
keadaan baik.

(3)

Pesawat pengangkat harus dilayani oleh ahli yang ditunjuk oleh Kepala
Teknik.

(4)

Dilarang membebani pesawat pengangkat melebihi batas daya angkat
aman yang telah ditentukan untuk pesawat tersebut.
BAB V
POMPA
Pasal 12

(1)

2257

Pemasangan dan penggunaan pompa beserta perlengkapannya, baik
untuk bagian-bagian cair ataupun gas, termasuk yang bertekanan
tinggi dan bersuhu tinggi ataupun bersuhu rendah sekali harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam standar yang

diakui oleh Menteri, kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan
Pemerintah ini atau oleh Kepala Inspeksi.
(2)

Tekanan kerja di dalam pompa beserta perlengkapannya tidak boleh
melebihi batas tekanan kerja aman yang telah ditentukan untuk
pompa itu. Untuk keperluan tersebut harus dipasang alat-alat
pengamannya yang selalu dapat bekerja dengan baik di atas batas
tekanan kerja aman yang telah ditentukan.

(3)

Pompa harus diperiksa secara berkala dan diuji kemampuannya
menurut tata-cara yang ditentukan oleh Kepala Inspeksi.

(4)

Apabila terjadi kebocoran pada pompa, aliran zat cair atau gas di
dalamnya harus dapat dihentikan dengan segera dari tempat yang
aman.

(5)

Apabila terjadi perubahan, penambahan atau pemindahan terhadap
suatu pompa dan perlengkapannya, maka kemampuan pompa
tersebut harus diuji kembali. Syarat-syarat pemakaian yang
diperbolehkan dan jangka waktu pemakaian sebelum inspeksi
berikutnya akan ditentukan kembali.

Pasal 13
(1)

Jika pada suatu baterai pompa, sebuah pompa atau lebih dibersihkan
atau diperbaiki, sedangkan yang lainnya masih digunakan, maka
semua saluran pipa dari dan ke pompa tersebut harus dilepaskan dan
ditutup dengan flens mati.

(2)

Semua saluran pipa yang bersuhu tinggi atau bersuhu rendah sekali
harus disalut dengan baik di tempat-tempat yang dapat menimbulkan
bahaya terhadap orang dan peralatan di sekitarnya.
BAB VI
KOMPRESOR, POMPA VAKUM, BEJANA TEKAN DAN BEJANA VAKUM
Pasal 14

(1)

2258

Kompresor dan bejana tekan adalah peralatan yang bekerja dengan
tekanan kerja di dalam peralatan melebihi 1/2(seperdua) atmosfir
tekanan lebih.

(2)

Pompa vakum dan bejana vakum adalah peralatan yang bekerja
dengan tekanan kerja di dalam peralatan kurang dari 1 (satu) atmosfir
absolut.

Pasal 15
(1)

Pemasangan dan penggunaan kompresor, pompa vakum dan bejana
tekan atau bejana vakum dan peralatannya harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh
Menteri, kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah
ini atau oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Bejana tekan atau bejana vakum, apabila diisi dengan zat cair atau
gas bertekanan tinggi atau di bawah atmosfir ataupun dicairkan, yang
dapat menimbulkan bahaya ledakan harus memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan.

(3)

Kompresor, pompa vakum dan bejana tekan atau bejana vakum harus
diperiksa secara berkala dan diuji kemampuannya menurut tatacara
yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi.

(4)

Pada kompresor, pompa vakum dan bejana tekan atau bejana vakum
harus dipasang alat-alat pengaman yang selalu dapat bekerja dengan
baik diatas batas tekanan kerja aman yang telah ditentukan untuk
peralatan tersebut.

(5)

Apabila terjadi perubahan, penambahan atau pemindahan terhadap
suatu kompresor, pompa vakum atau bejana tekan atau bejana
vakum, maka kemampuan alat-alat tersebut harus diuji kembali.
Syarat-syarat pemakaian yang diperbolehkan dan jangka waktu
pemakaian sebelum inspeksi berikutnya akan ditentukan kembali.
BAB VII
INSTALASI UAP AIR

Pasal 16
(1)

2259

Semua bagian instalasi uap air, kecuali ketel uap air, pesawat uap air
dan yang sejenis, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana
tercantum dalam standar yang diakui oleh Menteri, kecuali apabila
ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau oleh Kepala
Inspeksi.

(2)

Pemasangan dan penggunaan instalasi uap air termasuk ketel uap air
termaksud pada ayat (1) harus aman, sehingga dengan demikian tidak
akan menimbulkan bahaya terhadap orang dan peralatan di
sekitarnya.

(3)

Apabila terjadi perubahan, penambahan atau pemindahan terhadap
instalasi uap air dan perlengkapannya, maka kemampuan instalasi
tersebut beserta perlengkapannya harus diuji kembali, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Pasal 17

(1)

Jika pada suatu baterai ketel uap air, sebuah ketel atau lebih harus
dibersihkan atau diperbaiki, sedangkan yang lainnya masih digunakan,
maka semua saluran pipa dari dan ke ketel uap air tersebut harus
dilepaskan dan ditutup dengan flens mati.

(2)

Semua saluran uap air dan air panas yang digunakan harus disalut
dengan baik di tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya
terhadap orang dan peralatan di sekitarnya.

(3)

Semua saluran uap air harus
pembuangan air kondensat.

dilengkapi

dengan

alat

untuk

BAB VIII
TUNGKU PEMANAS
Pasal 18

2260

(1)

Tungku pemanas untuk memanaskan atau menguapkan minyak dan
gas bumi atau zat-zat lain harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Menteri,
kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau
oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Tungku pemanas harus diperiksa secara berkala dan diuji
kemampuannya menurut tatacara yang ditentukan oleh Kepala
Inspeksi.

(3)

Pada tungku pemanas harus dipasang alat-alat pengaman yang selalu
harus dapat bekerja dengan baik.

(4)

Apabila terjadi kebocoran aliran minyak dan gas bumi atau zat-zat lain
dalam tungku pemanas, aliran tersebut harus dapat dihentikan dengan
segera dari tempat yang aman.

(5)

Apabila terjadi perubahan, penambahan atau pemindahan terhadap
suatu tungku pemanas dan perlengkapannya, maka kemampuan
tungku pemanas tersebut beserta perlengkapannya harus diuji
kembali. Syarat-syarat pemakaian yang diperbolehkan dan jangka
waktu pemakaian sebelum inspeksi berikutnya akan ditentukan
kembali.

Pasal 19
(1)

Jika pada suatu baterai tungku pemanas, sebuah tungku pemanas
atau lebih harus dibersihkan atau diperbaiki, sedangkan yang lainnya
masih digunakan, maka semua saluran pipa dari dan ke tungku
pemanas tersebut harus dilepaskan dan ditutup dengan flens mati.

(2)

Semua saluran pipa yang berisi uap dan cairan panas harus disalut
dengan baik di tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya
terhadap orang dan peralatan disekitarnya.
BAB IX
KONDENSOR DAN HEAT EXCHANGER
Pasal 20

2261

(1)

Kondensor dan heat exchanger beserta perlengkapannya, baik untuk
bagian-bagian cair atau gas dari minyak dan gas bumi ataupun zat-zat
lain, termasuk yang bertekanan tinggi dan vakum, harus memenuhi
syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh
Menteri, kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah
ini atau oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Kondensor dan heat exchanger beserta perlengkapannya harus
diperiksa secara berkala dan diuji kemampuannya menurut tatacara
yang ditentukan oleh Kepala Inspeksi.

(3)

Pada kondensor dan heat exchanger harus dipasang
pengaman yang selalu harus dapat bekerja dengan baik.

(4)

Apabila terjadi kebocoran aliran minyak dan gas bumi atau zat-zat lain
di dalam kondensor atau heat exchanger, aliran tersebut harus dapat
dihentikan dengan segera dari tempat yang aman.

alat-alat

(5)

Apabila terjadi perubahan, penambahan atau pemindahan terhadap
suatu kondensor atau heat exchanger dan perlengkapannya, maka
kemampuan kondensor atau heat exchanger tersebut beserta
perlengkapannya harus diuji kembali. Syarat-syarat pemakaian yang
diperbolehkan dan jangka waktu pemakaian sebelum inspeksi
berikutnya akan ditentukan kembali.
Pasal 21

(1)

Jika pada suatu baterai kondensor atau heat exchanger, sebuah
kondensor atau sebuah heat exchanger atau lebih harus dibersihkan
atau diperbaiki, sedangkan yang lainnya masih digunakan, maka
semua saluran pipa dari dan ke kondensor atau heat exchanger
tersebut harus dilepaskan dan ditutup dengan flens mati.

(2)

Semua saluran pipa yang bersuhu tinggi atau bersuhu rendah sekali
harus disalut dengan baik di tempat-tempat yang dapat menimbulkan
bahaya terhadap orang dan peralatan di sekitarnya.
BAB X
PIPA PENYALUR

Pasal 22

2262

(1)

Pemasangan dan penggunaan pipa penyalur beserta perlengkapannya
keculai pipa penyalur uap air yang bergaris tengah lebih dari 450
(empat ratus lima puluh) milimeter, harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Menteri,
kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau
oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Tekanan kerja di dalam pipa penyalur beserta perlengkapannya tidak
boleh melebihi batas tekanan kerja aman yang telah ditentukan dan
untuk keperluan tersebut harus dipasang alat-alat pengaman yang
selalu dapat bekerja dengan baik di atas batas tekanan kerja aman
yang telah ditentukan.

(3)

Letak pipa penyalur di atas permukaan tanah atau di udara harus
diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu lalu-lintas orang
dan kendaraan.

(4)

Pada tempat-tempat tertentu pipa penyalur beserta perlengkapannya
harus diberi pelindung untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

(5)

Pipa penyalur yang ditanam harus dilengkapi dengan alat atau cara
untuk mengetahui dengan segera apabila terjadi kebocoran.

(6)

Sistim pipa penyalur harus selalu berada dalam keadaan terpelihara
dengan baik.

BAB XI
TEMPAT PENIMBUNAN
Pasal 23

2263

(1)

Tempat penimbunan minyak dan gas bumi beserta hasil pemurnian
dan pengolahannya, termasuk gas bumi yang dicairkan, bahan cair
dan gas lainnya yang mudah terbakar dan atau mudah meledak dan
zat yang berbahaya lainnya, harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Menteri,
kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau
oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Tempat penimbunan termaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan alat-alat pengaman dan dibuat atau dibangun sedemikian rupa
sehingga tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan
serta apabila terjadi kebakaran atau ledakan harus dapat dibatasi atau
dilokalisir setempat.

(3)

Tempat penimbunan yang berbentuk tangki untuk bahan cair harus
dikelilingi dengan tanggul yang dapat menampung sejumlah bahan
cair yang ditentukan. Tinggi tanggul tidak boleh melebihi 150 (seratus
lima puluh) sentimeter dan permukaan tanah di bagian luar tempat
yang ditanggul. Setiap tempat yang ditanggul harus dilengkapi dengan
sistim saluran untuk pengeringan yang dapat ditutup apabila
diperlukan.

(4)

Kapasitas tempat penimbunan tersebut harus dinyatakan dengan jelas
pada masing-masing tempat dan dilarang mengisi tempat penimbunan
melebihi kapasitas yang telah ditentukan.

(5)

Aliran bahan cair dan gas dari dan ke tempat penimbunan harus dapat
dihentikan dengan segera untuk masing-masing tempat penimbunan
dari tempat yang aman.

(6)

Tempat penimbunan harus selalu berada dalam keadaan terpelihara
baik dan khusus untuk tempat penimbunan berbentuk tangki secara
berkala harus diadakan pembersihan dan pemeliharaan pada bagian
dalam.

(7)

Kompleks tempat penimbunan harus
pemadam kebakaran yang permanen.

dilengkapi

dengan

sistim

BAB XII
PEMBONGKARAN DAN PEMUATAN MINYAK DAN GAS BUMI, HASIL
PERMURNIAN DAN PENGOLAHANNYA SERTA BAHAN BERBAHAYA LAINNYA
Pasal 24

2264

(1)

Membongkar dan memuat minyak dan gas bumi beserta hasil
permurnian dan pengolahannya, termasuk gas bumi yang dicairkan,
harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam standar
yang diakui oleh Menteri, keculai apabila ditentukan lain dalam
Peraturan Pemerintah ini atau oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Peralatan untuk membongkar dan memuat termaksud pada ayat (1)
harus dilengkapi dengan alat-alat pengaman dan dibuat atau dibangun
sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran
atau ledakan atau bahaya lainnya, serta apabila terjadi kebakaran
atau ledakan atau kecelakaan lainnya harus dapat dibatasi atau
dilokalisir setempat.

(3)

Kepala Teknik wajib mencegah terjadinya pencemaran oleh minyak
dan gas bumi beserta hasil pemurnian dan pengolahannya di tempat
membongkar dan memuat.

(4)

Dalam hal terjadi kebocoran pada waktu membongkar atau memuat
minyak dan gas bumi serta hasil pemurnian dan pengolahannya, maka
aliran bahan-bahan tersebut arus dapat dihentikan dengan segera dari
tempat yang aman, disusul dengan tindakan-tindakan pengamanan
yang diperlukan.

(5)

Untuk bahan cair dan gas lainnya yang berbahaya, diperlakukan
ketentuan termaksud pada ayat-ayat (1), (2), (3), dan (4).

(6)

Pelaksanaan membongkar dan memuat minyak dan gas bumi serta
hasil pemurnian dan pengolahannya harus diawasi oleh ahli dalam
bidang tersebut. Ahli termaksud harus dicatat oleh Kepala Teknik
dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan.

BAB XIII
PENGOLAHAN BAHAN BERBAHAYA DAN ATAU MUDAH TERBAKAR
DAN ATAU MUDAH MELEDAK DI DALAM RUANGAN KERJA
Pasal 25
Pengolahan dan penggunaan bahan-bahan tertentu yang bersifat khusus
yang berbahaya dan atau mudah terbakar dan atau mudah meledak di dalam
ruangan kerja, harus dilakukan dengan cara dan usaha sedemikian rupa
sehingga kebakaran, ledakan dan kecelakaan lainnya tidak akan terjadi.
Pasal 26
(1)

Ruangan kerja tertutup dimana bahan yang mudah terbakar atau
meledak dibuat atau diolah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a.

sekurang-kurangnya harus terdapat 2 (dua) pintu yang terbuka
keluar dan bebas dari rintangan;

b.

sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kerja harus diatur
secara terpencar;

c.

jumlah bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak
tersebut tidak boleh melebihi jumlah seperlunya yang akan
diolah atau digunakan langsung;

d.

ruangan kerja tersebut harus dilengkapi dengan alat pengaman
yang sesuai.

(2)

Bangunan dimana dipergunakan bahan-bahan berbahaya dan atau
mudah terbakar atau meledak, atau bangunan tempat penyimpanan
bahan tersebut, harus terpisah dari bangunan lainnya dan para
pekerjanya harus dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai.

(3)

Dalam ruangan kerja dan bangunan termaksud pada ayat-ayat (1) dan
(2), para pekerja dilarang mengenakan pakaian yang dapat
menimbulkan bahaya muatan listrik statis.
BAB XIV
PROSES DAN PERALATAN KHUSUS
Pasal 27

(1)

2265

Untuk proses-proses dan peralatan-peralatan khusus yang sekaligus
menggunakan tekanan yang sangat tinggi atau sangat rendah disertai
dengan suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah, termasuk proses

petrokimia, gas bumi yang dicairkan dan proses-proses lainnya,
sepanjang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala
Inspeksi.
(2)

Untuk permurnian dan pengolahan di daerah lepas pantai termasuk
proses, peralatan, bangunan dan instalasi, sepanjang belum diatur
atau belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Inspeksi.
BAB XV
LISTRIK
Pasal 28

(1)

Pesawat pembangkit tenaga listrik, pesawat yang menyalurkan tenaga
listrik atau menggunakan tenaga listrik peralatan listrik, pemasangan
dan penggunaan tenaga listrik, harus memenuhi syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Menteri,
kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau
oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh
terputusnya aliran listrik, Kepala Teknik wajib menjamin kelangsungan
aliran listrik tersebut di lokasi-lokasi tertentu atau instalasi-instalasi
tertentu di tempat pemurnian dan pengolahan.
Pasal 29

2266

(1)

Pesawat pembangkit tenaga listrik, pesawat yang menyalurkan tenaga
listrik atau menggunakan tenaga listrik dan peralatan penyalur tenaga
listrik lainnya, harus dipasang dan dilindungi sedemikian rupa
sehingga percikan api yang mungkin timbul tidak akan menimbulkan
kebakaran terhadap bahan-bahan yang mudah meledak atau terbakar.

(2)

Alat pembantu yang menyalurkan tenaga listrik ke pesawat yang
menggunakannya harus disusun, diatur dan dipasang dengan baik.

(3)

Dilarang menggunakan kawat atau kabel listrik yang tidak disalut di
tempat yang menimbulkan bahaya.

(4)

Pengamanan kawat atau kabel baik disalut maupun tidak, termasuk
jarak antara kawat atau kabel tersebut dengan dinding, baik di luar
maupun di dalam bangunan, tingginya dari permukaan tanah dan
jarak antara kawat atau kabel masing-masing harus cukup. Luas

penampang kawat atau kabel tersebut harus sesuai dengan kekuatan
arus listrik yang mengalir di dalamnya untuk mencegah timbulnya
bahaya.
(5)

Kawat atau kabel listrik diatas tanah dan di luar bangunan harus
dilengkapi dengan penangkal petir yang baik dalam jumlah yang
cukup.

(6)

Bagian-bagian pesawat, penyalur atau peralatan lainnya yang
menggunakan arus listrik harus terlindung dan yang menggunakan
tegangan tinggi harus dilengkapi dengan tanda peringatan.

(7)

Daya tahan isolasi seluruh jaringan saluran listrik dan tiap-tiap
bagiannya harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja.

(8)

Dalam penyaluran tenaga listrik harus dipasang sejumlah sambungan
pengaman yang cukup dan dapat bekerja dengan baik.

Pasal 30
(1)

Pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik
hanya boleh dilakukan oleh atau dibawah pengawasan ahli yang
ditunjuk oleh Kepala Teknik.

(2)

Pekerjaan termaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap pesawat
dan penyalur yang sedang dialiri arus listrik tegangan rendah dengan
mengindahkan tindakan pencegahan kecelakaan. Dilarang melakukan
pekerjaan apapun terhadap pesawat dan penyalur yang sedang dialiri
arus listrik tegangan tinggi.
BAB XVI
PENERANGAN LAMPU
Pasal 31

2267

(1)

Penerangan lampu dalam instalasi dan di seluruh tempat pemurnian
dan pengolahan harus baik.

(2)

Dalam tempat pemurnian dan pengolahan serta unit-unitnya tidak
boleh digunakan penerangan lampu selain daripada lampu listrik yang
dilindungi dengan tutup gelas yang kuat dan kedap gas. Di tempattempat yang dianggap perlu sebelah luar tutup lampu tersebut harus
dilindungi dengan keranjang pelindung yang baik dan cukup kuat.

(3)

Pada tempat dan instalasi tertentu harus disediakan alat penerangan
lampu darurat yang aman yang setiap waktu siap digunakan.

(4)

Pada tempat dan pekerjaan tertentu harus digunakan arus listrik
tegangan dibawah 50 (lima puluh) volt.

BAB XVII
PENGELASAN

Pasal 32
(1)

Pekerjaan pengelasan hanya boleh dilakukan oleh ahli las yang
ditunjuk oleh Kepala Teknik dan disahkan oleh Kepala Inspeksi.
Ahli las termaksud harus dicatat oleh Kepala Teknik dalam Buku
Pemurnian dan Pengolahan.

(2)

Sebelum dilakukan pekerjaan pengelasan harus diambil tindakan
pengamanan yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan keadaan
setempat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran atau
ledakan.

(3)

Untuk pekerjaan pengelasan tertentu dan di tempat-tempat tertentu
yang dianggap berbahaya wajib digunakan peralatan dan atau cara
pengelasan yang khusus serta harus dengan izin tertulis Kepala Teknik
dan harus diawasi oleh tenaga ahli dalam bidang tersebut.

BAB XVIII
PENYIMPANAN DAN PEMAKAIAN ZAT-ZAT RADIOAKTIP

Pasal 33
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(1)

Penyimpanan, pemakaian dan pemeliharaan zat-zat radioaktip serta
peralatan yang menggunakan zat-zat tersebut harus memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Penyimpanan, pemakaian dan pemeliharaan zat dan peralatan
termaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh ahli yang ditunjuk oleh
Kepala Teknik dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli
termaksud harus dicatat oleh Kepala Teknik dalam Buku Pemurnian
dan Pengolahan.
(3)

Kepala Teknik wajib mencegah timbulnya bahaya atau kecelakaan
yang disebabkan oleh penyinaran zat-zat radioaktip, dengan cara
melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

BAB XIX
PEMADAMAN KEBAKARAN

Pasal 34
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(1)

Alat pemadam kebakaran beserta perlengkapan penyelamat harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam standar yang
diakui oleh Menteri, kecuali apabila ditentukan lain dalam Peraturan
Pemerintah ini atau oleh Kepala Inspeksi.

(2)

Pengusaha wajib menyediakan alat pemadam kebakaran beserta
perlengkapan penyelamat yang baik yang setiap saat siap untuk
digunakan, termasuk instalasi air yang permanen dengan tekanan
yang diperlukan lengkap dengan hydrant secukupnya, mobil pemadam
kebakaran dengan air dan bahan kimia dalam jumlah yang cukup dan
apabila diperlukan, instalasi permanen untuk pemadam kebakaran
dengan bahan kimia.

(3)

Instalasi pemadam kebakaran yang permanen disamping dilengkapi
dengan sistim pemompaan utama harus dilengkapi pula dengan sistim
pemompaan tambahan yang tidak tergantung pada jaringan pusat
tenaga listrik tempat pemurnian dan pengolahan.

(4)

Pada tempat-tempat tertentu harus disediakan alat pemadam
kebakaran yang portabel dalam jumlah yang cukup yang jenisnya
disesuaikan dengan sifat kebakaran yang mungkin timbul, serta
pekerja yang bekerja di tempat yang bersangkutan harus dapat
melayani atau menggunakan alat tersebut.

(5)

Pada tempat-tempat tertentu harus dipasang alat komunikasi yang
dapat berhubungan langsung dengan stasion pemadam kebakaran
apabila terjadi kebakaran atau kecelakaan.

(6)

Pada tempat yang mempunyai kemungkinan besar akan timbulnya
bahaya kebakaran, harus dipasang sistim alarm yang apabila terjadi
kebakaran di tempat tersebut dapat segera diketahui.
Pasal 35

(1)

Kepala Teknik wajib membentuk regu pemadam kebakaran yang tetap
dan terlatih dengan baik serta selalu berada dalam keadaan siap.

(2)

Kepala
Teknik
wajib
menunjuk
seorang
petugas
yang
bertanggungjawab dalam hal penanggulangan kebakaran, petugas
tersebut harus dicatat oleh Kepala Teknik dalam Buku Pemurnian dan
Pengolahan.

(3)

Kepala Teknik wajib memeriksa secara berkala kondisi semua alat
pemadam kebakaran beserta perlengkapan penyelamat.

BAB XX
LARANGAN DAN PENCEGAHAN UMUM DALAM TEMPAT PEMURNIAN DAN
PENGOLAHAN

Pasal 36
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(1)

Pengusaha harus mengambil tindakan pengamanan terhadap tempat
pemurnian dan pengolahan termasuk pemagaran sekelilingnya.

(2)

Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang memasuki tempat
pemurnian dan pengolahan, kecuali dengan izin Kepala Teknik.

(3)

Dilarang membawa atau menyalakan api terbuka, membawa barang
pijar atau sumber yang dapat menimbulkan percikan api di dalam
tempat pemurnian dan pengolahan, kecuali di tempat-tempat yang
ditentukan atau dengan izin Kepala Teknik.
Untuk keperluan tersebut Kepala Teknik wajib menunjuk petugaspetugas yang berhak memeriksa setiap orang.
Petugas-petugas tersebut harus dicatat dalam Buku Pemurnian dan
Pengolahan.

(4)

Pengusaha wajib menentukan pembagian daerah dalam tempat
pemurnian dan pengolahan sesuai dengan tingkat bahayanya dengan
cara memasang rambu-rambu peringatan di tempat-tempat yang
mudah terlihat.

(5)

Pada tempat-tempat tertentu dimana terdapat atau diperkirakan
terdapat akumulasi bahan-bahan yang mudah meledak dan atau
mudah terbakar harus diambil tindakan-tindakan pencegahan khusus
untuk mencegah timbulnya kecelakaan, ledakan atau kekabaran.

(6)

Pada tempat-tempat tertentu yang dianggap perlu dan dimana dapat
timbul bahaya harus dipasang papan peringatan atau larangan yang
jelas dan mudah terlihat.

BAB XXI
PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 37
Pengusaha wajib menyediakan alat-alat pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan.

Pasal 38
(1)

Kepala Teknik wajib berusaha dengan baik untuk mencegah terjadinya
pencemaran darat dan air yang disebabkan oleh pembuangan sampah
industri termasuk air buangan industri.

(2)

Dilarang membuang air buangan industri yang mengandung kadar zat
radioaktip dan bahan kimia yang dapat membinasakan hayati ke
saluran air, sungai dan laut.

(3)

Pembuangan air buangan industri ke saluran air, sungai dan laut tidak
boleh mengandung :
a.

kadar minyak bumi beserta hasil pemurnian dan pengolahannya
melebihi jumlah kadar yang ditentukan;

b.

kadar bahan
ditentukan.

kimia

lainnya

melebihi

jumlah

kadar

yang

Pasal 39
(1)
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Kepala Teknik wajib berusaha dengan baik untuk mencegah
pencemaran udara yang disebabkan oleh pembuangan gas dan bahanbahan lainnya ke udara.

(2)

Dilarang membuang gas beracun dan bahan beracun ke udara.

(3)

Pembuangan gas dan bahan lainnya ke udara melalui cerobong
pembakaran tidak boleh mengandung bahan-bahan tertentu melebihi
jumlah kadar yang ditentukan.

(4)

Gas yang mudah terbakar dan tidak terpakai lagi apabila dibuang ke
udara harus dibakar.

BAB XXIII
PERLENGKAPAN PENYELAMAT DAN PELINDUNG DIRI

Pasal 40
(1)

Pengusaha wajib menyediakan dalam jumlah yang cukup alat-alat
penyelamat dan pelindung diri yang jenisnya disesuaikan dengan sifat
pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja.

(2)

Alat-alat termaksud pada ayat (1) setiap waktu harus memenuhi
syarat-syarat keselamatan kerja yang telah ditentukan.

(3)

Kepala Teknik wajib mengawasi bahwa alat-alat tersebut benar-benar
digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh setiap pekerja dan orang
lain yang memasuki tempat kerja.

(4)

Para pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan
menggunakan alat-alat termaksud pada ayat (1).

BAB XXIII
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN
Pasal 41
(1)
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Pada tempat yang ditentukan dalam tempat pemurnian dan
pengolahan harus tersedia petugas dan tempat yang memenuhi syarat
untuk keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan, dilengkapi
dengan obat dan peralatan yang cukup termasuk mobil ambulans yang
berada dalam keadaan siap digunakan.

(2)

Pada tempat-tempat tertentu harus disediakan alat-alat dan obat
untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan termasuk
alat untuk mengangkut korban kecelakaan.
Pasal 42

(1)

Kepala Teknik diwajibkan memberikan pengetahuan mengenai
pertolongan pertama pada kecelakaan kepada sebanyak mungkin
pekerja bawahannya, sehingga para pekerja tersebut mampu
memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.

(2)

Pada tempat-tempat tertentu harus dipasang petunjuk-petunjuk yang
singkat dan jelas tentang tindakan pertama yang harus dilakukan
apabila terjadi kecelakaan.

BAB XXIV
SYARAT-SYARAT PEKERJA, KESEHATAN DAN KEBERSIHAN
Pasal 43
(1)

Tugas atau pekerjaan dalam tempat pemurnian dan pengolahan yang
keselamatan dan kesehatan para pekerjanya sangat tergantung pada
pelaksanaan yang baik, hanya dapat diserahkan kepada pekerjapekerja yang dapat dipercaya dan memenuhi syarat-syarat jasmani
dan rokhani yang diperlukan.

(2)

Seorang pekerja harus segera dibebaskan dari tugas atau
pekerjaannya, apabila ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi
syarat dan kurang dapat dipercaya atau jika oleh Pelaksana Inspeksi
Tambang dianggap perlu untuk membebaskan yang bersangkutan
setelah diadakan pemeriksaan khusus terhadapnya.

Pasal 44
(1)
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Kepala Teknik wajib :
a.

melaksanakan ketentuan umum tentang kesehatan kerja;

b.

memperhatikan kebersihan seluruh tempat pemurnian dan
pengolahan;

c.

memperhatikan kesehatan para pekerjanya.

(2)

Kepala Teknik wajib menyediakan air minum yang memenuhi syaratsyarat kesehatan serta tempat-tempat untuk berganti pakaian dan
membersihkan badan bagi para pekerja dalam jumlah yang cukup,
bersih, dan memenuhi syarat kesopanan.

(3)

Kepala Teknik wajib mengambil langkah-langkah tertentu untuk
mencegah timbulnya penyakit jabatan pada para pekerjanya yang
dipekerjakan di tempat-tempat atau dengan bahan-bahan yang
membayakan kesehatan.

BAB XXV
KEWAJIBAN UMUM PENGUSAHA,KEPALA TEKNIK DAN PEKERJA
BAWAHANNYA

Pasal 45
(1)

Kepala Teknik wajib menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah ini dengan cara membina, memberikan
instruksi, menyediakan peralatan dan perlengkapan serta melakukan
pengawasan yang diperlukan, sepanjang hal itu tidak ditetapkan
secara nyata-nyata menjadi kewajiban Pengusaha.

(2)

Setiap pekerja yang menjadi bawahan dari Pengusaha atau Kepala
Teknik yang ditunjuk menjadi pimpinan atau ditunjuk untuk
melakukan pengawasan pada suatu bagian daripada suatu pekerjaan,
di dalam batas-batas lingkungan pekerjaan yang menjadi
wewenangnya, wajib menjaga ditaatinya ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah ini seperti halnya seorang Kepala Teknik.

Pasal 46
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(1)

Kepala Teknik atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya wajib
mendampingi Pelaksana Inspeksi Tambang pada saat Pelaksana
Inspeksi Tambang melaksanakan pemeriksaan di tempat pemurnian
dan pengolahan.

(2)

Pengusaha, Kepala Teknik dan setiap pekerja yang berada di tempat
pekerjaan wajib memberikan keterangan yang benar yang diminta
oleh Pelaksana Inspeksi Tambang mengenai hal-hal yang diperlukan.

(3)

Pengusaha
diwajibkan
menyediakan
fasilitas
pengangkutan,
komunikasi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang layak yang
diperlukan Pelaksana Inspeksi Tambang dalam melaksanakan
pemeriksaan dan penyidikannya.

Pasal 47
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(1)

Kepala Teknik wajib membuat dan menyimpan di tepat pekerjaan
daftar kecelakaan pemurnian dan pengolahan yang disusun menurut
bentuk yang ditetapkan oleh Kepala lnspeksi.

(2)

Kepala Teknik wajib memberitahukan secara tertulis setiap kecelakaan
yang menimpa seseorang di tempat pekerjaan yang bersangkutan
dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah
kecelakaan tersebut terjadi atau setelah diketahui akibat dari
kecelakaan tersebut kepada Kepala Inspeksi dan Kepala Pemerintah
Daerah setempat. Pemberitahuan tersebut harus dibuat menurut
bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi.

(3)

Pemberitahuan harus disampaikan dengan segera kepada Kepala
Inspeksi antara lain dengan tilpon, telex, tilgram dalam hal terjadi
kecelakaan yang menimbulkan luka-luka berat atau kematian
seseorang atau lebih. Apabila dikemudian hari terjadi kematian
seseorang akibat luka-luka pada kecelakaan sebelumnya, kematian
tersebut wajib diberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
Kepala Inspeksi.

(4)

Kepala Teknik wajb memberitahukan dengan segera kecelakaan yang
menimbulkan kerugian materiil yang besar kepada Kepala Inspeksi
dengan menyebut sifat serta besarnya kerugian tersebut.

(5)

Apabila oleh Kepala Inspeksi dianggap perlu, sehubungan dengan
kemungkinan dapat hadirnya Pelaksana Inspeksi Tambang dalam
waktu singkat di tempat kecelakaan, sejauh hal tersebut tidak
mengganggu jalannya tindakan-tindakan penyelamatan dan tidak
membahayakan, maka segala sesuatu di tempat tersebut harus dalam
keadaan tidak berubah sampai selesainya penyidikan oleh Pelaksana
Inspeksi Tambang.

(6)

Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya tiap
triwulan, Kepala Teknik wajib menyampaikan kepada Kepala Inspeksi
laporan kecelakaan pemurnian dan pengolahan yang terjadi dalam
triwulan tersebut menurut bentuk yang ditetapkan oleh Kepala
Inspeksi.

(7)

Setiap akhir tahun takwim, Kepala Teknik wajib menyampaikan
kepada Kepala Inspeksi daftar jumlah tenaga kerja rata-rata dalam
setahun menurut bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi.

Pasal 48
(1)

(2)

Untuk keperluan pemberitahuan termaksud dalam Pasal 47 ayat-ayat
(2)dan (3) kecelakaan pemurnian dan pengolahan dibagi dalam 4
(empat) golongan yaitu :
a.

ringan, kecelakaan yang tidak menimbulkan kehilangan hari
kerja;

b.

sedang, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja
dan diduga tidak akan menimbulkan cacat jasmani dan atau
rokhani yang akan menggangu tugas pekerjaannya;

c.

berat, kecelakaan yang menimbulkan kehilangan hari kerja dan
diduga akan menimbulkan cacat jasmani dan atau rokhani yang
akan menggangu tugas pekerjaannya.

d.

mati, kecelakaan yang menimbulkan kematian segera atau
dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
terjadinya kecelakaan.

Untuk keperluan laporan kecelakaan pemurnian dan pengolahan
termaksud dalam Pasal 47 ayat (6) digunakan penggolongan
kecelakaan termaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada keadaan
nyata akibat kecelakaan terhadap pekerja yang mendapat kecelakaan.
BAB XXVI
PENGAWASAN

Pasal 49
(1)
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Pelaksana Inspeksi Tambang berwenang menetapkan petunjukpetunjuk tertulis setempat yang berhubungan dengan tindakantindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan syarat-syarat
yang ditetapkan berdasarkan :

a.

ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

b.

ketentuan-ketentuan khusus termaksud pada ayat (2).

(2)

Direktur cq. Kepala Inspeksi berwenang menetapkan ketentuan
khusus sebagai pelengkap dari ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3)

Pengertian istilah-istilah : "cukup", "baik", "sesuai", "aman",
"tertentu", "diakui", "ditentukan" yang terdapat dalam ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala lnspeksi.

(4)

Dalam batas-batas tertentu pada pemeriksaan setempat Pelaksana
Inspeksi Tambang diberi wewenang untuk menilai sesuatu keadaan
dengan menerapkan istilah-istilah termaksud pada ayat (3).

Pasal 50
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(1)

Pada tempat pemurnian dan pengolahan wajib ada Buku Pemurnian
dan Pengolahan menurut bentuk dan contoh yang ditetapkan oleh
Kepala Inspeksi. Buku tersebut harus disahkan oleh Pelaksana
Inspeksi Tambang dengan membubuhi nomor dan parap pada tiap-tiap
halaman.

(2)

Dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan, Pelaksana Inspeksi Tambang
mencatat sendiri segala keputusannya dan pendapatnya mengenai
pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (2), segala
pemberitahuan resmi dari Kepala Inspeksi kepada Kepala Teknik yang
dilakukan secara tertulis, tilgram, telex atau tilpon (setelah disusul
dengan pernyataan tertulis), apabila diminta oleh Kepala Inspeksi
pemberitahuan resmi tersebut setelah diterima oleh Kepala Teknik,
harus dicatat dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan dan dibuat
salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Teknik.

(4)

Selain oleh Pelaksana Inspeksi Tambang, Buku Pemurnian dan
Pengolahan tidak diperkenankan diisi oleh orang lain dengan catatancatatan lainnya, kecuali catatan-catatan yang secara nyata ditetapkan
dalam ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Dalam jangka waktu 1 (satu) minggu salinan catatan tersebut harus
dikirimkan kepada Kepala Inspeksi.

(5)

Kepala Teknik diwajibkan selekas mungkin mengirimkan kepada
Pengusaha salinan keputusan dan pemberitahuan resmi yang dicatat

dalam Buku Pemurnian dan Pengolahan termaksud pada ayat-ayat (2)
dan (3).
(6)

Buku Pemurnian dan Pengolahan harus selalu dapat dibaca oleh para
pekerja termaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

BAB XXVII
TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG

Pasal 51
(1)

Kecuali pejabat-pejabat yang pada umumnya diserahi tugas
melakukan penyidikan tindak pidana. Kepala Inspeksi dan Pelaksana
lnspeksi Tambang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Pelaksana Inspeksi Tambang wajib membuat berita acara berdasarkan
sumpah jabatannya tentang hasil penyidikan dan menyampaikannya
kepada Direktur cq. Kepala Inspeksi.

(3)

Pelaksana Inspeksi Tambang dalam melakukan tugasnya setiap waktu
berwenang memasuki tempat pemurnian dan pengolahan termasuk
pada masa pembangunannya.

(4)

Dalam hal Pelaksana Inspeksi Tambang ditolak untuk memasuki
tempat pemurnian dan pengolahan termaksud pada ayat (3),
Pelaksana Inspeksi Tambang dapat meminta bantuan Kepala
Pemerintah Daerah dan atau Kepolsian setempat.
BAB XXVIII
KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN
Pasal 52
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(1)

Apabila Pengusaha atau Kepala Teknik tidak dapat menerima
keputusan Pelaksana Inspeksi Tambang dalam hal-hal yang bersifat
teknis, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Inspeksi
untuk dipertimbangkan.

(2)

Keputusan Kepala Inspeksi dalam hal termaksud pada ayat (1) adalah
mengikat.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53
(1)

Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Pengusaha yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan BAB I Pasal 3 ayat-ayat (1),
(2), dan (3),BAB II Pasal-pasal 4 ayat-ayat (1), (2), dan Pasal 5, BAB
XIX Pasal 34, BAB XX Pasal 36 ayat-ayat (1) dan (4), BAB XXI Pasal
37, BAB XXII Pasal 40 ayat-ayat (1) dan (2) dan BAB XXV Pasal 46
ayat-ayat (2) dan (3).

(2)

Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) Kepala Teknik yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan BAB I Pasal 3 ayat (5), BAB II
Pasal 6, BAB III Pasal-pasal 7 dan 8, BAB IV Pasal-pasal 9, 10, dan 11,
BAB V Pasal-pasal 12 dan 13, BAB VI Pasal-pasal 14 dan 15, BAB VII
Pasal-pasal 16 dan 17, BAB VIII Pasal-pasal 18 dan 19, BAB IX Pasalpasal 20 dan 21, BAB X Pasal 22, BAB XI Pasal 23, BAB XII Pasal 24,
BAB XIII Pasal-pasal 25 dan 26 ayat-ayat (1) dan (2), BAB XV Pasalpasal 28, 29, dan 30, BAB XVI Pasal 31, BAB XVII Pasal 32, BAB XVIII
Pasal 33, BAB XIX Pasal 35, BAB XX Pasal 36 ayat-ayat (2), (3), (5)
dan (6), BAB XXI Pasal-pasal 38 dan 39, BAB XXII Pasal-pasal 43 dan
44, BAB XXV Pasal-pasal 45 ayat (1), 46 ayat-ayat (1) dan (2) dan 47,
BAB XXVI Pasal 50 ayat-ayat (1), (3), (4), (5), dan (6), BAB XXVII
Pasal 51 ayat (3).

(3)

Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap orang yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan BAB XIII Pasal 26 ayat (3),
BAB XXII Pasal 40 ayat (4) dan BAB XXV Pasal-pasal 45 ayat (2) dan
46 ayat-ayat (1) dan (2).

(4)

Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 100.000,-(seratus jribu rupiah) barang siapa yang melakukan
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan BAB XX Pasal 36 ayat-ayat (2)
dan (3).

Pasal 54
Dipindana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
100.000,-(seratus ribu rupiah) Pengusaha, Kepala Teknik atau wakilnya yang
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dalam hal terjadinya pelanggaran oleh bawahannya terhadap ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah ini:
a.

telah memberikan perintah pekerjaan, yang diketahuinya atau patut
diketahuinya, bahwa perintah-perintah tersebut bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini;

b.

karena tindakannya atau kelalaiannya, ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini tidak dapat ditaati;

c.

tidak mengambil tindakan terhadap tindakan atau kelalaian
bawahannya, sedangkan diketahuinya bahwa tindakan atau kelalaian
tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundangundangan;

d.

lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya.

Pasal 55
(1)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini
adalah pelanggaran.

(2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal
54 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan,
suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka
tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tatatertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan,
perserikatan atau yayasan itu maupun terhadap mereka yang
memberi perintah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau yang
bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan
atau kelalaian itu ataupun terhadap kedua-duanya.
BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56
(1)
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Dalam tempat pemurnian dan pengolahan yang sudah ada dan
beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib
diadakan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah ini.

(2)

Dalam hal yang luar biasa Direktur dapat menetapkan ketentuanketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan termaksud
pada ayat
BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 58
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONEISA,
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, SH.
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PENJELASAN ATAS :
TENTANG

I.

:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1979
KESELAMATAN KERJA PADA PEMURNIAN DAN
PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI

PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi meliputi pula pemurnian dan pengolahan minyak dan
gas bumi. Sebagaimana halnya dengan bidang usaha pertambangan minyak
dan gas bumi lainnya, maka pemurnian dan pengolahannya dewasa ini telah
pula mengalami perkembangan yang pesat, sehingga dapat diperoleh hasilhasil pemurnian dan pengolahan yang baik dalam jumlah maupun dalam
jenisnya berkembang pula dan jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa
lampau, antara lain bahan bakar minyak dan gas bumi serta hasil-hasil
pemurnian dan pengolahan lainnya.
Perkembangan yang pesat ini adalah hasil daripada kemajuan
teknologi yang telah dicapai dalam dunia perminyakan yang dengan
sendirinya membawa pengaruh baru pula dalam pelbagai bidang, khususnya
bidang keselamatan kerja.
Kewajiban Pemerintah tidak saja harus menyelenggarakan usahausaha ke arah pembangunan dan perkembangan pertambangan minyak dan
gas bumi, tetapi harus pula melindungi manusia, modal dengan segala
bentuknya serta kekayaan alam dan lingkungan terhadap bahaya-bahaya
yang mungkin timbul sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut diatas.
Disamping penggunaan peralatan mesin, pesawat dan lain sebagainya
yang serba modern serta penerapan proses-proses fisika dan kimia
berdasarkan teknologi mutakhir mengakibatkan pengawasan atas usaha
tersebut perlu pula dikembangkan, termasuk keselamatan kerjanya.
Peraturan Pemerintah ini juga mencakup salah satu Peraturan Pemerintah
mengenai keselamatan kerja termaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undangundang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1971).
Disamping kewajiban-kewajiban Perusahaan untuk mentaati Peraturan
Pemerintah ini, Perusahaan masih tetap wajib mentaati peraturan-peraturan
lain yang berlaku misalnya Undang-undang Kecelakaan (Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1951) (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3), termasuk
pelaporan berdasarkan Undang-undang tersebut kepada instansi Pemerintah
yang bersangkutan.
Mengenai standar-standar yang diterapkan dalam ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah ini terlebih dulu harus diakui oleh Menteri.
Untuk keperluan tersebut Menteri membentuk suatu panitia khusus yang
bertugas menyusun atau menilai standar-standar yang akan diakui.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemerintah
menganggap perlu mengatur secara khusus keselamatan kerja pada
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pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi dalam suatu Peraturan
Pemerintah.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Yang dimaksudkan dengan "peralatan, bangunan dan instalasi
tidak langsung" dalam ketentuan ini antara lain peralatan dan
atau bangunan dan atau instalasi sebagai penunjang yakni:
-

tenaga termasuk pembangkit;

-

air termasuk pemurniannya;

-

gas termasuk oxygen plant,
acetylene plant, nitrogen plant;

-

zat kimia termasuk pembuatan asam dan basa;

-

perbengkelan
pemeliharaan;

-

pembongkaran dan pemuatan termasuk dermaga,
penimbunan;

-

dan lain-lain.

termasuk

amonia

plant,

bengkel-bengkel

Tidak termasuk dalam pengertian tersebut di atas ialah
perumahan pegawai, tempat peristirahatan, tempat rekreasi,
tempat ibadah, rumah sakit.
huruf c sampai dengan huruf j
cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Pasal 2

Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan hak substitusi dalam ketentuan ini
adalah pelimpahan wewenang Direktur Jenderal kepada
Direktur.
Ayat (3) dan ayat (5)
Kepala Inspeksi dan Pelaksana Inspeksi Tambang adalah
pejabat Direktorat yang diangkat oleh Direktur Jenderal.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 4
Ayat (1) dan ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
'Yang dimaksudkan dengan "masa pembangunan" ialah jangka
waktu dimulai dari perencanaan sampai dengan saat mulai
digunakannya tempat pemurnian dan pengolahan. Dalam
jangka waktu tersebut termasuk perencanaan, persiapan lokasi
dan pembangunan fisik.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang
dimaksudkan
dengan
"syarat-syarat
teknis
dan
keselamatan kerja yang sesuai dengan sifat-sifat khusus dari
proses dan lokasi yang bersangkutan" dalam ketentuan ini
misalnya:tahan tekanan, tahan suhu, tahan korosi, tahan erosi,
tahan getaran, kebisingan, kebocoran, pencemaran, konstruksi
bangunan dan sebagainya.
Ayat (2) sampai dengan ayat (6)
Cukup jelas.
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Ayat (7)
Yang dimaksudkan dengan "sistim untuk meniadakannya"dalam
ketentuan ini ialah sistim penyalur listrik ke dalam
tanah(grounding, earthing) dan sebagainya.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1) sampai dengan ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksudkan dengan "pagar yang aman" dalam ketentuan
ini ialah pagar yang lengkap dengan palang samping (guard rail)
dan pinggir pengaman pada lantai (toeboard).
Ayat (7) dan ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Yang dimaksudkan dengan "bejana, reservoir dan bak yang
terbuka" dalam ketentuan ini ialah antara lain : pada proses
pembersihan lilin (wax treating), kotak pendingin (box
cooler),mercu pendingin (cooling tower) dan sebagainya.
Ayat (10)
Cukup jelas.

pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "bersih" dalam ketentuan ini ialah
pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan yang tertib
(goodhousekeeping).
Ayat (2)
Cukupjelas
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Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "pintu-pintu tertentu" dalam ketentuan
ini termasuk pintu darurat.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "alat penyelamat" dalam ketentuan ini
dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini ialah antara lain:
tali penyelamat (safety line, escape line), jala penyelamat
(safety net), tangga penyelamat (escape ladder) dan
sebagainya.

Pasal 9
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan :
a.

"pesawat' motor penggerak termasuk segala macam
motor listrik, motor bakar, mesin uap, turbine uap,
turbine gas dan sebagainya;

b.

"pesawat pengangkat" ialah crane, elevator dan pesawat
lainnya yang sejenis;

C.

"Mesin perkakas" ialah mesin bubut, mesin bor, mesin
frais dan sebagainya;

d.

"perkakas" ialah segala macam alat yang dikerjakan
dengan tangan (hand tool).

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "alat transmisi" dalam ketentuan ini
ialah alat untuk memindahkan gerakan dari peralatan yang satu
keperalatan yang lain (transmission), seperti rantai, tali (belt),
batang penggerak (connecting rod), ban penggerak (driving
belt) dan sebagainya.
Ayat (2) dan ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)
Yang dimaksudkan dengan "batas kecepatan aman" dalam
ketentuan ini ialah kecepatan putaran per menit (rotation
perminute) maksimum yang diperbolehkan untuk pesawat
tersebut.
Ayat (5) dan ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "batas daya angkat aman" dalam
ketentuan ini ialah daya angkat maksimum yang diperbolehkan
untuk pesawat pengangkat tersebut.
Ayat (2) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam pengertian "perubahan" termaksud dalam ketentuan ini
dan Pasal-pasal 15 ayat (5), 16 ayat (3), 18 ayat (5) dan 20
ayat (5) tidak termasuk perbaikan ringan.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "baterai pompa" dalam ketentuan ini
ialah suatu susunan pompa yang dapat merupakan rangkaian
seri atau rangkaian paralel atau kombinasi rangkaian seri dan
paralel.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "atmosfir tekanan lebih" dalam
ketentuan ini ialah atmosfeer overdruk (ato) atau atmosphare
uberdruck (Atu) atau gauge pressure.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

pasal 15

Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan "dibawah atmosfir" dalam ketentuan
ini ialah kurang dari 1 (satu) atmosfir absolut.
Ayat (3) dan ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Pasal 16
Ayat (1)
Terhadap ketel uap air dan Pesawat uap air termaksud dalam
Pasal ini dan Pasal 17 berlaku Stoom Ordonnantie
1930(Staatsblad 1930 Nomor 225) sebagaimana telah diubah
dan ditambah. Yang dimaksudkan dengan "pesawat uap air"
dalam ketentuan ini ialah kondensor, economizer, super heater
sebagai pelengkap ketel uap air.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "baterai ketel uap air" dalam
ketentuan ini ialah suatu rangkaian ketel uap air paralel.
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Ayat (2) dan ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "tungku pemanas" dalam ketentuan
ini ialah furnace dan yang sejenis.
Ayat (2) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "baterai tungku pemanas" dalam
ketentuan ini ialah suatu susunan tungku pemanas yang dapat
merupakan rangkaian seri atau rangkaian paralel atau
kombinasi rangkaian-seri dan paralel.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (5).

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "baterai kondensor atau baterai heat
exchanger" dalam ketentuan ini ialah suatu susunan kondensor
atau suatu susunan heat exchanger yang dapat merupakan
rangkaian seri atau rangkaian paralel atau kombinasi rangkaian
seri dan paralel.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "pipa penyalur" dalam ketentuan ini
ialah sistim pipa untuk mengangkut minyak bumi, gas bumi dan
zat-zat lain dari satu tempat ke tempat lain dengan cara
pengaliran.
Ayat (2) sampai dengan ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "tempat penimbunan" dalam
ketentuan ini ialah tangki dan tempat penyimpanan lainnya di
daratan atau di daerah lepas pantai, baik secara tersendiri
maupun secara berkelompok.
Ayat (2) sampai dengan ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1) sampai dengan ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksudkan dengan "ahli" dalam ketentuan ini ialah ahli
membongkar dan memuat kapal (loading master) atau jabatan
sederajat.

Pasal 25
Cukup jelas
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Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "sinar matahari yang masuk harus
secara terpencar (diffuus)" dalam ketentuan ini ialah untuk
menghindarkan penyinaran secara langsung yang dapat
mengakibatkan terhadap zat-zat yang terdapat di dalam
ruangan kerja.
Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan "alat pelindung diri" dalam
ketentuan inidan Pasal 40 ayat (1) ialah personal protective
equipment.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Mengingat perkembangan teknologi dimana pada proses-proses
tertentu tekanan yang sangat tinggi atau sangat rendah,
digabung dengan suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah,
sehingga untuk proses tersebut dibutuhkan peralatan-peralatan
khusus yang dapat tahan terhadap gabungan kedua sifat
tersebut yang belum tercakup dalam ketentuan Peraturan
Pemerintah ini, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang
mengikuti perkembangan teknologi dimasa-masa yang akan
datang.
Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan "bangunan dan instalasi" dalam
ketentuan ini ialah antara lain kapal, tongkang, platform dan
tempat penimbunan dengan konstruksi khusus.

Cukup jelas.

Pasal 28

Pasal 29
Ayat (1) sampai dengan ayat (6)
Cukup jelas.
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Ayat (7)
Yang dimaksudkan dengan "sambungan pengaman" dalam
ketentuan ini ialah antara lain alat pemutus arus termasuk
sekering (fuse), pemutus arus listrik (circuit breaker) dan
sebagainya.

Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (2)
Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan:
a.

"tegangan rendah" ialah tegangan listrik (voltage) sampai
dengan 250 (dua ratus limapuluh) Volt;

b.

"tegangan tinggi" ialah tegangan
(duaratus lima puluh) Volt.

listrik

diatas

250

Pasal 31
Ayat (1)
Pengertian "baik" dalam ketentuan ini ditentukan dengan
memperhatikan segi kesehatan kerja sebagaimana tercantum
dalam peraturan International Labour Organization (ILO).
Ayat (2) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (1) dan ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (3)
Yang dimaksudkan dengan "tenaga ahli" dalam ketentuan ini
ialah sarjana teknik atau yang berpengetahuan sederajat.

Cukup jelas.
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Pasal 33

Pasal 34
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan "penanggulangan kebakaran" dalam
ketentuan ini ialah pencegahan dan pemadaman kebakaran
termasuk pemeliharaan peralatannya dan tersedianya peralatan
tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1) sampai dengan ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "tingkat bahaya" dalam ketentuan ini
ialah besarnya atau kecilnya kemungkinan terjadinya bahaya di
daerah tersebut.
Ayat (5) dan ayat (6)
Cukupjelas

Pasal 37 dan pasal 38
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 39

Pasal 40
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (2).

2293

Ayat (2) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41 dan Pasal 42

Pasal 43
Ayat (1)
Persyaratan jasmani dan rokhani termaksud dalam ketentuan ini
ditentukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 1 Tahun 1970 (Undang-undang Keselamatan
Kerja).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 44

Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan "membina" dalam ketentuan ini ialah
membuat agar para pekerja :
a.

mempunyai
kesadaran
mengenai
keselamatan kerja (safety mindedness);

b.

trampil dalam mencegah dan mengatasi bahaya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Cukup jelas.
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bahaya

dan

Ayat (5)
Apabila dalam hal terjadi kecelakaan tindakan-tindakan
penyelamatan membutuhkan bahwa keadaan pada saat
kecelakaan perlu dirubah, maka Kepala Teknik dapat
melaksanakan perubahan tersebut dan kemudian memberikan
laporan selengkapnya kepada Kepala Inspeksi atau Pelaksana
Inspeksi Tambang mengenai keadaan sebelum diadakan
perubahan.
Ayat (6) dan ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Penggolongan kecelakaan pemurnian dan pengolahan dalam
ketentuan ini dimaksudkan untuk keperluan pemberitahuan
segera dari Kepala Teknik kepada Kepala Inspeksi.
Ayat (2)
Laporan kecelakaan pemurnian dan pengolahan dalam
ketentuan ini dimaksudkan untuk keperluan penilaian
kecelakaan berdasarkan kenyataan dan pembuatan statistik
kecelakaan.

Pasal 49
Ayat (1) sampai dengan ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Mengingat bahwa istilah-istilah yang dimaksud dalam ketentuan
ini merupakan istilah-istilah yang sangat bergantung pada
pelbagai faktor, penentuan mengenai makna istilah-istilah
tersebut perlu ditetapkan oleh Direktur cq. Kepala Inspeksi.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50
Yang dimaksudkan dengan "Buku Pemurnian dan Pengolahan"dalam
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini ialah suatu bentuk buku yang
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disediakan untuk digunakan di tempat pemurnian dan pengolahan dan harus
diisi sesuai dengan ketentuan pasal ini.
Cara-cara penyusunan dan pengisiannya ditetapkan oleh Kepala Inspeksi.

Pasal 51 sampai dengan Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Penyesuaian termaksud dalam ketentuan ini wajib segera dilaksanakan.
Apabila dari segi teknis penyesuaian tidak dapat segera dilaksanakan, maka
Direktur dapat menentukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai
tenggang waktu yang harus dipenuhi oleh Pengusaha.

Cukup jelas.

Pasal 57 dan Pasal 58

______________________________________
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu
bagian lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang bagi
kehidupan Bangsa;
b. bahwa pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya baik masa sekarang
maupun masa yang akan datang;
c. bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfataan laut beserta sumber daya
alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya menurunkan
mutu serta fungsi laut ;
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusahaan Laut;
Mengingat
1. Pasa1 5 ayat (2), Pasa133 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994); "
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona ekonomi Ekslusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3299);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut Tahun 1982;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 19W tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,
Tambahan lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelo1aan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN
LAUT.

PEMERINTAH

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN

BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1
Da1am Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsiona1;
2. Pencemaran laut ada1ah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke
da1am lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya;
3. Baku mutu air laut ada1ah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau
harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di da1am air laut;
4. Perusakan laut ada1ah tindakan yang menimbu1kan perubahan langsung atau tidak 1angsung terhadap sifat
fisik dan/atau hayatinya yang me1ampaui kriteria baku kerusakan laut;
5. Kerusakan laut ada1ah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang me1ewati kriteria baku kerusakan laut;
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kriteria baku kerusakan 1aut ada1ah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang
dapat ditenggang;
Status mutu 1aut ada1ah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu
air laut dan/atau kriteria baku kerusakan 1aut;
Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik;
Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau
penanggulangan dan/atau pencemaran dan/atau perusakan laut;
Pembuangan (Dumping) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau
benda lain yang tidak terpakai atau daluwarsa ke laut;
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
Limbah padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk
sampah;
Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak
lingkungan;
Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup;

Pasal 2
Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut bertujuan
untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut.
BAB II
PERLINDUNGAN MUTU LAUT
Pasal 3
Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.
Pasal 4
Baku Mutu Air Laut dan kreteria baku kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri
dengan mempertimbangkan masukan dari menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
terkait lainnya.
Pasal 5
(1) Status mutu 1aut ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut. kondisi tingkat
kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut.
(2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menetapkan status mutu laut berdasarkan pedoman teknis penetapan
status mutu laut yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
(3) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak menetapkan status mutu laut, maka Kepala instansi yang
bertanggung jawab menetapkan status mu tu laut.
Pasal 6
Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penilaian dan penetapan status mutu laut.
Pasal 7
(1) Air laut yang mutunya memenuhi baku mutu air laut dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya berada
pada tingkatan baik.
(2) Air laut yang mutunya tidak memenuhi baku mutu air laut dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya
berada pada tingkatan tercemar .
Pasal 8
(1) Lingkungan laut yang memenuhi kriteria baku kerusakan laut dinyatakan sebagai lingkungan laut yang status
mutunya pada tingkatan baik.
(2) Lingkungan laut yang tidak memenuhi kriteria baku kerusakan laut dinyatakan sebagai lingkungan laut yang
status mutunya berada pada tingkatan rusak.
BAB III
PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT
Pasal 9
Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat
menimbulkan pencemaran laut.
Pasal 10
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan
pencegahan terjadinya pencemaran laut.
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(2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbahnya ke laut, wajib memenuhi
persyaratan mengenai baku mutu air laut baku mutu limbah cair , baku mutu emisi dan ketentuan-ketentuan
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 11
Kepala instansi yang benanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan pencemaran laut.
Pasal 12
Limbah cair dan/atau limbah padat dari kegiatan rutin operasional di laut wajib dikelola dan dibuang di sarana
pengelolaan limbah cair dan/atau limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV
PENCEGAHAN PERUSAKAN LAUT
Pasal 13
Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat
menimbulkan kerusakan laut.
Pasal 14
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan laut wajib melakukan
pencegahan perusakan laut.
(2) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan perusakan laut.
BAB V
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LAUT
Pasal 15
(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dari/atau
perusakan laut wajib me1akukan penanggu1angan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh
kegiatannya.
(2) Pedoman mengenai pennggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggungjawab.
BAB VI
PEMULIHAN MUTU LAUT
Pasal 16
(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dari/atau
kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut.
(2) Pedoman mengenai pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi
yang bertanggung jawab.
BAB VII
KEADAAN DARURAT
Pasal 17
(1) Da1am keadaan darurat, pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat
dilakukan tanpa izin, apabila :
a. pembuangan benda dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut.
b. pembuangan benda sebagaimana dimaksud pada huruf a disebabkan oleh adanya kerusakan pada
pera1atannya dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang 1ayak telah dilakukan atau pembuangan
tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
(2) Da1am keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pemilik dan/atau penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib dan segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang dan/atau instansi yang
bertanggung jawab.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas. wajib menyebutkan tentang benda yang dibuang.
lokasi. waktu. jum1ah dan langkah-langkah yang telah dilakukan.
(4) Instansi yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan/atau
kerusakan laut dan wajib melaporkan kepada Menteri.
(5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta pemulihan mutu laut yang ditimbulkan oleh
keadaan darurat. ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
BAB VII
DUMPING
Pasal 18
(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat
izin Menteri.
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(2) Tata cara dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri
.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 19
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat
menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut.
(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menteri dapat menetapkan pejabat yang
berwenang melakukan pengawasan.
Pasal 20
(1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang melakukan
pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan,
memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat
transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan Surat tugas dan/atau tanda pengena1 serta wajib memperhatikan situasi
dan kondisi tempat pengawasan tersebut.
Pasal 21
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib :
a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan
tersebut;
b. memberikan keterangan dengan benar , baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh limbah atau barang lainnya yang diperlukan
pengawas; dan
e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi
kerjanya.
Pasal 22
(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan
pengenda1ian pencemaran dan/atau perusakan laut yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung
jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.
(2) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala
instansi yang bertanggung jawab.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 23
(1) Biaya inventarisasi dan/atau penelitian da1am rangka penetapan status mutu laut sebagaimana dimaksud da1am
Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Biaya pengawasan penaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
GANTI RUGI
Pasal 24
(1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya
pemulihannya.
(2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain,
akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang
dirugikan.
Pasal 25
Tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan persyaratan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 28
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
da1am Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tangga1 27 Pebruari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1999
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT

A .UMUM
Sebagian besar wilayah Republik Indonesia berupa perairan laut yang letaknya sangat strategis. Perairan laut
Indonesia selain dimanfaatkan sebagai sarana perhubungan laut lokal maupun internasional, juga memiliki sumber
daya laut yang sangat kaya dan penting, antara lain sumber daya perikanan, terumbu karang, padang lamun,
mangrove dan pada daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang menarik. Laut juga mempunyai
arti penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia, juga ikan, tumbuh-tumbuhan dan biota laut lainnya. Hal
ini menunjukkan bahwa sektor kelautan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat ikut mendorong
pembangunan di masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, laut yang merupakan salah satu sumber daya alam,
sangat perlu untuk dilindungi. Hal ini berarti pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana dengan
memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Agar laut dapat bermanfaat secara
berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan
laut menjadi sangat penting. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan ini merupakan salah satu bagian dari
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
1. Pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen
lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kua1itasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Ha1 ini berarti, bahwa
perlu ditetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya
pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya
antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri.
2. Perusakan laut ada1ah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat
fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Ha1 ini berarti bahwa perlu ditetapkan
kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain
itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat kerusakan
laut dengan status mutu laut itu sendiri.
3. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan
bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup ada1ah tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan
antara manusia dan lingkungan hidup dengan memper- timbangkan generasi kini dan yang akan datang serta
terkenda1inya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Pengenda1ian pencemaran dan/atau perusakan laut
mengacu kepada sasaran tersebut sehingga pola kegiatannya terarah dan selaras dengan tetap mempertimbangkan
hak dan kewajiban serta peran masyarakat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyebutkan hak setiap
anggota masyarakat atas Imgkungan hidup yang baik dan sehat yang diikuti dengan kewajiban untukmemelihara dan
melestarikan fungsi lingkungan hidup, sehingga setiap orang mempunyai peran yang jelas tentang hak dan
kewajiban- nya didalam upaya pengenda1ian pencemaran dan/atau perusakan laut.
Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan juga untuk melaksanakan tujuan yang tercantum da1am peraturan
perundang-undangan sebelumnya yang .ada kaitannya dengan masa1ah lingkungan hidup serta melaksanakan misi
yang tercantum dalam konvensi internasiona1 yang berkaitan dengan hukum laut atau pengenda1ian pencemaran
dan/atau perusakan laut. Peraturan Pemerintah ini berkaitan sangat erat pula dengan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian
Pencemaran Air , Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan Peraturan
Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pengendalian Dampak Lingkungan ke Daerah.
4. Pengendalian Pencemaran dan/atau perusakan laut merupakan kegiatan yang mencakup :
a. Inventarisasi kualitas laut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.
b. Penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai tolok ukur utama
pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut.
c. Pemantauan kualitas air laut dan pengukuran tingkat kerusakan laut yang diikuti dengan pengumpulan hasil
pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain, evaluasi dan analisis terhadap hasil yang diperoleh serta
pembuatan laporan.
d. Penetapan status mutu laut di suatu daerah.
e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya untuk mempertahankan mutu laut agar tetap baik
atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak.
f. Pengawasan terhadap penaatan peraturan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut termasuk
penaatan mutu limbah yang dibuang ke laut dan/atau penaatan terhadap kriteria baku kerusakan laut serta
penindakan, pemulihan dan penegakan hukumnya.
B. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Unsur terkait adalah semua benda, daya, keadaan, dan makluk
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hidup yang ada di laut.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka5
Cukup jelas ",
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Yang dimaksud mutu laut tetap baik adalah mutu laut samaatau di bawah ambang batas baku mutu air laut atau
kriteria baku kerusakan laut.
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Baku mutu air laut ditetapkan berdasarkan peruntukannya. antara lain: baku mutu air laut untuk pariwisata dan
rekreasi (mandi. renang. dan selam); baku mutu air laut untuk konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosisternnya. Sedangkan kriteria baku kerusakan 1aut ditetapkan berdasarkan pada kondisi fisik ekosistem laut
yaitu antara lain: terumbu karang. mangrove dan padang lamun.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan memenuhi baku mutu air laut adalah jika nilai atau kadar parameter mutu air laut yang
diukur berada dalam batas atau sesuai dengan ketentuan baku mutu air laut yang ditetapkan oleh Menteri .
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak memenuhi baku mutu air laut adalah jika nilai atau kadar parameter mutu air laut yang
diukur tidak berada dalam batas atau tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu air laut yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan lingkungan laut yang memenuhi kriteriabaku kerusakan laut adalah jika kondisi fisik
lingkungan laut yang dimaksud antara lain berada dalam :
Kondisinya "baik" sampai "baik sekali", untuk terumbu karang.
Kondisinya "sedang" sampai "sangat padat", untuk mangrove.
Kondisinya "kaya" sampai "sangat kaya", untuk padang lamun.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lingkungan laut yang tidak memenuhi kriteria baku kerusakan adalah jika kondisi fisik
lingkungan laut yang dimaksud antara lain berada dalam :
Kondisinya nsedang" sampai "buruk", untuk terumbu karang.
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Kondisinya njarang" sampai "sangat jarang", untuk mangrove.
Kondisinya "agak miskin" sampai "miskin", untuk padang lamun.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (I)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasa1 12
Yang dimaksud limbah padat ada1ah termasuk sampah.Yang dimaksud dengan kegiatan rutin operasional di laut
antara lain: kapal, kegiatan lepas pantai (off shore) dan perikanan.
Pasa1 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Kewajiban untuk melakukan pencegahan dimaksud merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan
resiko terhadap setiap ekosistem laut berupa terjadinya perusakan,
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat ada1ah suatu keadaanyang memerlukan penanggulangan sesegera mungkin
sehingga mengesampingkan prosedur normal.
Yang dimaksud dengan benda adalah barang dan/atau bahan dan/atau zat dan/atau limbah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang antara lain Menteri Perhubungan, Menteri Pertambangan dan
Energi, dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam rangka menetapkan tata cara dumping, Menteri wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Pasal 19
Ayat (I)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal menetapkan pejabat yang berwenang dari instansi lain untuk melakukan pengawasan, Menteri melakukan
koordinasi dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup je1as
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan ada1ah menghormati ni1ai dan
norma yang berlaku baik tertu1is maupun yang tidak tertu1is.
Pasal 21
Cukup je1as
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Pasal 22
Ayat (1)
Laporan tentang kegiatan pengenda1ian pencemaran dan/atau yang disampaikan antara lain berisi hasil pemantauan
kua1itas dan kuantitas limbah yang dibuang ke laut, kinerja insta1asi pengo1ahan air limbah, luas penambangan
pasir atau batu yang te1ah dilakukan dan upaya minima1isasi dampak, reklamasi pantai.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasa1 23
Ayat (1)
Cukup je1as
Ayat (2)
Cukup je1as
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup je1as
Ayat (2)
Cukup je1as
Pasal 25
Cukup je1as
Pasal 26
Cukup je1as
Pasal 27
Cukup je1as
Pasal 28
Cukup je1as
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3816 TAHUN 1999
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Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999
Tentang : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup

Oleh
Nomor

:
:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
27 TAHUN 1999 (27/1999)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan
lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola
sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup,
perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha dan/atau kegiatan;
b.

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal
perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan
pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;

c.

bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha
dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup;

d.

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ;

e.

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup;

Mengingat
1.
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:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

ndang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian
mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan;
2. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang
sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan;
3. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
4. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara
cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan;
5. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
6. Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting
akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab
atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan
keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
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9. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang
memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian
bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada Kepala instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada
pada Gubernur;
10. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang
membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
11. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis
mengenai dampak lingkungan dengan pengertian di tingkat pusat oleh
komisis penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah;
12. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup;
13. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi
yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
14. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Gubernur
Kepala Daerah Istimewa atau Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Pasal 2
(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan
studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
(2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai
bahan perencanaan pembangunan wilayah.
(3) Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat
dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan
tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.
Pasal 3
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak
terbaharui;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan
alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan
cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad
renik;
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g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
h. penerpan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar
untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi
pertahan negara.
(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup
ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran
dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen yang terkait.
(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun.
(4) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
yang pembinaannya berada pada instansi yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan.
(5) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan
usaha dan/atau kegiatan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada yat (5) ditetapkan oleh instansi yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan setelah mempertimbangkan
masukan dari instansi yang bertanggung jawab.
Pasal 4
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun di dalam kawasan yang
sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan tidak diwajibkan
membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup lagi.
(2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup
dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana
pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan
hidup kawasan.
Pasal 5
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(1)

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
b. luas wilayah persebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
e. sifatnya kumulatif dampak;
f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

(2)

Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi
yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Pasal 6

(1) Analisis mengenai dampak lingkunga hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau
kegiatan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
(2) Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang membidangi usaha dan/aytau kegiatan yang bersangkutan
menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat.
Pasal 7
(1) Analisis mengenai damapk lingkungan hidup merupakan syarat yang
harus
dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
(2) Pemohon izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang
berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) yang
diberikan instansi yang bertanggung jawab.
(3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam
rencana pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup
sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
diterbitkannya.
(4) Kententuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh
pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
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BAB II
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 8
(1) Komisi penilai dibentuk :
a. di tingkat pusat : oleh Menteri;
b. di tingkat daerah : oleh Gubernur.
(2) Komisi penilai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) :
a) di tingkat pusat berkedudukan di instansi yang
mengendalikan dampak lingkungan.
b) di tingkat daerah berkedudukan di instansi yang
mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I.

ditugasi
ditugasi

(3) Komisi penilai menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan
lingkungan hidup.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan
pertimbangan teknis atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan
lingkungan hidup.
(5) Dalam menjalankan tugasnya, komisi penilai pusat sebagaimana
dimaksd pada ayat (1) huruf a dibantu oleh tim teknis dari masingmasing sektor.
(6) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil
penilaiannya kepada instansi yang bertanggung jawab untuk dijadikan
dasar keputusan atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan
lingkungan hidup.
(7) Ketentuan mengenai tata kerja komisi penilai dimaksud, baik pusat
maupun daerah, ditetapkan oleh Menteri , setelah mendengar dan
memperhatikan saran/pendapat Menteri Dalam Negeri dan Menteri lain
dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
(8) Ketentuan mengenai tata kerja tim teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Penilai Pusat.
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Pasal 9
(1) Komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
a terdiri atas unsur-unsur instansi yang ditugasi mengelola lingkungan
hidup, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan,
Departemen Dalam Negeri, instansi yang ditugasi bidang kesehatan,
instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan, instansi yang
ditugasi bidang penanaman modal, instansi yang ditugasi bidang
pertanahan, instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan, depatemen
dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha
dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, wakil
Propinsi
Daerah
Tingkat
I
yang
bersangkutan,
Wakil
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, ahli
dibidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi
lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang
dikaji, wakil masyarakat terkena dampak, serta anggota lain yang
dipandang perlu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota komisi penilai pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 10
(1) Komisi peilai daerah sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri
atas unsur-unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I,
instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi
yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi
bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan
keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah
Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di Propinsi
Daerah Tingkat I, wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang
bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah
yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang
berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan
hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga
masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang
perlu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota komisi penilai daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
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Pasal 11
(1) Komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak
lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi
kriteria :
a.
usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut
ketahanan dan keamanan negara;
b.
usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu
wilayah propinsi daerah tingkat I;
c.
usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan
negara lain;
d.
usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;
e.
usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas negara
kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
(2) Komisi penilai daerah berwenang menilai analisis mengenai dampak
lingkungan hidup bagi jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang diluar
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 12
(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) terdiri atas para
ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak
lingkungan, serta ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota tim teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk
komisi penilai pusat, dan oleh Gubernur untuk komisi penilai daerah
tingkat I.
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1), wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan
lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang
wilayah dan kepentingan pertahan -an keamanan.

BAB III
TATA LAKSANA
Bagian Pertama
Kerangka Acuan
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Pasal 14
(1) Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan
hidup disusun oleh pemrakarsa.
(2)

Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Pasal 15

(1)

Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung
jawab, dengan ketentuan :
a. di tingkat pusat : kepada Kepala instansi yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;
b. di tingkat daerah : kepada Gubernur melalui komisi penilai daerah
tingkat I.

(2)

Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan
tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari
dan tanggal diterimanya kerangka acuan pembuatan analisis dampak
lingkungan hidup.
Pasal 16

(1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinilai oleh
komisi penilai bersama dengan pemrakarsa untuk menyepakati ruang
lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan
dilaksanakan.
(2) Keputusan atas penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam
jangka waktu
selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(3) Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
instansi yang bertanggung jawab dianggap menerima kerangka acuan
dimaksud.
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(4) Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak kerangka acuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila rencana lokasi
dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata
ruang kawasan.

Bagian Kedua
Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup
Pasal 17
(1)

Pemrakarsa menyusun analisis dampak lingkungan hidup, rencana
pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan
hidup, berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan
keputusan dari instansi yang bertanggung jawab.

(2)

Penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan
lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup,
berpedoman pada pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengeloaan lingkungan hidup, dan rencana
pemantauan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Kepala instansi
yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Pasal 18

(1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, diajukan oleh
pemrakarsa kepada :
a.
di tingkat pusat : Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan
dampak lingkungan melalui komisi penilai pusat;
b.
di tingkat daerah : Gubernur melalui komisi penilai daerah
tingkat I.
(2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan
tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan
tanggal diterimanya analisis dampak lingkungan hidup, rencana
pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 19
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(1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai :
a. di tingkat pusat : oleh komisi penilai pusat;
b. di tingkat daerah : oleh komisi penilai daerah
(2) Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil
penilaian analisis dampak
lingkungan hidup dan rencana pemantauan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya
keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan
tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1).
Pasal 20
(1)

Instansi yang bertanggung jawab menerbitkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam jangka waktu selambatlambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana
pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan
hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2)

Apabila instansi yang bertanggung jawab tidak menerbitkan keputusan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak
lingkungan.
Pasal 21
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(1)

Instansi yang bertanggung jawab mengembalikan analisis dampak
lingkungan hidup, rencana pegelolaan lingkungan hidup, dan rencana
pemantauan lingkungan hidup kepada pemrakarsa untuk diperbaiki
apabila kualitas analisis dampak lingkungan hidup, rencana
pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan
hidup tidak sesuai dengan pedoman penyusunan analisis dampak
lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana
pemantauan lingkungan hidup.

(2)

Perbaikan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan
lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup diajukan
kembali kepada instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.

(3)

Penilaian atas analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan
lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta
pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan/atau
kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal
20.
Pasal 22

(1)

Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa :
a. dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat
ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau
b. biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih
besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang
akan
ditimbulkan
oleh
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
bersangkutan, maka instansi yang bertanggung jawab memberikan
keputusan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan tidak layak lingkungan.

(2)

Instansi yang berwenang menolak permohonan izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan apabila instansi yang
bertanggung jawab memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 23

Salinan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pegelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, serta salinan keputusan
kelayakan lingkungan hidup, serta salinan keputusan kelayakan lingkungan
hidup suatu usaha dan/atau kegiatan disampaikan oleh :
a. di tingkat pusat : instansi yang ditugasi mengendalikan dampak
lingkungan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi terkait yang
berkepentingan, Gubernur dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II yang bersangkutan.
b. di tingkat daerah : Gubernur kepada Menteri, Kepala instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang berwenang
menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan,
dan instansi yang terkait.

Bagian Ketiga
Kadaluwarsa dan batalnya keputusan hasil Analisis Dampak
Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,
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Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Pasal 24
(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini,
apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditertibkannya keputusan kelayakan
tersebut.
(2) Apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan
rencana usaha dan/atau kegiatannya, pemrakarasa wajib mengajukan
kembali permohonan persetujuan atas analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan
lingkungan hidup kepada instansi yang bertanggung jawab.
(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi
yang bertanggung jawab memutuskan :
a. Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang pernah
disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
b. Pemrakarsa wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan
hidup baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 25
(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
menjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila
pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
(2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan di
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib
membuat analisis mengenai mengenai dampak lingkungan hidup baru
seseuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 26
(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
menjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila
pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas
dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong.
(2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib
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membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 27
(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan
menjadi batal atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini apabila terjadi
perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa
alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
(2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib
membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup baru sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 28
(1)

Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan
pembinaan teknis terhadap komisi penilai pusat dan daerah.

(2)

Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan melakukan
pembinaan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup yang menjadi bagian dari izin.

Pasal 29
(1) Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di bidang analisis mengenai
dampak lingkungan hidup dilakukan dengan koordinasi instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
(2) Lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang analisis mengenai dampak
lingkungan hidup diselenggarakan dengan koordinasi dari instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dengan memperhatikan
sistem akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Pasal 30
Kualifikasi penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan
pemberian lisensi/sertifikasi dan peraturannya ditetapkan oleh Kepala
instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Pasal 31
Penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi usaha dan/atau
kegiatan golongan ekonomi lemah dibantu pemerintah, dan ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri setelah memperhatikan saran dan pendapat instansi yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 32
(1)

Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana
pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan, instansi yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkungan dan Gubernur.

(2)

Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan :
a. pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundangundangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
b. pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha
dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c. penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya kepada
Menteri secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam (1)
satu tahun, dengan tembusan kepada instansi yang berwenang
menerbitkan izin dan Gubernur.

BAB VI
KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 33
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(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum
pemrakarsa menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya
rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
warga masyarakat yang berkepentingan berhak mengajukan saran,
pendapat, dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha
dan/atau kegiatan.
(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diajukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab.
(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam analisis mengenai dampak
lingkungan hidup.
(6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), serta tatacara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala instansi
yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
Pasal 34
(1) Waraga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses
penyusunan kerangka acuan, penlaian kerangka acuan, analisis dampak
lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan renacana
pemantauan lingkungan hidup
(2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang ditugasi
mengendalikan dampak lingkungan.
Pasal 35
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(1)

Semua dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, saran,
pendapat, dan tanggapan warga masyarakat yang berkaitan,
kesimpulan komisi penilai, dan keputusan kelayakan lingkungan hidup
dari usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

(2)

Instansi yang bertanggung jawab menyerahkan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada suatu lembaga dokumentasi dan/atau
kearsipan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 36
Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai
dampak lingkungan hidup dibebankan :
a. di tingkat pusat : pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan
dampak lingkungan;
b. di tingkat daerah ; pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan
dampak lingkungan daerah tingkat I.
Pasal 37
Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan
lingkungan hidup di bebankan kepada pemrakarsa.
Pasal 38
(1) Biaya pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dibebankan pada anggaran
instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
(2) Biaya pengumuman yang dilakukan oleh instansi yang betanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dibebankan pada
anggaran instansi yang bertanggung jawab.
(3) Biaya pembinaan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup
dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) dibebankan pada anggaran instansi yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup suatu usaha dan/atau
kegiatan yang pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini :
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a. sedang dalam proses penilaian oleh komisi penilai analisis mengenai
dampak lingkungan hidup yang bersangkutan; atau
b. sudah diajukan kepada instansi yang membidangi usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan, tetap dinilai oleh komisi penilai instansi
yang bersangkutan, dan harus selesai paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Pemerintah ini berlaku secara efektif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundangundangan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang telah
ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti
berdasarkan Peratauran Pemerintah ini.
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara
Nomor 3538) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 42
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku efektif 18 (delapan belas) bulan sejak
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
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Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM
Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan
pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk
yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, tetapi dilain pihak
ketersediaan sumber daya alam bersifat terbatas. Kegiatan pembangunan
untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan atas
sumber daya alam, sehingga timbul tekanan terhadap sumber daya alam.
Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan
harus disertai dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan
demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan adalah pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang merupakan tujuan
pengelolaan
lingkungan
hidup
menjadi
tumpuan
terlanjutkannya
pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan usaha
dan/atau kegiatan sudah harus diperkirakan perubahan rona lingkungan
hidup akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan hidup yang baru, baik
yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang timbul sebagai akibat
diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan pembangunan. Pasal 15
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup menetapkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup ke
dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil
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keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam
mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat
diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. Analisis
mengenai dampak lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi
pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin
ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap
lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi
dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.
Terlestarikannya fungsi lingkungan hidup yang menjadi tumpuan
terlanjutkannya pembangunan merupakan kepentingan seluruh masyarakat.
Diselenggarakannya usaha dan/atau kegiatan akan mengubah rona
lingkungan hidup, sedangkan perubahan ini pada gilirannya akan
menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan
warga masyarakat yang akan terkena dampak menjadi penting dalam proses
analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan hak setiap
orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Peran
masyarakat itu meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini
berarti bahwa warga masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Keterlibatan
warga masyarakat itu merupakan pelaksanaan asas keterbukaan. Dengan
keterlibatan warga masyarakat itu akan membantu dalam mengidentifikasi
persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung
aspirasi dan kearifan pengetahuan lokal dari masyarakat yang seringkali
justru menjadi kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang
timbul.
Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sebagai bagian dari
studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau
kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan. Hal itu merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan
menanggulangi
pencemaran
dan
perusakan
lingkungan
hidup.
Konsekuensinya adalah bahwa syarat dan kewajiban sebagaimana
ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana
pemantauan lingkungan hidup harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam
izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
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Angka (1)
Cukup jelas
Angka (2)
Dampak besar dan penting merupakan satu kesatuan makna dari arti
dampak penting.
Angka (3) sampai angka 14
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Studi kelayakan pada umumnya meliputi analisis dari aspek teknis
dan aspek ekonomis-finansial. Dengan ayat ini, maka studi kelayakan
bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup meliputi komponen analisis teknis,
analisis ekonomis-finansial, dan analisis mengenai dampak lingkungan
hidup. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak lingkungan hidup
sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang
bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat digunakan
sebagai masukan bagi penyusunan kebijaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup, di samping dapat digunakan sebagai masukan bagi
perencanaan pembangunan wilayah.
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup khususnya dokumen
rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan
lingkungan hidup juga merupakan dasar dalam sistem manajemen
lingkungan (Environmental Management System) usaha dan/atau
kegiatan.
Ayat (2)
Karena analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan
bagian dari studi kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan yang
berlokasi pada ekosistem tertentu, maka hasil analisis mengenai
dampak lingkungan hidup tersebut sangat penting untuk dijadikan
sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
Ayat (3)
Usaha dan/atau kegiatan tunggal adalah hanya satu jenis usaha
dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu
instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
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Analisis mengenai dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan
terpadu/multisektor adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan
penting usaha dan/atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi
yang membidangi kegiatan dimaksud.
Kriteria usaha dan/atau kegiatan terpadu meliputi :
a. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan
dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya;
b. usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan
hamparan ekosistem;
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan
kawasan adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting
usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dalam satu
kesatuan hamparan ekosistem zona pengembangan wilayah/kawasan
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata
ruang kawasan.
Kriteria
usaha
dan/atau
kegiatan
di
zona
pengembangan
wilayah/kawasan meliputi :
a. berbagai
usaha
dan/atau
kegiatan
yang
saling
terkait
perencanaannya antar satu dengan yang lainnya;
b. berbagai
usaha
dan/atau
kegiatan
tersebut
terletak
dalam/merupakan satu kesatuan zona rencana pengembangan
wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
dan/atau rencana tata ruang kawasan:
c. usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan
hamparan ekosistem.
Pasal 3
Ayat (1)
Usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat ini merupakan
kategori usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan pengalaman dan
tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai
potensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup. Dengan demikian penyebutan kategori usaha dan/atau
kegiatan tersebut tidak bersifat limitatif dan dapat berubah sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebutan
tersebut bersifat alternatif, sebagai contoh seperti usaha dan/atau
kegiatan :
a. pembuatan jalan, bendungan, jalan kereta api dan pembukaan
hutan;
b. kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan;
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c. pemanfaatan tanah yang tidak diikuti dengan usaha konservasi
dan penggunaan energi yang tidak diikuti dengan teknologi yang
dapat mengefisienkan pemakaiannya;
d. kegiatan yang menimbulkan perubahan atau pergeseran struktur
tata nilai, pandangan dan/atau cara hidup masyarakat setempat;
e. kegiatan yang proses dan hasilnya menimbulkan pencemaran,
kerusakan kawasan konservasi alam, atau pencemaran benda
cagar budaya;
f. introduksi suatu jenis tumbuh-tumbuhan baru atau jasad renik
(mikro organisme) yang dapat menimbulkan jenis penyakit baru
terhadap tanaman, introduksi suatu jenis hewan baru dapat
mempengaruhi kehidupan hewan yang telah ada;
g. penggunaan bahan hayati dan non hayati mencakup pula
pengertian pengubahan;
h. penerapan teknologi yang dapat menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang. Oleh karena itu,
jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan hidup, yang mendasarkan diri pada ilmu
pengetahuan dan teknologi, perlu ditinjau kembali.
Ayat (4) sampai ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Kriteria yang menentukan adanya dampak besar dan penting dalam
ayat ini ditetapkan berdasarkan tingkat ilmu pengetahuan dan
teknologi yang ada. Oleh karena itu kriteria ini dapat berubah sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga
tidak bersifat limitatif.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah keadaan atau kondisi
yang sedemikian rupa, sehingga mengharuskan dilaksanakannya
tindakan segera yang mengandung resiko terhadap lingkungan hidup
demi kepentingan umum, misalnya pertahanan negara atau
penanggulangan bencana alam. Keadaan darurat ini tidak sama
dengan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Undangundang keadaan darurat.
Ayat (2)
Keadaan darurat yang tidak memerlukan analisis mengenai dampak
lingkungan hidup, misalnya pembangunan bendungan/dam untuk
menahan bencana lahar, ditetapkan oleh menteri yang membidangi
usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
Pasal 7
Ayat (1)
Untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan terdapat satu izin
yang bersifat dominan, tanpa izin tersebut seseorang tidak dapat
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Misalnya izin
usaha industri di bidang perindustrian, kuasa pertambangan di bidang
pertambangan, izin penambangan daerah di bidang penambangan
bahan galian golongan C, izin hak pengusahaan hutan di bidang
kehutanan, izin hak guna usaha pertanian di bidang pertanian.
Sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah persyaratan
yang diwajibkan untuk dapat menerbitkan izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan.
Ayat (2)
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian dari
proses perizinan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
Izin merupakan suatu instrumen yuridis preventif. Oleh karena itu,
keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian
analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana telah
diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab wajib dilampirkan
pada permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8 sampai pasal 10
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Wakil dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan
hidup di komisi penilai daerah dapat berarti wakil dari instansi yang
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan wilayah dengan maksud
agar terdapat keterpaduan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan
hidup, khususnya pengendalian dampak lingkungan hidup dengan
kebijaksanaan dan program pengendalian dampak lingkungan hidup
di daerah. Pengangkatan para ahli dari pusat studi lingkungan hidup
perguruan tinggi sebagai anggota komisi penilai daerah adalah untuk
memantapkan kualitas hasil kajian analisis mengenai dampak
lingkungan hidup dalam penilaian analisis mengenai dampak
lingkungan hidup. Adanya wakil yang ditunjuk dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan instansi yang ditugasi di
bidang pertanahan di daerah dimaksudkan untuk menjamin
keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup secara lintas sektor yang
ada di daerah. Adapun wakil yang ditunjuk dari bidang kesehatan di
daerah dikarenakan pada akhirnya dampak semua kegiatan selalu
berakhir pada aspek kesehatan.
Duduknya wakil organisasi lingkungan hidup dalam komisi penilai
merupakan aktualisasi hak warga masyarakat untuk berperan dalam
proses pengambilan keputusan.
Organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau
kegiatan yang dikaji adalah lembaga swadaya masyarakat.
Duduknya wakil masyarakat terkena dampak suatu usaha dan/atau
kegiatan diharapkan dapat memberikan masukan tentang aspirasi
masyarakat yang terkena dampak akibat dari usaha dan/atau
kegiatan tersebut.
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Duduknya wakil instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan
yang bersangkutan adalah untuk memberikan penilaian secara teknis
usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf (a)
Usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau kegiatan yang
menyangkut ketahanan dan keamanan negara misalnya :
pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air,
pembangkit listrik tenaga uap/panas bumi, eksploitasi minyak dan
gas, kilang minyak, penambangan uranium, industri petrokimia,
industri pesawat terbang, industri kapal, industri senjata, industri
bahan peledak, industri baja, industri alat-alat berat, industri
telekomunikasi,
pembangunan
bendungan,
bandar
udara,
pelabuhan dan rencana usaha dan/atau kegiatan lainnya yang
menurut instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan
dianggap strategis.
Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis ini
menjadi bagian dari usaha dan/atau kegiatan terpadu/multisektor,
maka penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup
menjadi wewenang komisi penilai analisis mengenai dampak
lingkungan hidup pusat.
Huruf (b)
Cukup jelas
Huruf (c)
Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa
dengan negara lain misalnya : rencana usaha dan/atau kegiatan
yang berlokasi di Pulau Sipadan, Ligitan dan Celah Timor
Huruf (d)
Cukup jelas
Huruf (e)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 12 dan pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan hidup
merupakan pegangan yang diperlukan dalam penyusunan analisis
mengenai dampak lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pelingkupan,
yaitu proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan
dengan dampak besar dan penting, kerangka acuan terutama
memuat komponen-komponen aspek usaha dan/atau kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup,
serta komponen-komponen parameter lingkungan hidup yang akan
terkena dampak besar dan penting.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jeias
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja
dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada pemrakarsa.
Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja ini meliputi
proses penyampaian dokumen kerangka acuan ke instansi yang
bertanggung jawab melalui komisi penilai, penilaian secara teknis,
konsultasi dengan warga masyarakat yang berkepentingan, penilaian
oleh komisi penilai, sampai ditetapkannya keputusan.
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Menolak untuk memberikan keputusan atas kerangka acuan adalah
untuk melindungi kepentingan umum.
Kerangka acuan merupakan dasar bagi penyusunan analisis dampak
lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan
rencana pemantauan lingkungan hidup. Kerangka acuan yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akan menghasilkan
analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang baik pula,
demikian pula sebaliknya. Sedangkan kewajiban untuk membuat
analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi usaha dan/atau
kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting adalah untuk
melindungi fungsi lingkungan hidup. Perlindungan fungsi lingkungan
hidup merupakan kepentingan umum.
Yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan
adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Tingkat I , dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Tingkat II.
Yang dimaksud dengan rencana tata ruang kawasan yang ditetapkan
adalah baik rencana tata ruang kawasan tertentu yang telah
ditetapkan dengan Keputusan Presiden maupun rencana tata ruang
kawasan perdesaan atau rencana tata ruang kawasan perkotaan
sebagai
bagian
dari
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Tingkat II. Termasuk dalam pengertian
rencana tata ruang kawasan adalah rencana rinci tata ruang di
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang meliputi rencana
terperinci
(detail)
tata
ruang
kawasan
di
wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
Pasal 17 sampai pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
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Dari analisis dampak lingkungan hidup dapat diketahui dampak besar
dan penting yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan
terhadap lingkungan hidup. Dengan mengetahui dampak besar dan
penting itu dapat ditentukan :
a. cara mengendalikan dampak besar dan penting negatif dan
mengembangkan dampak besar dan penting positif, yang
dicantumkan dalam rencana pengelolaan dampak lingkungan
hidup, dan
b. cara memantau dampak besar dan penting tersebut, yang
dicantumkan dalam rencana pemantauan lingkungan hidup.
Apa yang dicantumkan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup
dan rencana pemantauan lingkungan hidup merupakan syarat dan
kewajiban yang harus dilakukan pemrakarsa apabila hendak
melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya.
Oleh karena itu, hasil penilaian atas analisis dampak lingkungan
hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana
pemantauan lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai
dampak lingkungan hidup menjadi dasar bagi instansi yang
bertanggung jawab dalam memberikan keputusan kepada instansi
yang berwenang.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Penetapan jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja
dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada pemrakarsa.
Jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja ini meliputi
proses penyampaian dokumen analisis dampak lingkungan hidup,
rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan
lingkungan hidup ke instansi yang bertanggung jawab melalui komisi
penilai, penilaian secara teknis, konsultasi dengan warga masyarakat
yang berkepentingan, penilaian oleh komisi penilai, sampai dengan
diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21 sampai pasal 23

2334

Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Sejalan dengan cepatnya pengembangan pembangunan wilayah,
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kemungkinan besar telah terjadi
perubahan rona lingkungan hidup, sehingga rona lingkungan hidup
yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup tidak cocok lagi digunakan untuk
memprakirakan dampak lingkungan hidup rencana usaha dan/atau
kegiatan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau
bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha dan/atau kegiatan
akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda. Oleh
karena itu, keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil
penilaian analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan
lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang
telah diterbitkan menjadi batal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
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Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti
hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi
dasar penyusunan analisis dampak lingkungan hidup. Keadaan ini
menimbulkan konsekuensi batalnya keputusan kelayakan lingkungan
hidup berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan hidup,
rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan
lingkungan hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28 sampai pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Bantuan yang dimaksud untuk golongan ekonomi lemah dapat berupa
biaya penyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau tenaga
ahli untuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau
bantuan lainnya. Bantuan diberikan oleh instansi yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Pengumuman merupakan hak setiap orang atas informasi lingkungan
hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan
hidup.
Ayat (2)
Pengumuman oleh instansi yang bertanggung jawab dapat dilakukan,
misalnya, melalui media cetak dan/atau media elektronik.
Sedangkan pengumuman oleh pemrakarsa dapat dilakukan dengan
memasang papan pengumuman di lokasi akan diselenggarakannya
usaha dan/atau kegiatan.
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Saran, pendapat dan tanggapan secara tertulis diperlukan agar
terdokumentasi.

Ayat (5)
Semua saran dan pendapat yang diajukan oleh warga masyarakat
harus tercermin dalam penyusunan kerangka acuan, dikaji dalam
analisis dampak lingkungan hidup dan diberikan alternatif
pemecahannya dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan
rencana pemantauan lingkungan hidup.
Ayat (6)
Dalam pengumuman akan diselenggarakannya usaha dan/atau
kegiatan diberitahukan sekurang-kurangnya, antara lain : tentang apa
yang akan dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan, jenis dan volume limbah yang dihasilkan serta cara
penanganannya, kemungkinan dampak lingkungan hidup yang akan
ditimbulkan.
Pasal 34 sampai pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Biaya penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan
hidup antara lain mencakup biaya untuk mendatangkan wakil-wakil
masyarakat dan para ahli yang terlibat dalam penilaian mengenai analisis
dampak lingkungan hidup, menjadi tanggungan pemrakarsa.
Pasal 38 sampai pasal 42
Cukup jelas

______________________________________
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran diatur ketentuan-ketentuan mengenai
sumber daya manusi khususnya pelaut;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu
mengatur mengenai kepelautan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELAUTAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, pensertifikatan, kewenangan
serta hak dan kewajiban pelaut;
2. Awak kapal adalah orang yang bekkerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil;
3. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;
4. Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri
atau yang diberi kewenagan oleh Menteri;
5. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan
pengusaha angkutan di perairan;
6. Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal;
7. Kilowatt yang selanjutnya disebut KW adalah satuan kekuatan mesin kapal;
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
BAB II
PELAUT
Pasal 2
(1) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai
kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerinttah ini.
(2) Kualifikasi kehlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang
bekerja pada :
a. Kapal layar motor;
b. Kapal layar;
c. Kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;
d. Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;
e. Kapal-kapal khusus.
(3) Ketentuan mengenai kualifikasi kehlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB III
PENGAWAKAN KAPAL NIAGA DAN
KEWENANGAN JABATAN
Bagian Pertama
Pengawakan Kapal Niaga
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Pasal 3
(1) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
(2) Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Sertifikat Keahlian Pelaut;
b. Sertifikat Keterampilan pelaut.
Pasal 4
(1) Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
b. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
c. Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
(2) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
b. Sertifikat Keterampilan Khusus
Pasal 5
(1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
d. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
e. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
f. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar.
(2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan sebagimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I;
b. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II;
c. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III;
d. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV;
e. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V;
f. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasa.
(3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;
c. Sertifikat Operator Umum;
d. Sertifikat Operator Terbatas.
Pasal 6
(1) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurf a adalah Sertifikat
Keterampilan dasar Keselamatan (Basic Safety Training).
(2) Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker safer);
b. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;
c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Survival Craft dan
Rescue Boats );
d. Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (Fast Rescue Boats);
e. Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (Advance Fire Fighting);
f. Sertifikat KeterampilanPertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid);
g. Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas kapal (Medical Care on Boat)’
h. Sertifikat Radar Simulator;
i. Sertifikat ARPA Simulator.
Pasal 7
(1) Pada setiap kapal yang berlayar harus berdinas :
a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat
keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;
b. Sejumlah rating yang memilki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai
dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Kewenangan Jabatan
Pasal 8
(1) Kewenangan jabatan diatas kapal diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5, sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat yang dimiliki;
(2) Kewenangan jabatan diatas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.
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BAB IV
PENDIDIKAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI
KEPELAUTAN KAPAL NIAGA
Bagian Pertama
Pendidikan
Pasal 9
(1) Pendidikan kepelautan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau unit pendidikan kepelautan yang
dikelola oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengarkan pendapat dari Menteri.
(3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
memenuhi persyaratan :
a. Memiliki sarana dan prasarana;
b. Memiliki tenaga pendidik tetap dan tidak tetap yang bersertifikat kepelautan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan memiliki sertifikat kewenangan mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Memiliki Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ketentuan nasional maupun Internasional.
(4) Izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dicabut oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya setelah
mendengar pendapat dari Menteri.
Pasal 10
(1) Kurikulum pendidikan kepelautan disusun dengan memperhatikan :
a. aspek keselamatan pelayaran;
b. tingkat kemampuan dan kecakapan pelaut sesuai standar komptensi yang ada;
c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen di bidang pelayaran;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat
dairi Menteri.
Pasal 11
(1) Pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui jalur sekolah, yang terdiri
dari :
a. pendidikan professional kepelautan;
b. pendidikan teknis fungsional kepelautan;
(2) Jenjang pendidikan professional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pendidikan pelaut tingkat dasar;
b. Pendidikan pelaut tingkat menengah;
c. Pendidikan pelaut tingkat tinggi.
(3) Pendidkan Teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. DIKLAT teknis profesi kepelautan;
b. DIKLAT keterampilan pelaut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan professional kepelautan dan pendidikan teknis
fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Pengujian
Pasal 12
(1) Ujian untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud pasal 5 dilaksanakan oleh Dewan
Penguji yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 13
Untuk mengikuti pendidikan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dipungut biaya yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Bagian Ketiga
Sertifikat Kepelautan
Pasal 14
(1) Bagi peserta pendidikan kepelautan yang lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan sertifikat
keahlian pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang ditempuh.

2341

(2) Bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf
b diberikan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang
ditempuh.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut dan Sertifikat Keterampilan
Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB V
PERLINDUNGAN KERJA PELAUT
Bagian Pertama
Buku Pelaut
Pasal 15
(1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis tertentu, ukuran GT.35
atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT.105 atau lebih untuk kapal tanpa
penggerak mesin harus disijil pleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut.
(3) Buku Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai
dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun dari
kapal di luar negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyijilan dan buku pelaut, sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 16
(1) Untuk mendapatkan buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan biaya.
(2) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Bagian Kedua
Persyaratan Kerja di Kapal
Pasal 17
Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan :
a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;
b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeiksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
d. Disijil.
Pasal 18
(1) Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku;
(2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masingmasing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya
adalah :
a. Hak pelaut:
Menerima gaji, upah, lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengankutan dan upah
saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungan untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa serta
kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di wilayah yang suhunya 15
derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatn musim dingin;
b. Kewajiban pelaut :
Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya
yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan, menaati
perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjia.
c. Hak pemilik/operator :
Memperkerjakan pelaut
d. Kewajiban pemilik/operator:
Memenuhi semua kewajian yang merupakan hak-hak pelaut sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(4) Bagi pelaut yang bekerja pada kapal- kapal asing di luar negeri tanpa melalui penempatan tenaga kerja pelaut
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban :
a. Membuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat hukum mana yang berlaku
apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut;
c. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia dimana pelaut tersebut bekerja.
(5) Bagi pelaut yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) , menanggung sendiri
akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut .
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah
mendengar pendapat dari Menteri.
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Pasal 20
Usaha penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan memperhatikan :
a. penciptaan perluasan kesempataan kerja pelaut khususnya yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing;
b. pengembangan fasilitas pendidikan kepelautan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internasional;
c. peningkatan kemampuaan dan keterampilan pelaut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang pelayaran.
Bagian Keempat
Kesejahteraan Awak Kapal
Pasal 21
(1) Jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 8 (delapan) jam setiap hari dengan 1 (satu) hari libur setiap minggu dan
hari-hari libur resmi;
(2) Perhitungan gaji jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 44 (empat puluh empat) jam setiap minggu.
(3) Jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipekerjakan pada hari-hari libur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung lembur;
(4) Setiap awak kapal harus diberikan waktu istirahat palin sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua
puluh empat) jam yang dapat dibagi 2 (dua), yang salah satu diantaranya tidak kurang dari 6 (enam) jam kecuali
dalam keadaan darurat.
(5) Pelaksanaan tugas tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di kapal atau
untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran tidak dihitung lembut;
(6) Pelaut muda atau pelaut yang berumur antara 16 tahun sampai 18 tahun dan dipekerjakan sebagai apapun diatas
kapal tidak diperbolehkan untuk :
a. Dipekerjakan melebihi 8 (delapan) jam kerja sehari dan 40 jam seminggu;
b. Dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
Pasal 22
(1) Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Upah lembur per jam dihitung dengan rumus :
Upah Minimum x 1,25
190
Pasal 23
Hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan 4 (empat) hari kerja, yang besarnya setiap hari 1/30
(sepertigapuluh) dari gaji minimum bulanan.
Pasal 24
(1) Setiap awak kapal berhak mendapatkan cuti tahunan yang lamanya paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender
untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja;
(2) Atas permintaan pengusaha angkutan di perairan, awak kapal yang mendapatkan hak cuti tahunan dapat
mengganti hak cutinya dengan imbalan upah sejumlah hari cuti yang tidak dinikmatinya.
Pasal 25
(1) Pengusaha nagkutan di perairan wajib menyediakan makanan dan alat-alat pelayanan dalam jumlah yang cukup
dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal.
(2) Makanan harus memenuhi jumlah, ragam serta nilai gizi dengan jumlah minimum 3600 kalori perhari yang
diperlukan awak kapal untuk tetap sehat dalam melakukan tugas-tugasnya di kapal.
(3) Air tawar harus tetap tersedia di kapal dengan jumlah yang cukup dam memenuhi standar kesehatan.
(4) Alat-alat pelayanan seperti peralatan dapur dan atau peralatan memasak, serta perlengkapan ruang makan harus
tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik.
Pasal 26
(1) Awak kapal yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinya atau ke pelabuhan
ditempat perjanjian kerja laut ditandatangani.
(2) Jika awak kapal memutuskan hubungan kerja atas kehendak sendiri, pengusaha angkutan dibebaskan dari
kewajiban pembiayaan untuk pemulangan yang bersangkutan.
(3) Apabila masa kontrak dari awak kapal habis masa berlakunya pada saat kapal dalam pelayaran, awak kapal
yang bersangkutan diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama yang disinggahi dengan
mendapat imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak.
(4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), merupakan tanggungan pengusaha angkutan di
perairan yang meliputi biaya-biaya pemulangan, penginapan dan makanan sejak diturunkan dari kapal sampai
tiba ditempat domisilinya.
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Pasal 27
(1) Apabila pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam,
pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2
(dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha di perairan karena kapal dianggurkan, atau dijual,
pengusaha di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 28
(1) Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang
sakit atau cidera selama berada di atas kapal.
(2) Awak kapal yang sakit atau cidera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat,
pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji
penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal.
(3) Jika awak kapal sebagaimana dalam ayat (2) harus diturnkan dari kapal untuk perawatan di darat, pengusaha
angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 1005
dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80% dari gaji minimumnya setiap bulan
pada bulan berikutnya sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan
ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang
cedera akibat kecelakaan.
(4) Bila awak kapal diturnkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha
angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.
Pasal 29
Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai
dengan nilai barang-barang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.
Pasal 30
(1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan
kerja besarnya santunan ditentukan :
a. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuankerja hilang 1005 besarnya santunan minimal Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
b. Cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang besarnya santunan ditetapkan persentase dari
jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a sebagai berikut :
1) Kehilangan satu lengan
:
40%;
2) Kehilangan dua lengan
:
100%;
3) Kehilangan satu telapak tangan
:
30%;
4) Kehilangan kedua telapak tangan
:
80%;
5) Kehilangaan satu kaki dari paha
:
40%;
6) Kehilangan dua kaki dari paha
:
100%;
7) Kehilangan satu telapak kaki
:
30%;
8) Kehilangan dua telapak kaki
:
80%;
9) Kehilangan satu mata
:
30%;
10) Kehilangan dua mata
:
100%;
11) Kehilangan pendengaran satu telinga :
15%;
12) Kehilangan pendengaran dua telinga
:
40%;
13) Kehilangan satu jari tangan
:
10%;
14) Kehilangan satu jari kaki
:
5%;
(2) Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan persentase dengan ketentuan tidak melebihi jumlah
sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.
Pasal 31
(1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya
pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tampat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan
sepanjang keadaan memungkinkan.
(2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan :
a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah).
(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Bagian Kelima
Akomodasi Awak Kapal
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Pasal 32
(1) Akomodasi awak kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan awak kapal;
(2) Penempatan, tata susunan dan pengaturan serat hubungan dengan ruangan lain dari akomodasi awak kapal harus
sedemikian rupa sehingga menjamin keselamatan awak kapal yang cukup, perlindungan terhadap cuaca dan air
laut dan disekat dari panas dan dingin serta kebisingan dari ruangan-ruangan mesin dan ruangan-ruangan
lainnya serta tidak ada pintu-pintu langsung ke kamar tidur dari ruang muatan, ruangan mesin atau dari ruangan
dapur dan ruangan –ruangan penyimpanan.
(3) Bagian dari sekat harus memisahkan ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dari kamar tidur dan
sekat luar harus dibuat dari baja atau bahan sejenis yang diakui dan kedap air dan kedap gas;
(4) Semua kamar tidur harus terletak lebih tinggi dari garis muat di lambung kapal;
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksu dalam ayat (4) dapat dikecualikan bagi kapal-kapal tertentu atau kapal-kapal
penumpang tertentu;
(6) Semua ruangan tenpat tinggal awak harus dilengkapi dengan pencegah masuknya serangga melalui pintu-pintu,
jendela-jendela dan lubang-luban ke dalam ruangan;
(7) Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus tetap dirawat dan dijaga dalam keadaan bersih dan baik dan
tidak boleh diisi dan digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya.
Pasal 33
(1) Ketentuan luas lantai ruang tidur untuk awak kapal adalah :
a. Paling sedikit 2.00 m2 untuk kapal-kapal kecil dari GT.500;
b. Paling sedikit 2.35 m2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.500 keatas;
c. Paling sedikit 2.78 m2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT. 3000 keatas.
(2) Setiap perwira harus mempunyai satu kamar tidur untuk sendiri, sedangkan untuk rating satu kamar tidur 2
(dua) orang, kecuali di kapal-kapal penumpang;
(3) Untuk kamar tidur rating di kapal-kapal penumpang yang satu kamar tidur terdapat 4 (empat) tempat tidur ,
maka luas lantai per orang minimal 2,22 M2.
(4) Luas lantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) , termasuk luas lantai untuk menempatkan tempat tidur, meja,
lemari, laci tempat menyimpan dan kursi.
(5) Bagi setiap awak kapal diharuskan disediakan sebuah tempat tidur yang layak tidak boleh diletakkan rapat satu
sama lain.
(6) Tinggi langit-langit kamar tidur minimal 190 cm dari lantai.
(7) Jika suatu kamar tidur dilengkapi tempat tidur bertingkat, tempat tidur terbawah tingginya minimal 30cm dari
lantai, dan tempat tidur atas , di pertengahan tinggi antara tempat tidur bawah dan sisi bawah langit-langit.
(8) Semua kamar tidur yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, laci tempat menyimpan, meja dan kursi
harus mempunyai kenyamanan yang layak.
Pasal 34
Setiap kapal harus dilengkapi dengan ruang makan baik untuk perwira maupun rating yang dilengkapi dengan
pantry, meja dan kuris makan yang layak.
Pasal 35
(1) Setiap kapal harus dilengkapi ruangan atau ruangan-ruangan untuk bersantai bagi awak kapal jika tidak sedang
bertugas yang cukup luas disesuaikan dengan ukuran kapal dan jumlah awak kapal.
(2) Setiap kapal dengan ukuran lebih besar dari GT.3000 harus mempunyai ruangan rekreasi yang terpisah dari
ruang makan untuk perwira dan rating yang baik letaknya dan dilengkapi dengan peralatan dan perabotan yang
cukup untuk fasilitas rekreasi.
(3) Ruangan untuk bersantai dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tempat yang
terbuka harus dilengkapi dengan atap tenda tetap pencegah sinar matahari.
Pasal 36
(1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang cukup dan layak untuk seluruh awak kapal.
(2) Fasilitas sanitasi berupa jamban untuk setiap kapal, selain kapal penumpang adalah :
a. Kapal lebih kecil daei GT.800 minimum sebanyak 3 (tiga) buah;
b. Kapal dengan ukuran GT.800 keatas minimum 4 (empat) buah;
c. Kapal dengan ukuran GT.3000 keatas minimum sebanyak 6 (enam) buah.
(3) Fasilitas sanitasi berupa kamar mandi dan tempat cuci untuk setiap kapal selain kapal penumpang diluar
fasilitas kamar mandi yang ada ditentukan :
a. Minimum 1 (satu) kamar mandi untuk 8 (delapan) orang awak kapal;
b. Minimum 1 (satu) tempat cuci untuk 8 (delapan) orang awak kapal
(4) Untuk kapal-kapal penumpang dengan jumlah awak kapal lebih dari 100 (seratus) orang jumlah fasilitas sanitasi
ditentukan sesuai keperluan.
(5) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas air tawar yang cukup yang bersuhu dingin maupun panas yang
disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal;
(6) Semua ruangan sanitasi harus dilengkapi dengan ventilasi ke udara luar.
Pasal 37
(1) Setiap kapal dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan ruang
perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri;
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(2) Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperlua-keperluan lain selain untuk
perawatan orang sakit.
(3) Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah yang banyak.
(4) Untuk pemberian pelayanan kesehatan dikapal, Nahkoda dalam keadaan tertentu dapat meminta bantuan
nasehat dari tenaga medis di darat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis obat-obatan dan tata cara permintaan bantuan nasehat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dalam Keputusan Menteri.
Pasal 39
Bagi kapal-kapal dengan ukuran GT.500 atau lebih harus menyediakan akomodasi sebagaimana dimaksud pada
pasal 32 dan Pasal 33 untuk para taruna/calon perwira sebagai awak kapal yang melakukan praktek berlayar.
Pasal 40
(1) Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau.
(2) Akomodasi awak kapal untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danu diatur tersendiri dengan Keputusan
Menteri.
BAB VI
PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
Pasal 41
(1) Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinas :
a. Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifiukat keahlian pelaut dan sertifikat
keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai dengan daerah
pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal;
b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a.
(2) Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan;
b. Sertifikat keahlian pelaut tehnik permesinan kapal penangkap ikan.
Pasal 42
(1) Sertifikat kehlian pelaut nautika kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a
terdiri dari:
a. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat I;
b. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II;
c. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III.
(2) Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(2) huruf b, terdiri dari:
a. Sertifikat ahli teknik kapal penangkap ikan tingkat I;
b. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat II;
c. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat III.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang
bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 43
(1) Untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(2) harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang mandiri (independen) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atur dengan Keputusan Menteri
setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 44
(1) Pengawakan kapal penangkap ikan harus sesuai dengan:
a. daerah pelayaran;
b. ukuran kapal;
c. daya penggerak kapal (kilowatt/KW).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah
mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 45
(1) Pelaut Perwira kapal penangkap ikan dapat beralih profesi sebagai pelaut kapal niaga, melalui penyetaraan
Sertifikat Keahlian Pelaut.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaraan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat dari menteri yang bertanggung jawab di bidang
perikanan.
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BAB VII
PENGAWASAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
Pasal 46
(1) Setiap kapal motor sungai dan danau dengan ukuran diatas GT.7 sampai dengan GT.35 harus diawaki dengan
awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal.
(2) Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Surat keterangan kecakapan nautika;
b. Surat keterangan kecakapan teknika;
(3) Setiap kapal sungai dan danu yang tidak bermotor dengan ukuran GT.35 sampai dengan GT.105 harus diawaki
oleh awak kapaal yang mempunyai surat keterangan kecakapan bidang nautika.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawakan kapal sungai dan danau serta tatacara untuk memperoleh surat
keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dala ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan
Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari
peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan tentang kepelautan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2000
Pj.SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BONDAN GUNAWAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 13
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
KEPELAUTAN

UMUM
Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaut dimaksudkan untuk menciptakan pelaut yang
professional yaitu cakap dan terampil , berwatak serta memiliki sifat mandiri dan diarahkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan pelayaran nasional atau asing, yang penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek-aspek teknis
kepelautan, ketenagakerjaan dan aspek pendidikan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Perencanaan pembinaan sumber daya manusia pelaut didasarkan atas prinsip penempatan pada tugas yang
disesuaikan dengan kualifikasi atau keahlian atau keterampilan yang bersangkutan, yang dari waktu ke waktu perlu
dibina keseimbangannya antara jumlah kesediaan dengan jumlah kebutuhan pelaut.
Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan
adanya awak kapal yang berkeahlian, berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan
berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunankapal dan daerah pelayaran.
Mengingat tugas sebagai awak kapal memiliki cirri khusus yang antara lain meninggalkan keluarga dalam waktu
relatif lama, saat terjadi kerusakan kapal harus menangani sendiri tanpa batas waktu/jam kerja, dan bekerja pada
segala cuaca, maka diperlukan adanya pengaturan perlindungan kerja tersendiri.
Atas dasar hal-hal tersebut diatas mak disusunlah Peraturan Pemerintah yang mengatur segala sesuatu yang
berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, perijasahan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Pengusaha angkutan di perairan adalah pebgusaha yang telah memiliki izin usaha angkutan di perairan yang menjadi
pihak dalam perjanjian kerja laut.
Angka 6
GT.1 setara dengan 2.83 m3
Angka 7
1 KW setara dengan 1.341 tenaga kuda (horse Power/HP)
Angka 8
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kapal niaga dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang,
penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga.
Yang dimaksud dengan kapal penangkap ikan dalam ketentuan ini adalah kapal yang digunakan sebagai kapal
penangkapan ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut.
Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan.
Ayat (2)
Huruf a
Kapal layar motor adalah kapal yang menggunakan layar sebagai sumber penggerak uatam dan motor digunakan
sebagai tenaga penggerak Bantu
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Kapal pesiar pribadi (Pleasure Yacht) adalah kapal pribadi yang dipakai untuk keperluan olah raga dan tidak untuk
berniaga
Huruf e
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Yang dimaksud dengan kapal khusus adalah kapal-kapal jenis kendataan yang berdaya dukung dinamis, bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah dan kapal tunda.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Jenis sertifikat keahlian pelaut didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan di kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Ahli nautika tingkat I dengan predikat “Master Mariner” adalah seorang yang memiliki kualifikasi sebagai nahkoda
kapal niaga untuk semua jenis dan ukuran untuk daerah pelayaran semua lautan.
Jenjang sertifikat di bawah ahli nautika tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal menurut ukuran kapal dan
daerah pelayarannya
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Ahli teknika tingkat I dengan predikat “Maste Marine Engineer”adalah seorang yang berkualifikasi selaku kepala
kamar mesin kapal niaga untuk semua jenis alat penggerak kapal dengan ukuran tenaga penggerak tak terbatas dan
untuk daerah pelayaran semua lautan.
Jenjang sertifikat di bawah ahli teknika tingkat I dibatasi dalam jabatan tertentu di kapal menurut ukuran tenaga
penggerak dan daerah pelayarannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan perwira-perwira kapal adalah mualim, masinis dan operator radio.
Yang dimaksud dengan rating adalah awak kapal selain nahkoda, para mualim , masinis dan operator radio.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud kewenangan jabatan adalah kewenangan yang diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut
tertentu untuk menduduki salah satu jabatan di atas kapal sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

2349

Pengertian kecakapan pelaut termasuk pengetahuan pencegahan pencemaran di laut.
Yang dimaksud standar komptensi adalah standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku misalnya Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 yang neratifikasi Konvensi International Standard of
Training Certification and Watchkeeping for Seafarer (STCW).
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mandiri (independen) adalah pelaksana ujian tidak terlibat dengan pengajar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud kapal jenis tertentu adalah kapal yang digunakan untuk membantu menambatkan tali dan/atau
pekerjaan-pekerjaan yang menunjang eksplorasi lepas panta (mooring boat).
Yang dimaksud dengan disijil adalah memasukan ke dalam buku sijil yang merupakan buku yang berisi daftar awak
kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.
Ayat (2)
Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang
mencantumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan
pengusaha kapal.
Ayat (3)
Buku pelaut dimaksud dapat berlaku sebagai dokumen perjalanan naik kapal di luar negeri dengan persyaratan
pemegang buku pelaut yang bersangkutan mempunyai perjanjian kerja yang masih berlaku
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perjanjian kerja laut memuat sekurang-kurangnya :
a. nama lengkap pelaut serta tempat dan tanggal lahir;
b. tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
c. nama kapal atau kapal-kapal dimana pelaut akan diperjekan;
d. daerah pelayaran kapal diaman pelaut dipekerjakan;
e. gai, upah, lembur dan tunjangan lainnya;
f. jangka waktu pelaut dipekerjakan;
g. pemutusan hubungan kerja;
h. asuransi dan pemulangan, cuti ,jaminan kerja serta pesangon;
i. penyelesaian perselisihan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Perjanjian kerja harus diketahui oleh pejabat pemerintah dimaksudkan untuk mengawasi diatasinya ketentuan
mengenai perjanjian kerja laut.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
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44 (empat puluh empat) jam terdiri dari 8 (delapan) jam setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat dan 4
(empat) jam pada hari Sabtu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan pelaut muda adalah pelaut yang magang
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan angka 190 adalah jumlah jam kerja dalam 1 (satu) bulan.
Penetapan angka 1.25 adalah sesuai ketentuan ILO
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Selama menjalani cuti, gaji dan hak-hak lainnya dikurangi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jumlah makanan yang cukup dan layak adalah jumlah makanan yang disesuaikan dengan
tempat tujuan pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memutuskan hubungan kerja dalam ayat ini adalah pemutusan hubungan kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Pembayaran pesangon bagi pelaut yang bekerja di kapal asing berlaku ketentuan internasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kapal dianggurkan adalah kapal yang siap operasi tetapi tidak dioperasikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan akomodasi awak kapal adalah kamar tidur dan ruangan-ruangan tempat tinggal awak kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
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Yang dimaksud kapal-kapal tertentu adalah kapal-kapal yang mempunyai geladak di bawah garis muat di lambung
kapal, penempatan kamar tidur diperbolehkan berada di bawah garis muat.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud tempat tidur yang layak adalah tempat tidur yang dilengkapi kasur dan bantal serta tersedia
minimum 2 (dua) sprei, 2 (dua) sarung bantal dan 1 (satu) selimut.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan bahan standar adalah bahan yang ditetapkan sesuai ketentuan konvensi.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Keharusan untuk melengkapi fasilitas air tawar yang bersuhu panas hanya berlaku bagi kapal yang berlayar di
daerah pelayaran semua lautan dan kawasan Indonesia.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud obat-obatan adalah jenis obat untuk diminum atau dimakan dan obat-obat luar.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penggolongan jenis sertifikat keahlian pelaut kapal perikanan didasarkan atas pembagian tugas yang diperlukan dai
kapal yang digunakan sebagai kapal penangkap ikan.
Pasal 42
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Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Awak kapal motor sungai dan danu yang berukuran GT.7 ke bawah tidak diharuskan untuk memiliki surat
keterangan kecakapan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3929
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai
keamanan dan keselamatan penerbangan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan
mengenai keamanan dan keselamatan penerbangan dengan
Peraturan Pemerintah;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
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: PERATURAN
PEMERINTAH
KESELAMATAN PENERBANGAN.

TENTANG

KEAMANAN

DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.
Keamanan dan keselamatan penerbangan adalah suatu kondisi untuk
mewujudkan penerbangan dilaksanakan secara aman dan selamat sesuai dengan
rencana penerbangan.
2.
Keamanan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan
penerbangan yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum.
3.
Keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan
penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan
kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta
penunjangnya.
4.
Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya
angkat dari reaksi udara.
5.
Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, dapat terbang
dengan sayap berputar, dan bergerak dengan tenaganya sendiri.
6.
Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap
tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri.
7.
Pesawat udara negara adalah pesawat udara yang dipergunakan oleh Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan pesawat udara instansi
Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan untuk menegakkan
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.
Pesawat udara sipil adalah pesawat udara selain pesawat udara negara.
9.
Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan
lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat
kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan
dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
10. Kawasan udara terlarang (prohibited area) adalah ruang udara tertentu di atas
daratan dan/atau perairan, di mana pesawat udara dilarang terbang melalui
ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara
serta keselamatan penerbangan.
11. Kawasan udara terbatas (restricted area) adalah ruang udara tertentu di atas
daratan dan/atau perairan, karena pertimbangan pertahanan dan keamanan atau
keselamatan penerbangan atau kepentingan umum, berlaku pembatasan
penerbangan bagi pesawat udara yang terbang melalui ruang udara tersebut.
12. Kawasan udara berbahaya (danger area) adalah ruang udara tertentu di atas
daratan dan/atau perairan, yang sewaktu-waktu terjadi aktivitas yang
membahayakan penerbangan pesawat udara.
13. Personil penerbangan adalah personil pesawat udara dan personil pelayanan
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26.
27.
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keamanan dan keselamatan penerbangan yang tugasnya secara langsung
mempengaruhi keamanan dan keselamatan pesawat udara.
Personil pesawat udara adalah personil penerbangan yang memiliki sertifikat
kecakapan untuk bertugas sebagai personil operasi pesawat udara dan personil
penunjang operasi pesawat udara.
Personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan adalah personil
penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan tertentu yang tugasnya secara
langsung mempengaruhi kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Kapten Penerbang adalah awak pesawat udara yang ditunjuk dan ditugasi untuk
memimpin suatu misi penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan
keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat terbang dan/atau
helikopter yang dari segi teknis berfungsi normal.
Pengoperasian pesawat terbang dan helikopter adalah kegiatan mulai mesin
pesawat terbang dan helikopter dihidupkan untuk suatu misi penerbangan sampai
dengan saat mesin dimatikan.
Kelaikan udara adalah terpenuhinya persyaratan minimum
kondisi
pesawat
udara dan/atau komponen-komponennya untuk menjamin keselamatan
penerbangan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
Sertifikat kecakapan personil penerbangan adalah tanda bukti terpenuhinya
persyaratan kecakapan personil penerbangan.
Sertifikat kesehatan personil penerbangan adalah tanda bukti terpenuhinya
persyaratan kesehatan personil penerbangan.
Sertifikat pendaftaran pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya
persyaratan pendaftaran pesawat udara.
Sertifikat tipe adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara dalam
rancang bangun/prototipe pesawat udara, mesin pesawat udara dan/atau
baling-baling pesawat terbang.
Sertifikat tipe validasi adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara
Republik Indonesia dalam rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara
dan baling-baling pesawat terbang produk negara lain.
Sertifikat tipe tambahan adalah tanda bukti terpenuhinya standar kelaikan udara
dalam modifikasi atau perubahan rancang bangun terhadap pesawat udara atau
mesin pesawat udara, atau baling- baling pesawat terbang yang telah memiliki
sertifikat tipe.
Sertifikat mutu produksi adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan standar,
dan prosedur dalam pembuatan dan/atau perakitan pesawat udara, mesin
pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya.
Sertifikat kelaikan udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan kelaikan
udara.
Sertifikat operator pesawat udara/Air Operator Certificate (AOC) adalah tanda
bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

oleh perusahaan angkutan udara niaga.
Sertifikat pengoperasian pesawat udara/Operating Certificate (OC) adalah tanda
bukti terpenuhinya standar dan prosedur dalam pengoperasian pesawat udara
untuk kegiatan angkutan udara bukan niaga.
Sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara adalah tanda bukti terpenuhinya
standar dan prosedur dalam perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara,
baling-baling pesawat terbang serta komponen- komponennya oleh suatu
perusahaan perawatan.
Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah sertifikat yang
dikeluarkan oleh Menteri yang berisi pengakuan bahwa institusi pendidikan dan
pelatihan atau lembaga pendidikan dan pelatihan telah memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan dan dinyatakan mampu menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan.
Surat persetujuan rancang bangun komponen adalah surat tanda bukti
terpenuhinya standar kelaikan udara dalam rancang bangun komponen pesawat
udara, komponen mesin pesawat udara dan komponen baling-baling pesawat
terbang.
Surat persetujuan rancang bangun perubahan adalah surat tanda bukti
terpenuhinya standar kelaikan udara dalam perubahan rancang bangun dari
pesawat udara, mesin pesawat udara, baling- baling pesawat terbang dan
komponennya.
Pendaftaran adalah pendaftaran pesawat terbang, helikopter dan balon
berpenumpang untuk memperoleh tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia
untuk memperoleh hak beroperasi di Indonesia.
Gawat darurat di bandar udara adalah suatu kejadian tidak terduga berkaitan
atau berakibat terganggunya pengoperasian pesawat udara atau kelangsungan
pelayanannya yang perlu dilakukan tindakan cepat.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan.
BAB II
PEMBINAAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 2

(1)
(2)
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Menteri melakukan pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Pembinaan terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan

(3)

(4)

(5)

pengawasan dalam kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan
perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian
bandar udara serta personil penerbangan.
Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi kegiatan
penetapan kebijaksanaan di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian
dan perawatan pesawat udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian
bandar udara serta personil penerbangan.
Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a.
pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan
di bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat
udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta
personil penerbangan;
b.
pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang
rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara,
pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil
penerbangan.
Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
a.
pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di
bidang rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat
udara, pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta
personil penerbangan;
b.
tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di
bidang
rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan perawatan pesawat udara,
pelayanan navigasi penerbangan, pengoperasian bandar udara serta personil
penerbangan.
Bagian Kedua
Program Pengamanan Penerbangan Sipil
Pasal 3

(1)
(2)

(3)
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Menteri menetapkan program pengamanan penerbangan sipil.
Program pengamanan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi :
a.
program pengamanan bandar udara; dan
b.
program pengamanan perusahaan angkutan udara.
Program pengamanan penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), meliputi petunjuk pelaksanaan dan prosedur dalam rangka
keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan
sipil dari tindak gangguan melawan hukum.
Bagian Ketiga

Keandalan Operasional Pesawat Udara
Pasal 4
(1)

(2)

(3)

Menteri menetapkan persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagai
pedoman dalam proses kegiatan rancang bangun, pembuatan, pengoperasian dan
perawatan pesawat udara.
Persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), meliputi persyaratan yang berkaitan dengan :
a.
standar kelaikan udara;
b.
rancang bangun pesawat udara;
c.
pembuatan pesawat udara;
d.
perawatan pesawat udara;
e.
pengoperasian pesawat udara;
f.
standar kebisingan pesawat udara;
g.
ambang batas gas buang pesawat udara;
h.
personil pesawat udara.
Penetapan persyaratan keandalan operasional pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
a.
keamanan dan keselamatan penerbangan;
b.
perkembangan teknologi;
c.
sumber daya manusia yang profesional;
d.
ketentuan-ketentuan internasional;
e.
efektivitas dan efisiensi;
f.
pencegahan pencemaran lingkungan.
Bagian Keempat
Pelayanan Navigasi Penerbangan dan
Pengoperasian Bandar Udara
Pasal 5

(1)
(2)
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Menteri menetapkan persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi
penerbangan.
Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi
kegiatan :
a.
pelayanan navigasi penerbangan terhadap pesawat udara selama
dalam pengoperasian;
b.
pengendalian ruang udara;
c.
membantu pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat udara
dan/atau membantu penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara;
d.
penyediaan dan/atau pembinaan personil;

(3)

e.
penyediaan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
navigasi penerbangan.
Penetapan persyaratan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
a.
keamanan dan keselamatan penerbangan;
b.
perkembangan teknologi;
c.
sumber daya manusia yang profesional;
d.
ketentuan-ketentuan internasional;
e.
efektivitas dan efisiensi;
f.
kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya;
g.
keandalan sarana dan prasarana pelayanan navigasi penerbangan;
h.
keteraturan, kesinambungan dan kelancaran arus lalu lintas udara.
Pasal 6

(1)
(2)

(3)
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Menteri menetapkan persyaratan teknis dan operasional pengoperasian bandar
udara.
Pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi
kegiatan :
a.
pemeriksaan terhadap orang dan/atau barang;
b.
pengamanan penerbangan;
c.
pelayanan terhadap pesawat udara selama dalam pengoperasian;
d.
pelayanan penunjang pesawat udara di darat;
e.
membantu dan/atau melakukan pencarian dan pertolongan
kecelakaan pesawat udara serta pemindahan pesawat udara yang mengalami
kecelakaan di kawasan bandar udara;
f.
membantu penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara;
g.
penyediaan dan/atau pembinaan personil pelayanan pengoperasian
bandar udara;
h.
penyediaan dan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana
bandar udara.
Penetapan persyaratan teknis dan operasional pengoperasian bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
a.
keamanan dan keselamatan penerbangan;
b.
perkembangan teknologi;
c.
sumber daya manusia yang profesional;
d.
ketentuan-ketentuan internasional;
e.
efektivitas dan efisiensi;
f.
keandalan sarana dan prasarana pengoperasian bandar udara;
g.
keteraturan, kesinambungan dan kelancaran arus penumpang
barang, kargo dan pos.
Pasal 7

(1)

(2)

Pelayanan
navigasi
penerbangan
dan
pengoperasian
bandar
udara
diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada
Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam pengoperasian bandar udara
untuk umum atas dasar kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara yang
melaksanakan penyelenggaraan bandar udara untuk umum.
BAB III
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PESAWAT UDARA
Bagian Pertama
Standar Kelaikan Udara
Pasal 8

(1)

(2)

(3)
(4)
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Penetapan standar kelaikan udara untuk pesawat udara, dan/atau mesin pesawat
udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang didaftarkan di Indonesia,
dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya:
a.
rancang bangun dan konstruksi;
b.
komponen utama;
c.
instalasi tenaga penggerak;
d.
stabilitas dan kemampuan;
e.
kelelahan struktur;
f.
perlengkapan;
g.
batasan pengoperasian;
h.
sistem perawatan;
i.
pencegahan pencemaran lingkungan.
Standar kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah untuk :
a.
pesawat terbang kategori transpor, normal, utility, akrobatik dan
komuter;
b.
helikopter kategori normal;
c.
helikopter kategori transpor;
d.
mesin pesawat udara;
e.
baling-baling pesawat terbang;
f.
balon berpenumpang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kelaikan udara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Menteri dapat menetapkan persyaratan-persyaratan di luar
standar
kelaikan
udara selain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berkenaan dengan perkembangan teknologi dan ketentuan internasional.

Bagian Kedua
Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,
Baling-baling Pesawat Terbang dan
Komponen-komponennya
Pasal 9
(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)
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Setiap badan hukum Indonesia yang akan membuat pesawat udara dan/atau
mesin pesawat udara dan/atau baling-baling pesawat terbang yang akan
dimintakan sertifikat tipe, wajib membuat rancang bangun.
Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib
memenuhi standar kelaikan udara.
Pelaksanaan pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari rancang bangun sampai
menjadi prototipe serta pengujian dan/atau uji terbang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 10
Dalam hal rancang bangun pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara,
dan/atau baling-baling pesawat terbang yang telah dibuat sesuai prosedur dan
telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi standar kelaikan
udara, Menteri dapat memberikan sertifikat tipe.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat tipe sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 11
Setiap badan hukum Indonesia yang akan membuat komponen untuk dipasang
pada pesawat udara atau mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat
terbang yang akan dimintakan surat persetujuan rancang bangun komponen,
wajib membuat rancang bangun komponen.
Pembuatan rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus memenuhi standar kelaikan udara.
Pelaksanaan pembuatan rancang bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari rancang bangun
sampai menjadi prototipe serta pengujian dan/atau uji terbang sesuai prosedur
dan memenuhi spesifikasi komponen.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rancang bangun komponen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 12

(1)

(2)

Dalam hal rancang bangun komponen pesawat udara, dan/atau mesin pesawat
udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang yang telah dibuat sesuai prosedur
dan telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi standar
kelaikan udara, Menteri dapat memberikan surat persetujuan rancang bangun
komponen.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang
bangun komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 13

(1)

(2)

(3)

(4)

Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawat udara dan/atau rancang
bangun mesin pesawat udara dan/atau rancang bangun baling-baling pesawat
terbang yang telah mendapatkan sertifikat tipe wajib memenuhi standar kelaikan
udara.
Pelaksanaan perubahan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan mulai dari rancang bangun perubahan
sampai menjadi prototipe serta pemeriksaan dan pengujian dan/atau uji
terbang.
Apabila rancang bangun perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah
memenuhi standar kelaikan udara, Menteri dapat memberikan :
a.
surat persetujuan rancang bangun perubahan; atau
b.
sertifikat tipe tambahan; atau
c.
revisi sertifikat tipe untuk pemegang sertifikat tipe.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang
bangun perubahan atau sertifikat tipe tambahan dan/atau revisi sertifikat tipe
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 14

(1)

(2)

Setiap perubahan terhadap rancang bangun komponen yang akan dipasang pada
pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat
terbang harus melalui tahap pemeriksaan dan pengujian yang memenuhi standar
kelaikan udara sebelum mendapatkan surat persetujuan rancang bangun
perubahan komponen dari Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat persetujuan rancang
bangun perubahan komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15
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(1)

(2)

(3)

(4)

Setiap pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara dan/atau baling-baling
pesawat terbang yang akan diimpor ke Indonesia, wajib memenuhi standar
kelaikan udara Republik Indonesia.
Untuk menentukan terpenuhinya standar kelaikan udara Republik Indonesia
terhadap pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara dan/atau baling-baling
pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilaksanakan
validasi terhadap sertifikat tipe.
Dalam hal pesawat udara, dan/atau mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling
pesawat terbang yang telah dilaksanakan validasi dan memenuhi standar kelaikan
udara Republik Indonesia, Menteri memberikan sertifikat tipe validasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat tipe validasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Pembuatan Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,
Baling-baling Pesawat Terbang dan
Komponen-komponennya
Pasal 16

(1)

(2)

(3)

Pembuatan dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara,
baling-baling pesawat terbang dan komponen-komponennya hanya dapat
dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang memiliki sertifikat mutu produksi.
Setiap badan hukum Indonesia yang mengajukan sertifikat mutu produksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi :
a.
rancang bangun/prototipe yang telah memenuhi standar atau lisensi
pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain;
b.
fasilitas dan rencana produksi;
c.
personil yang berkualifikasi;
d.
sistem kendali mutu;
e.
memiliki struktur organisasi perusahaan khususnya bidang kualitas
dan produksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat mutu produksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Menteri.

Bagian Keempat
Perawatan Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,
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Baling-baling Pesawat Terbang dan
Komponen-komponennya
Pasal 17
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara, wajib
merawat pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang
dan komponen-komponennya untuk mempertahankan keadaan laik udara secara
berkesinambungan.
Pelaksanaan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
pesawat terbang dan komponen-komponennya, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh :
a.
perusahaan angkutan udara yang bersangkutan;
b.
badan hukum perusahaan perawatan pesawat udara yang memiliki
bidang usaha perawatan;
c.
perorangan pemegang ijazah ahli perawatan pesawat udara.
Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, untuk melakukan
perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang
dan komponen-komponennya, wajib memiliki sertifikat perusahaan perawatan
pesawat udara.
Sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), diberikan oleh Menteri kepada perusahaan perawatan pesawat udara
nasional dan/atau perusahaan perawatan pesawat udara asing.
Perusahaan angkutan udara yang melaksanakan perawatan pesawat udara dan
badan hukum perusahaan perawatan pesawat udara harus memenuhi persyaratan
minimal :
a.
memiliki atau menguasai fasilitas perawatan;
b.
memiliki personil yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang
pekerjaannya;
c.
memiliki buku pedoman sistem prosedur pemeriksaan dan proses
pengendalian mutu;
d.
memiliki studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi
yang diwajibkan.
Perorangan pemegang ijazah ahli perawatan pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf c, hanya terbatas untuk melakukan perawatan
pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan
komponen-komponennya untuk perusahaan angkutan udara bukan niaga.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan pesawat udara, mesin pesawat
udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen- komponennya, serta
sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18
(1)

(2)

Sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4), dapat diberikan kepada perusahaan perawatan pesawat udara
di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (5) dan memiliki sertifikat perusahaan perawatan pesawat udara dari negara
yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima
Sertifikat Kelaikan Udara
Pasal 19

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Setiap pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang wajib memiliki sertifikat
kelaikan udara.
Sertifikat kelaikan udara dibedakan dalam 2 (dua) jenis :
a. sertifikat kelaikan udara standar;
b.
sertifikat kelaikan udara khusus.
Sertifikat kelaikan udara standar meliputi sertifikat
kelaikan udara standar
pertama dan sertifikat kelaikan udara standar lanjutan yang dapat diberikan
untuk pesawat terbang kategori transpor, normal, utility, akrobatik, komuter,
helikopter kategori normal dan transpor serta balon berpenumpang.
Sertifikat kelaikan udara khusus dapat diberikan kepada pesawat udara untuk
penggunaan secara terbatas (restricted), sementara (provisional), percobaan
(experimental) dan untuk kegiatan penerbangan yang bersifat khusus.
Sertifikat kelaikan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh
Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 20

(1)
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Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama adalah
:
a. telah terdaftar sebagai pesawat udara sipil Indonesia;
b. pesawat diproduksi dan telah dilakukan uji terbang produksi dan sesuai
dengan kategori sertifikat tipe pesawat udara tersebut;
c.
telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat tipe dan
aman untuk dioperasikan;

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d.
memenuhi persyaratan kebisingan dan emisi gas buang yang
berlaku.
Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama bagi
pesawat udara baru impor harus telah diperiksa dan sesuai dengan sertifikat tipe
validasi Indonesia.
Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar pertama bagi
pesawat udara bekas impor harus sesuai dengan sertifikat tipe validasi dan/atau
sertifikat tipe tambahan validasi dan telah dirawat sesuai dengan program
perawatan pabrik pembuat atau dengan program perawatan yang setara.
Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar lanjutan adalah
:
a.
memiliki sertifikat pendaftaran pesawat udara yang masih berlaku;
b.
pesawat udara telah dirawat sesuai dengan sistem perawatan yang
telah disetujui;
c.
telah diperiksa dan diuji;
d.
telah memenuhi persyaratan kelaikan udara yang berlaku.
Persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikan udara standar lanjutan bagi
pesawat udara yang telah mengalami perubahan/ kerusakan yang dapat
mempengaruhi performansi, kekuatan struktur, keandalan dan karakteristik
terbang harus diuji dan dikembalikan ke standar sertifikat tipe pesawat udara
tersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan memperoleh sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 21

(1)
(2)

Untuk keperluan ekspor pesawat udara dapat dikeluarkan sertifikat kelaikan
udara untuk ekspor.
Sertifikat kelaikan udara untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diberikan kepada suatu produk yang akan diekspor ke negara lain apabila
produk yang diekspor telah memenuhi sertifikat tipe atau desain standar yang
ditentukan oleh negara pengimpor dan telah memenuhi persyaratan
pengoperasian dari negara pengimpor tersebut.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN PENGOPERASIAN
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PESAWAT UDARA
Bagian Pertama
Penggunaan Pesawat Udara
Pasal 22
(1)

(2)

Pesawat udara sipil dapat digunakan untuk kegiatan angkutan penumpang,
barang dan/atau pos, pengangkutan orang sakit, penyemprotan hama, kebakaran
hutan dan hujan buatan, survey dan/atau pemetaan, penanggulangan
pencemaran lingkungan, peneraan, olah raga dan/atau rekreasi, akrobatik dan
demonstrasi, terjun payung, promosi/publikasi dan menarik glider, pencarian dan
pertolongan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan untuk kegiatan
lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pesawat
udara sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 23

Penggunaan dan pengoperasian pesawat udara negara diatur oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang masing-masing.
Bagian Kedua
Pengoperasian Pesawat Udara
Pasal 24
Pengoperasian pesawat udara untuk angkutan udara niaga hanya dapat dilakukan oleh
operator pesawat udara yang memiliki sertifikat operator pesawat udara dari Menteri.
Pasal 25
(1)
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Untuk mendapatkan sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga;
b. memiliki dan/atau menguasai pesawat udara sesuai dengan studi kelayakan
atau rencana pengoperasian;
c.
memiliki dan/atau menguasai fasilitas untuk kepentingan operasi dan
perawatan pesawat udara;
d. memiliki dan/atau menguasai personil pesawat udara yang memenuhi
persyaratan;

e.
f.

(2)

memiliki organisasi yang mengatur pengoperasian pesawat udara;
memiliki buku petunjuk spesifikasi perawatan dan pengoperasian pesawat
udara;
g. memiliki program pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan
sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 26

(1)

(2)

Pemegang sertifikat operator pesawat udara wajib :
a. melaksanakan pengoperasian pesawat udara sesuai dengan spesifikasi
operasi yang telah disetujui;
b. melaksanakan perawatan pesawat udara sesuai dengan spesifikasi
perawatan yang telah disetujui;
c.
memiliki fasilitas dan melaksanakan persiapan serta pemantauan
penerbangan;
d. mempertahankan keandalan operasional pesawat udara;
e. melaporkan setiap perubahan atau rencana perubahan yang berpengaruh
terhadap ketentuan dan/atau batasan yang telah ditetapkan dalam
sertifikat operator pesawat udara;
f.
mempertahankan kecakapan dan kemampuan personil pesawat udara;
g. melaporkan setiap kejadian kerusakan atau tidak berfungsinya salah satu
sistem atau komponen pesawat udara yang dapat mengganggu keselamatan
terbang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang
sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 27

(1)
(2)

(3)
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Setiap operator pesawat udara untuk tujuan angkutan udara bukan niaga wajib
memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara.
Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pengoperasian pesawat udara meliputi
:
a. memiliki izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
b. memiliki dan/atau menguasai pesawat udara sesuai dengan rencana operasi;
c.
memiliki dan/atau menguasai personil pesawat udara;
d. memiliki spesifikasi pengoperasian dan perawatan pesawat udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan
sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28
(1)

(2)

Pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara wajib :
a. melaksanakan pengoperasian pesawat udara sesuai dengan spesifikasi
operasi yang telah disetujui;
b. melaksanakan perawatan pesawat udara sesuai dengan program perawatan
yang telah disetujui;
c.
mempertahankan kelaikan udara dari pesawat udara yang dioperasikan;
d. mempertahankan kecakapan dan kemampuan personil pesawat udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang
sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keandalan
Operasional Pesawat Udara
Pasal 29

(1)
(2)
(3)

(4)

Menteri melakukan pemeriksaan keandalan operasional pesawat udara.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan terhadap
dipenuhinya persyaratan keandalan operasional pesawat udara.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
a. rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling
pesawat terbang dan komponennya;
b. pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat
terbang dan komponennya;
c.
perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat
terbang dan komponennya;
d. kelaikan pesawat udara;
e. operator pesawat udara;
f.
pencegahan pencemaran lingkungan;
g. personil pesawat udara;
h. personil lain yang diberikan wewenang;
i.
fasilitas perawatan pesawat udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
Tanda Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara
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Pasal 30
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memiliki
dan/atau menguasai pesawat udara yang akan dioperasikan di Indonesia wajib
mendaftarkan pesawat udaranya.
Setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang menguasai
pesawat udara milik warga negara asing atau badan hukum asing yang akan
dioperasikan di Indonesia wajib mendaftarkan pesawat udaranya berdasarkan
suatu perjanjian sewa beli, sewa guna usaha atau bentuk perjanjian lainnya
untuk junky waktu pemakaian minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus.
Menteri dapat memberikan sertifikat pendaftaran bagi pesawat udara yang
didaftarkan dan memenuhi persyaratan pendaftaran.
Sertifikat pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
berisi tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran untuk pesawat terbang,
helikopter dan balon berpenumpang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 31

(1)
(2)
(3)
(4)

Tanda kebangsaan pesawat udara Indonesia terdiri dari dua huruf yang
menunjukkan identitas Indonesia.
Tanda pendaftaran pesawat udara Indonesia terdiri dari tiga huruf atau tiga
angka.
Pesawat udara Indonesia yang telah memiliki tanda kebangsaan wajib dilengkapi
dengan bendera negara Republik Indonesia.
Ukuran, warna, penempatan tanda kebangsaan, tanda pendaftaran dan bendera
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 32

Pendaftaran dan tanda kebangsaan untuk pesawat udara negara, diatur oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang masing-masing.

Pasal 33
(1)
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Penghapusan tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran pesawat udara dapat

(2)

dilakukan oleh Menteri :
a. atas permintaan pemilik;
b. apabila pesawat udara sengaja dirusak;
c.
apabila pesawat udara rusak total akibat kecelakaan;
d. apabila pesawat udara tidak akan digunakan lagi;
e. apabila masa kontrak sewa menyewa berakhir;
f.
pesawat udara tidak sedang dibebani hipotek.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan tanda kebangsaan dan
tanda pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur
dengan Keputusan Menteri.
BAB V
KEAMANAN DAN KESELAMATAN BANDAR UDARA
Bagian Pertama
Sertifikasi Operasi Bandar Udara
Pasal 34

(1)
(2)
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Setiap penyelenggara bandar udara wajib memiliki sertifikat operasi bandar
udara yang diberikan oleh Menteri.
Persyaratan untuk memperoleh sertifikat operasi bandar udara, adalah
sekurang-kurangnya :
a. tersedianya fasilitas dan/atau peralatan penunjang penerbangan yang
memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan yang
disesuaikan dengan kelasnya;
b. memiliki prosedur pelayanan jasa bandar udara;
c.
memiliki buku petunjuk pengoperasian, penanggulangan keadaan gawat
darurat, perawatan, program pengamanan bandar udara dan higiene dan
sanitasi;
d. tersedia personil yang memiliki kualifikasi untuk pengoperasian, perawatan
dan pelayanan jasa bandar udara;
e. memiliki daerah lingkungan kerja bandar udara, peta kontur lingkungan
bandar udara, peta situasi pembagian sisi darat dan sisi udara;
f.
memiliki kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara
yang meliputi :
1) kawasan pendekatan dan lepas landas;
2) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
3) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
4) kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
5) kawasan di bawah permukaan kerucut;
6) kawasan di bawah permukaan transisi;

(3)

7) kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan;
g. memiliki peta yang menunjukkan lokasi/ koordinat penghalang dan
ketinggiannya yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan;
h. memiliki fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam
kebakaran sesuai dengan kategorinya;
i.
memiliki berita acara evaluasi/uji coba yang menyatakan laik untuk
dioperasikan; dan
j.
struktur organisasi penyelenggara bandar udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keamanan dan keselamatan
penerbangan dan sertifikasi operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Sisi Darat dan Sisi Udara dalam Wilayah
Bandar Udara
Pasal 35

Untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bandar udara, penyelenggara bandar
udara menetapkan batas sisi darat dan sisi udara serta mengatur penggunaannya.
Pasal 36
(1)

(2)

Penetapan serta penggunaan sisi darat dan sisi udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dilakukan dengan memperhatikan :
a. keamanan dan keselamatan penerbangan;
b. kelancaran operasi penerbangan; dan
c.
kelancaran pelayanan jasa kebandarudaraan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan sisi darat dan sisi
udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Peralatan Penunjang Fasilitas Penerbangan
dan Operasi Bandar Udara
Pasal 37

(1)
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Peralatan penunjang fasilitas penerbangan yang dipergunakan dalam pemberian
pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan meliputi :
a. peralatan pendeteksi bahan organik dan non organik;
b. peralatan pemantau lalu lintas orang, barang, kendaraan dan pesawat udara
di bandar udara.

(2)

(3)

Penyediaan peralatan penunjang fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
a. kebutuhan operasional dan keamanan bandar udara;
b. perkembangan teknologi; dan
c.
keandalan peralatan penunjang fasilitas penerbangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan penunjang fasilitas penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 38

(1)
(2)
(3)
(4)

Untuk menunjang kelancaran operasi bandar udara disediakan peralatan
penunjang operasi bandar udara.
Peralatan penunjang operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), harus memenuhi persyaratan keandalan.
Menteri melakukan pemeriksaan terhadap keandalan peralatan penunjang operasi
bandar udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan penunjang operasi bandar udara dan
persyaratan serta pemeriksaan keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
Penanggulangan Gawat Darurat
Pasal 39

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
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Penyelenggara bandar udara wajib memiliki kemampuan dalam melaksanakan
penanggulangan gawat darurat di bandar udara.
Penanggulangan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di luar dan di
dalam bandar udara.
Penyelenggara bandar udara wajib melaksanakan latihan penanggulangan gawat
darurat.
Pelaksanaan penanggulangan gawat darurat dan pelaksanaan latihan
penanggulangan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat
(3), dilaporkan kepada Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan gawat darurat dan latihan
penanggulangan gawat darurat serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima
Rambu, Marka dan Isyarat

Pasal 40
(1)
(2)
(3)

Penyelenggara bandar udara wajib memasang rambu dan marka pada sisi udara
dan sisi darat bandar udara.
Rambu dan marka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi untuk
memberikan larangan, perintah, peringatan dan petunjuk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rambu dan marka serta pemasangannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 41

(1)
(2)
(3)
(4)

Penyelenggara bandar udara wajib memberikan isyarat kepada pesawat udara
sesuai dengan kebutuhan.
Isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa isyarat lampu,
isyarat elektronika, isyarat bendera dan isyarat fisik.
Isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi untuk memberikan
larangan, perintah, peringatan dan petunjuk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai isyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keenam
Pelayanan Pergerakan Pesawat Udara di Bandar Udara
Pasal 42

(1)
(2)

(3)

Penyelenggara bandar udara wajib memberikan pelayanan terhadap pesawat
udara yang akan melakukan parkir di bandar udara.
Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
a. pemanduan terhadap pesawat udara yang akan melakukan pergerakan di
pelataran parkir pesawat udara;
b. penyediaan peralatan penunjang parkir pesawat udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 43

(1)

(2)
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Penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada Menteri apabila
terdapat perubahan kondisi bandar udara yang dapat mengganggu atau
membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan maupun untuk
kepentingan khusus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 44
(1)
(2)

(3)
(4)

Menteri menerbitkan buku publikasi informasi aeronautika Indonesia.
Buku publikasi informasi aeronautika Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :
a. informasi umum penerbangan;
b. pelayanan navigasi penerbangan; dan
c.
bandar udara.
Buku publikasi informasi aeronautika Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), didistribusikan kepada komunitas penerbangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan dan pendistribusian buku publikasi
informasi aeronautika Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 45

(1)

(2)

(3)

Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan informasi aeronautika dan
informasi cuaca bandar udara setempat, bandar udara tujuan, jalur penerbangan
dan bandar udara alternatif untuk penerbang.
Informasi aeronautika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya
berupa :
a. buku publikasi informasi aeronautika Indonesia;
b. berita bagi komunitas penerbangan;
c.
peta-peta navigasi penerbangan; dan
d. buku informasi aeronautika negara lain yang mempunyai hubungan
penerbangan dengan bandar udara tersebut.
Informasi cuaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat atau disiapkan
oleh Badan Meteorologi dan Geofisika.
Pasal 46

(1)

(2)
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Untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, penyelenggara bandar udara
dalam keadaan tertentu dapat menutup untuk sementara sebagian atau
keseluruhan landasan pacu, penghubung landasan pacu atau pelataran parkir
pesawat udara.
Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
a. bencana alam;
b. huru hara;
c.
kecelakaan pesawat udara di landasan pacu, penghubung landasan pacu
atau pelataran parkir pesawat udara;

d.

(3)

(4)
(5)

pembangunan, perbaikan, pemeliharaan dan perawatan landasan pacu,
jalan penghubung atau pelataran parkir pesawat udara; dan
e. keadaan tertentu lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan.
Penyelenggara bandar udara wajib memberitahukan kepada Kapten Penerbang,
operator dan bandar udara lainnya mengenai penutupan landasan pacu,
penghubung landasan pacu atau pelataran parkir pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilaporkan kepada
Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan landasan pacu, penghubung landasan
pacu atau pelataran parkir pesawat udara, serta pemberitahuan dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 47

(1)

(2)

(3)

Penyelenggara bandar udara wajib menyediakan atau menunjuk bagian dari
wilayah bandar udara sebagai tempat terisolasi untuk penempatan pesawat udara
yang mengalami gangguan atau ancaman keamanan.
Penyediaan atau penunjukan tempat terisolasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilaksanakan dengan memperhatikan :
a. keselamatan penumpang, awak pesawat udara, petugas di bandar udara,
masyarakat pengguna jasa angkutan udara lainnya dan masyarakat di sekitar
bandar udara;
b. keselamatan pesawat udara; dan
c.
keselamatan fasilitas penunjang penerbangan dan fasilitas penunjang
bandar udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan atau penunjukan tempat
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 48

(1)
(2)

(3)
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Jam operasi bandar udara guna pelayanan penerbangan ditetapkan oleh Menteri.
Penetapan jam operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan :
a. keamanan dan keselamatan penerbangan;
b. kemampuan bandar udara melayani pesawat udara;
c.
permintaan pasar; dan
d. pertumbuhan ekonomi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jam operasi bandar udara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 49
(1)
(2)

(3)

Dalam keadaan tertentu penyelenggara bandar udara dapat menambah jam
operasi bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan
memperhatikan :
a. keamanan dan keselamatan penerbangan;
b. kemampuan bandar udara dalam melayani pesawat udara; dan
c.
kelancaran operasi bandar udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan jam operasi bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 50

(1)

(2)

Penyelenggara bandar udara wajib menjaga lingkungan bandar udara guna
menghindari terjadinya:
a. populasi burung di lingkungan kerja bandar udara;
b. populasi binatang lain yang berkeliaran di sisi udara;
c.
gangguan terhadap higiene dan sanitasi;
d. gangguan kebisingan; dan
e. gangguan lainnya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menjaga lingkungan bandar udara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 51

(1)

(2)

(3)

Penyelenggara bandar udara dapat segera melaksanakan pemindahan pesawat
udara yang mengalami kecelakaan di wilayah sisi udara, setelah mendapat
persetujuan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
Biaya pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi
beban perusahaan angkutan udara, badan hukum atau perorangan yang
mengoperasikan pesawat udara dimaksud.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketujuh
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Pemeriksaaan Keamanan di Bandar Udara
Pasal 52
Setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib melalui pemeriksaan
keamanan.
Pasal 53
(1)
(2)
(3)

Personil pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos yang akan diangkut
dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan.
Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan
dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan keamanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 54

(1)
(2)

Terhadap penyandang cacat dan orang sakit, penumpang VIP dan penumpang
khusus lainnya, dilakukan pemeriksaan keamanan secara khusus.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan keamanan secara khusus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 55

Terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/atau bagasi yang tidak
bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat
diangkut dengan pesawat udara.
Pasal 56
(1)
(2)
(3)

Kargo dan pos yang belum dapat diangkut oleh pesawat udara disimpan di
tempat khusus yang disediakan di bandar udara.
Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus aman dari
gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57
(1)
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Kantong diplomatik yang bersegel diplomatik, tidak boleh dibuka.

(2)

(3)

Dalam hal terdapat dugaan yang kuat kantong diplomatik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan,
perusahaan angkutan udara dapat menolak untuk mengangkut kantong
diplomatik.
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 58

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Bahan dan/atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara
wajib memenuhi ketentuan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya.
Perusahaan angkutan udara wajib memberitahukan kepada Kapten Penerbang
bilamana terdapat bahan dan/atau barang berbahaya yang diangkut dengan
pesawat udara.
Bahan dan/atau barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
belum dapat diangkut, disimpan pada tempat penyimpanan yang disediakan
khusus untuk penyimpanan barang berbahaya.
Apabila pada waktu penempatan di pesawat udara terjadi kerusakan pada
kemasan, label atau marka, maka bahan dan/atau barang berbahaya dimaksud
harus diturunkan dari pesawat udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan dan penyimpanan
bahan dan/atau barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 59

(1)

(2)

(3)

Agen pengangkut yang menangani bahan dan/atau barang berbahaya yang akan
diangkut dengan pesawat udara harus mendapatkan pengesahan dari perusahaan
angkutan udara.
Agen pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melakukan
pemeriksaan, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan bahan dan/atau barang
berbahaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai agen pengangkut dan ketentuan tentang
penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 60
(1)
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Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan

(2)

(3)
(4)

(5)

menyerahkannya kepada perusahaan angkutan udara.
Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan
pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh
penumpang pesawat udara.
Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata oleh
perusahaan angkutan udara.
Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang
diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara
tujuan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyerahan
senjata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 61

(1)

(2)

Penyelenggara bandar udara atau perusahaan angkutan udara wajib melaporkan
kepada Kepolisian dalam hal mengetahui adanya barang tidak dikenal yang patut
diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan penanganan terhadap
barang
yang tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Kedelapan
Perawatan, Pemeriksaan dan Pelaporan
Pasal 62

(1)
(2)

(3)
(4)

Penyelenggara bandar udara wajib melakukan perawatan dan pemeriksaan secara
berkala terhadap peralatan penunjang penerbangan.
Dalam hal terjadi perubahan kemampuan dan/atau dilakukan pengembangan
terhadap peralatan penunjang penerbangan, penyelenggara bandar udara wajib
melaporkan kepada Menteri.
Menteri melakukan pemeriksaan terhadap keandalan peralatan penunjang
penerbangan serta pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan jasa bandar udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan, pemeriksaan dan pelaporan
terhadap peralatan penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VI
RUANG UDARA DAN LALU LINTAS UDARA
Bagian Pertama
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Tatanan Ruang Udara
Pasal 63
(1)

(2)

(3)

Menteri menetapkan batas-batas penggunaan ruang udara untuk kepentingan
pelayanan navigasi penerbangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Indonesia.
Batas-batas penggunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
didasarkan pada perjanjian antarnegara dalam hal:
a. negara lain diberikan tanggung jawab atas pelayanan navigasi penerbangan
di dalam wilayah udara Indonesia; atau
b. Indonesia memperoleh tanggung jawab atas pelayanan navigasi
penerbangan di luar wilayah udara Indonesia.
Pelaksanaan perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dilakukan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari instansi terkait.
Pasal 64

(1)
(2)

(3)

Ruang udara dalam wilayah udara Indonesia terdiri dari ruang udara yang
dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan.
Ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara yang tidak dikendalikan
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(1)
diklasifikasikan
dengan
mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
a. keselamatan operasional penerbangan;
b. kepadatan lalu lintas udara;
c.
kemampuan fasilitas komunikasi penerbangan;
d. kemampuan fasilitas bantu navigasi penerbangan;
e. kemampuan pengamatan lalu lintas udara;
f.
kemampuan navigasi pesawat udara; dan
g. efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang udara yang dikendalikan dan ruang udara
yang tidak dikendalikan serta penetapan kelas ruang udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 65

Menteri menetapkan jalur lalu lintas udara dalam
mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
a.
keselamatan operasi penerbangan;
b. kemampuan navigasi pesawat udara;
c.
kemampuan fasilitas komunikasi penerbangan;
d. kemampuan fasilitas bantu navigasi penerbangan;
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ruang

udara

dengan

e.
f.
g.
h.

kepadatan lalu lintas udara;
efektivitas dan efisiensi operasi penerbangan;
bandar udara keberangkatan dan bandar udara tujuan; dan
daerah latihan militer atau peluncuran roket/satelit.
Pasal 66

(1)
(2)
(3)

Untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan, ditetapkan kawasan udara
terlarang, kawasan udara terbatas dan kawasan udara berbahaya.
Kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki batas-batas
vertikal dan horizontal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar
pertimbangan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Negara
dan/atau Menteri terkait lainnya.
Pasal 67

(1)

(2)

(3)

Terhadap pelanggaran wilayah udara Republik Indonesia dan/atau kawasan udara
terlarang oleh pesawat udara sipil, dilaksanakan penegakan hukum yang harus
menjamin keselamatan dan keamanan awak pesawat, penumpang dan pesawat
udara.
Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara dan/atau kawasan udara
terlarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Tentara Nasional
Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2), diatur oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang
pertahanan setelah mendengar pendapat Menteri dan menteri terkait lainnya.
Bagian Kedua
Fasilitas Penerbangan
Pasal 68

(1)

(2)
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Fasilitas penerbangan yang dipergunakan dalam pemberian pelayanan lalu lintas
udara meliputi :
a. komunikasi penerbangan;
b. navigasi penerbangan;
c.
pengamatan penerbangan;
d. peralatan bantu pendaratan.
Penyediaan fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan :

(3)
(4)

a. kebutuhan operasional lalu lintas udara;
b. perkembangan teknologi; dan
c.
keandalan fasilitas penerbangan.
Setiap fasilitas penerbangan yang dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), harus dikalibrasi secara berkala.
Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penerbangan dan kalibrasi fasilitas
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Tata Cara Berlalu Lintas Udara

(1)

(2)

Pasal 69
Kapten Penerbang dalam pengoperasian pesawat udara wajib memenuhi
ketentuan tata cara berlalu lintas udara yang sekurang- kurangnya meliputi :
a. pergerakan pesawat udara di udara dan urutan prioritas pelayanan lalu
lintas udara;
b. batas ketinggian;
c.
kawasan udara terlarang, terbatas dan berbahaya;
d. jarak vertikal dan horizontal;
e. aturan ambang batas kebisingan;
f.
penarikan benda di udara termasuk pesawat layang;
g. uji coba penerbangan, akrobatik dan demonstrasi;
h. isyarat darurat apabila mengetahui pesawat udaranya berada di kawasan
udara terlarang, terbatas dan berbahaya;
i.
lepas landas, pendaratan dan pergerakan di darat atau air;
j.
penggunaan lampu navigasi pesawat udara;
k.
isyarat-isyarat untuk penyampaian informasi atau memberikan perhatian
kepada pesawat udara lainnya; dan
l.
jam kerja operasi bandar udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara berlalu lintas udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 70

(1)
(2)
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Kapten Penerbang wajib mematuhi rencana penerbangan yang telah ditetapkan.
Penyimpangan terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam
ayat (1), dapat dilakukan untuk alasan keselamatan penerbangan dengan
ketentuan :
a. melaporkan kepada pemandu lalu lintas udara yang berwenang dalam hal
pesawat udara berada di ruang udara yang dikendalikan; dan
b. menyampaikan informasi penyimpangan rencana penerbangan kepada pusat

(3)

(4)

informasi penerbangan terdekat dalam hal pesawat udara berada di ruang
udara yang tidak dikendalikan.
Kapten Penerbang atau awak pesawat lainnya atau operator pesawat udara wajib
melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai pendaratan darurat yang
dilakukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penerbangan dan penyimpangan
terhadap rencana penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 71

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Setiap orang dilarang membuang benda apapun dari pesawat udara selama dalam
penerbangan.
Pembuangan benda apapun dari pesawat udara hanya dapat dilakukan dalam
keadaan darurat penerbangan oleh dan/atau atas izin Kapten Penerbang.
Dalam melaksanakan pembuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kapten
Penerbang harus melaporkan daerah pembuangan kepada pemandu lalu lintas
udara.
Pembuangan benda apapun dari pesawat udara dan daerah pembuangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan
memperhatikan :
a. keselamatan pesawat udara dan penumpang;
b. keselamatan penduduk dan harta bendanya di wilayah pembuangan;
c.
kelestarian lingkungan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuangan benda dari pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 72

(1)
(2)

(3)

Pesawat udara dalam keadaan darurat penerbangan berhak mendapatkan
prioritas pelayanan lalu lintas udara.
Pemberian prioritas pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), didasarkan atas laporan keadaan darurat penerbangan dari Kapten
Penerbang atau personil pesawat udara lainnya.
Pemandu lalu lintas udara wajib mengambil tindakan dalam batas wewenangnya
yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pesawat udara yang mengalami
keadaan darurat dari pengguna jasa pelayanan lalu lintas udara lainnya.
Bagian Keempat
Pelayanan Lalu Lintas Udara
Pasal 73
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(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Pelayanan lalu lintas udara diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya
dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada Badan Usaha Milik Negara
yang
didirikan
untuk
maksud
tersebut
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Setiap pesawat udara yang beroperasi di ruang udara Indonesia diberikan
pelayanan lalu lintas udara.
Pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
dilakukan dengan memperhatikan :
a. status penerbangan;
b. manajemen lalu lintas udara;
c.
fasilitas komunikasi penerbangan;
d. fasilitas bantu navigasi penerbangan;
e. fasilitas pengamatan penerbangan;
f.
fasilitas bantu pendaratan;
g. fasilitas meteorologi;
h. informasi aeronautika;
i.
kemampuan personil; dan
j.
hal-hal khusus.
Pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
a. pelayanan pengendalian ruang udara jelajah;
b. pelayanan pengendalian ruang udara pendekatan;
c.
pelayanan pengendalian ruang udara di bandar udara termasuk pelayanan
pendaratan dan lepas landas pesawat udara;
d. pelayanan pengamatan;
e. pelayanan pengendalian arus penerbangan;
f.
pelayanan informasi penerbangan;
g. koordinasi antar pengendali lalu lintas udara atau dengan instansi terkait
lainnya; dan
h. pelayanan berita lalu lintas udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan lalu lintas udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 74

(1)
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Pelayanan lalu lintas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan
oleh unit pelayanan lalu lintas udara yang terdiri dari :
a. pusat pengendalian ruang udara jelajah;
b. pusat pengendalian ruang udara pendekatan;
c.
pusat pengendalian ruang udara di bandar udara;
d. pusat informasi penerbangan;

(2)

e. pusat informasi penerbangan bandar udara; dan
f.
unit pelayanan lalu lintas udara lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelayanan lalu lintas udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 75

Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang memberikan pelayanan lalu lintas
udara wajib melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas
penerbangan dan pelayanan lalu lintas udara sesuai dengan kebutuhan dan dengan
memperhatikan perkembangan teknologi penerbangan.
Bagian Kelima
Pelayanan Lalu Lintas Udara di Bandar Udara Khusus
Pasal 76
(1)

(2)

(3)

(4)

Pelayanan lalu lintas udara di bandar udara khusus diselenggarakan oleh
Pemerintah yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya
kepada Badan Usaha Milik Negara yang didirikan untuk maksud tersebut.
Biaya yang timbul sebagai akibat pelayanan lalu lintas udara yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pengelola bandar udara khusus.
Pengelola bandar udara khusus wajib menyediakan, memelihara dan merawat
fasilitas komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi udara, pengamatan,
fasilitas bantu pendaratan, meteorologi, informasi aeronautika, untuk pelayanan
lalu lintas udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan lalu lintas udara di bandar udara
khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur
dengan Keputusan Menteri.

BAB VII
PERSONIL DAN KESEHATAN PENERBANGAN
Bagian Pertama
Personil Penerbangan
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Pasal 77
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Personil Penerbangan meliputi :
a. Personil Pesawat Udara;
b. Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
Personil Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
a. Personil Operasi Pesawat Udara;
b. Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara.
Personil Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a
meliputi :
a. Penerbang;
b. Juru Mesin Pesawat Udara;
c.
Juru Navigasi Pesawat Udara.
Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b meliputi :
a. Personil Ahli Perawatan Pesawat Udara;
b. Personil Penunjang Operasi Penerbangan;
c.
Personil Kabin.
Personil Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
a. personil pelayanan navigasi penerbangan;
b. personil pelayanan pengoperasian bandar udara; dan
c.
personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.
Pasal 78

(1)
(2)

(3)
(4)

Personil Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), wajib
memiliki sertifikat kecakapan yang sah dan masih berlaku.
Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh
Menteri dengan memperhatikan :
a. usia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c.
lulus ujian kecakapan dan keterampilan.
Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh setelah
terlebih dahulu mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh
sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Kedua
Kewajiban Personil Penerbangan
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Pasal 79
(1)

(2)

(3)
(4)

Personil penerbangan yang telah memiliki sertifikat kecakapan diwajibkan :
a. mematuhi ketentuan sesuai dengan sertifikat kecakapan yang dimiliki;
b. mempertahankan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki;
c.
mematuhi ketentuan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Personil penerbangan yang akan melaksanakan tugas diwajibkan:
a. memiliki sertifikat sesuai dengan tugas yang akan dilak-sanakan;
b. dalam keadaan kondisi sehat jasmani dan rohani;
c.
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
Personil penerbangan selama melaksanakan tugas diwajibkan mematuhi seluruh
ketentuan peraturan keamanan dan keselamatan penerbangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban personil penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Wewenang Kapten Penerbang
Pasal 80

(1)
(2)

(3)

(4)

Dalam melaksanakan tugas selama terbang, Kapten Penerbang Pesawat Udara
bertanggung jawab atas keamanan dan kesela-matan penerbangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kapten
Penerbang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan
pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan.
Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
a. mengambil tindakan pengamanan terhadap penumpang atau kondisi darurat
lainnya yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan;
b. menurunkan dan/atau menyerahkan pelaku yang diduga mengganggu atau
membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, kepada pejabat yang berwenang pada bandar
udara terdekat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dalam melaksanakan tindakan
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Keempat
Wewenang Personil Operasi Pesawat Udara dan Personil Kabin
Pasal 81
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(1)

(2)

Selama melaksanakan tugas, personil operasi pesawat udara dan/atau personil
kabin wajib membantu Kapten Penerbang atas keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Dalam keadaan darurat selama penerbangan, personil operasi pesawat udara
dan/atau personil kabin dapat berbuat atau bertindak di luar peraturan yang
berlaku, atas perintah Kapten Penerbang.
Bagian Kelima
Wewenang Personil Penunjang Operasi Pesawat Udara
Pasal 82

(1)
(2)

Dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara
bertanggung jawab atas kesiapan pesawat udara untuk melakukan penerbangan.
Dalam melaksanakan tugas personil penunjang operasi pesawat udara dapat
menunda penerbangan karena alasan tertentu dengan berkoordinasi dengan
Kapten Penerbang.
Bagian Keenam
Pendidikan dan Pelatihan Personil Penerbangan
Pasal 83

(1)
(2)

(3)

(4)
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Pendidikan dan pelatihan personil penerbangan terdiri dari jenis dan jenjang.
Pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dapat diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau badan hukum
Indonesia.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), wajib mendapat izin dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pertimbangan dari
Menteri.
Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan wajib
dipenuhi persyaratan :
a. memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari instansi yang
berwenang;
b. memiliki organisasi yang mengatur penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan personil penerbangan;
c.
memiliki jumlah tenaga pendidik yang cukup dan berkualifikasi sesuai jenis
dan jenjang pendidikan dan pelatihan;
d. memiliki buku petunjuk tata cara tentang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan;
e. memiliki silabus pendidikan dan pelatihan yang sesuai jenis dan jenjang

(5)

(6)

(7)

(8)

serta mengacu kepada sistem pendidikan di Indonesia;
f.
memiliki fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan jenjang
dari pendidikan dan pelatihan yang diselengga-rakan.
Penyelenggara pendidikan dan pelatihan personil penerbangan yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diberikan
sertifikat oleh Menteri.
Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), berlaku sepanjang masih melakukan
kegiatan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan serta memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
Menteri berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan untuk menjamin
pemenuhan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan
serta persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan sertifikat penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 84

(1)

(2)

Pemegang sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil
penerbangan berkewajiban untuk:
a. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang
diberikan;
b. mempertahankan mutu pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan;
c.
membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan paket
pendidikan dan pelatihan;
d. melaporkan setiap perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud dalam sertifikat yang
diberikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang sertifikat penyelenggara
pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 85

(1)
(2)

Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan dapat
dibekukan, direvisi atau dicabut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan, revisi dan pencabutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 86
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(1)

(2)

Sertifikat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan dapat
diberikan kepada penyelenggara di luar negeri dengan cara memvalidasi
sertifikat yang dikeluarkan oleh negara setempat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh sertifikat
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kedelapan
Kesehatan Penerbangan
Pasal 87

(1)

(2)

(3)
(4)

Pelayanan kesehatan penerbangan diselenggarakan oleh Pemerintah dan
pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan hukum Indonesia atau
perorangan yang mempunyai kualifikasi kesehatan penerbangan.
Pelayanan kesehatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi kegiatan :
a. pengujian dan/atau pemeliharaan kesehatan terhadap :
1) personil operasi pesawat udara;
2) personil penunjang operasi pesawat udara;
3) personil pelayanan navigasi penerbangan;
4) personil pelayanan pengoperasian bandar udara;
5) personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan
udara.
b. pemeriksaan higiene dan sanitasi bandar udara, fasilitas penunjang bandar
udara, kesehatan dan keselamatan kerja fasilitas penunjang penerbangan;
c.
pemeriksaan higiene dan sanitasi pesawat udara.
Terhadap hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf a dan huruf b, diberikan sertifikat kesehatan oleh Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TARIF JASA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
Pasal 88
(1)
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Pemberian jasa pelayanan navigasi penerbangan dikenakan biaya berupa tarif

(2)

jasa pelayanan navigasi penerbangan.
Tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan.
Pasal 89

(1)

(2)

(3)

Struktur tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan merupakan kerangka tarif
yang dikaitkan dengan faktor jarak terbang dan faktor berat pesawat udara
sesuai pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jasa pelayanan navigasi
penerbangan.
Golongan tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan meliputi :
a.
tarif penerbangan domestik; dan
b.
tarif penerbangan internasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif jasa pelayanan
navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 90

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tidak dikenakan terhadap :
a.
pesawat udara negara Republik Indonesia;
b. pesawat udara yang dipergunakan untuk keperluan pencarian dan pertolongan
(search and rescue) atau kegiatan kemanusiaan;
c.
pesawat udara yang khusus dipergunakan oleh tamu negara, kepala negara atau
kepala pemerintahan beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan di
Indonesia;
d. pesawat udara milik Departemen Perhubungan yang dipergunakan untuk
pendidikan awak kokpit pesawat udara, kalibrasi alat bantu navigasi udara, atau
kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan keselamatan penerbangan;
e.
pesawat udara milik perkumpulan olah raga penerbangan yang diberikan
pembebasan oleh Direktur Jenderal;
f.
pesawat udara militer asing yang dapat menunjukkan rekomendasi pembebasan
dari Departemen Pertahanan atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Pasal 91
(1)

(2)
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Tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri.
Tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan yang diselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Negara yang didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan navigasi
penerbangan, ditetapkan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan

setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
BAB IX
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KECELAKAAN
PESAWAT UDARA

(1)

(2)

Pasal 92
Setiap penerbang yang sedang dalam tugas penerbangan mengalami keadaan
bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang dikhawatirkan sedang
menghadapi bahaya dalam penerbangan, wajib segera memberitahukan kepada
petugas lalu lintas udara.
Setiap petugas lalu lintas udara yang sedang bertugas, segera setelah menerima
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau mengetahui adanya
pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau dikhawatirkan
mengalami keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan, wajib segera
memberitahukan kepada Badan SAR Nasional.
Pasal 93

(1)

(2)

(3)

Badan SAR Nasional wajib mengerahkan potensi SAR terhadap kegiatan pencarian
dan pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap setiap kecelakaan
pesawat udara atau pesawat udara dalam keadaan bahaya atau hilang dalam
penerbangan.
Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib
membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat
udara.
Ketentuan mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat
udara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN
PESAWAT UDARA
Pasal 94

(1)
(2)

(3)

2394

Setiap terjadi kecelakaan pesawat udara di wilayah Republik Indonesia,
dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan.
Penelitian terhadap kecelakaan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilakukan oleh Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara
yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menteri dapat menunjuk seseorang yang memiliki keahlian tertentu menjadi
anggota Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.

(4)

(5)

(6)

Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara dalam melaksanakan tugas
dapat melibatkan :
a. wakil dari pemerintah tempat pesawat udara didaftarkan;
b. wakil dari pabrik pembuat pesawat udara dan mesin pesawat udara;
dan/atau
c.
wakil dari perusahaan angkutan udara.
Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara berwenang meminta
keterangan dan/atau bantuan jasa keahlian dari perusahaan penerbangan, badan
hukum Indonesia atau perorangan, untuk kelancaran penelitian penyebab
terjadinya kecelakaan pesawat udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian terhadap kecelakaan pesawat udara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 95

(1)

(2)

(3)

(4)

Perusahaan angkutan udara dan/atau operator yang pesawat udaranya
mengalami kecelakaan wajib segera melaporkan kepada Menteri dan Sub Komite
Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.
Penyelenggara bandar udara dan/atau penyelenggara pelayanan navigasi
penerbangan yang mengetahui dan/atau menerima laporan terjadinya
kecelakaan pesawat udara wajib segera melaporkan kepada Menteri dan Sub
Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.
Setelah menerima laporan terjadinya kecelakaan pesawat udara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Sub Komite Penelitian Kecelakaan
Transportasi Udara segera melakukan penelitian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 96

(1)

(2)

(3)

2395

Pejabat yang berwenang pada lokasi kecelakaan pesawat udara wajib melakukan
tindakan pengamanan terhadap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di
luar daerah lingkungan kerja bandar udara, untuk :
a. melindungi awak pesawat udara dan penumpangnya;
b. mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengubah letak pesawat udara,
merusak dan/atau mengambil barang-barang dari pesawat udara yang
mengalami kecelakaan.
Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berlangsung
sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penelitian di lapangan oleh Sub Komite
Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Pasal 97
(1)
(2)
(3)

Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara wajib melaporkan hasil
penelitian kepada Menteri.
Menteri menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan penyampaian hasil
penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan
Keputusan Menteri.
BAB XI
PENCEMARAN LINGKUNGAN
Pasal 98

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan/atau
mengoperasikan pesawat udara, wajib mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan.
Pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi hal-hal
yang berkaitan dengan :
a. emisi gas buang;
b. tingkat kebisingan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi
pesawat udara yang akan didaftarkan dan/atau dioperasikan di wilayah Republik
Indonesia.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), hanya berlaku
untuk pesawat udara yang digerakkan oleh mesin penggerak jenis gas turbin.
Pesawat udara yang telah didaftarkan dan/atau dioperasikan di wilayah Republik
Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB XII
SANKSI
Pasal 99

(1)

2396

Pelanggaran terhadap tidak terpenuhinya persyaratan keandalan operasional

(2)

(3)

(4)

pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal
28, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 50, Pasal 61, dan Pasal
62 dikenakan sanksi administratif.
Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan,
dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan.
Apabila pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka
waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka sertifikat dicabut.
Pasal 100

Pemegang sertifikat keandalan operasional pesawat udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 99 dapat langsung dikenai sanksi pencabutan sertifikat tanpa melalui
proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dalam hal pemegang sertifikat terbukti :
a.
melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
b. memperoleh sertifikat dan/atau surat izin dengan cara tidak sah; atau
c.
secara nyata melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan
keselamatan penerbangan.
Pasal 101
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Sertifikat kecakapan personil penerbangan dapat dicabut, apabila pemegang
sertifikat kecakapan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (3), Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82.
Pencabutan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan melalui proses peringatan tertulis.
Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak diindahkan
dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat kecakapan untuk jangka waktu
tertentu.
Apabila selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak
ada upaya perbaikan oleh pemegang sertifikat, maka sertifikat kecakapan
dicabut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pembekuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 102

Sertifikat kecakapan dicabut tanpa melalui proses peringatan dan/atau pembekuan,
dalam hal pemegang sertifikat terbukti :

2397

a.
b.

memperoleh sertifikat kecakapan dengan cara tidak sah; atau
melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan
yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai keamanan dan
keselamatan penerbangan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 9
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN
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UMUM
Keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis
dalam penyelenggaraan penerbangan sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh
negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam satu kesatuan sistem
pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil.
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian
dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan
pengembangan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan, dalam
upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat,
lancar, tertib dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain.
Atas dasar hal tersebut di atas, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan
mengenai sistem keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan operasi pesawat
udara, pengoperasian bandar udara, pengaturan mengenai ruang udara, personil
keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan kesehatan penerbangan, tata
cara penanganan dan pemeriksaan penumpang, bagasi kargo dan pos, pencarian dan
pertolongan kecelakaan pesawat udara, penelitian sebab-sebab kecelakaan pesawat
udara, program pengamanan penerbangan sipil serta tarif jasa pelayanan navigasi
penerbangan.
Di samping hal tersebut di atas, diatur pula keandalan operasional pesawat udara yang
pada dasarnya hanya dapat dipenuhi apabila persyaratan-persyaratan yang
menyangkut standar kelaikan udara, rancang bangun pesawat udara, pembuatan
pesawat udara, perawatan pesawat udara, pengoperasian pesawat udara, standar
kebisingan pesawat udara, penampungan sisa bahan bakar, dan ambang batas gas
buang pesawat udara, serta personil pesawat udara, dapat dipenuhi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Hal lain yang perlu diatur, yang merupakan kelengkapan administrasi sekaligus
persyaratan operasional pesawat udara adalah pendaftaran pesawat udara dan tanda
kebangsaan pesawat udara.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan suatu
rangkaian kegiatan yang saling berkait dan saling mempengaruhi yang meliputi
penyelenggaraan di bidang pesawat udara, keamanan dan keselamatan
penerbangan serta personil penerbangan.
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Ayat (2)
Termasuk dalam aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan
adalah aspek perencanaan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Program pengamanan bandar udara (airport security program)
merupakan bagian dari program pengamanan penerbangan sipil yang bertujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, pesawat udara,
penumpang, para petugas di darat dan masyarakat serta instalasi di kawasan
bandar udara dari tindakan melawan hukum.
Huruf b
Program pengamanan perusahaan angkutan udara (airlines security
program) merupakan bagian dari program pengamanan penerbangan sipil yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara dan
penumpang serta pengamanan pesawat udara dari tindakan melawan hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Pelayanan navigasi penerbangan dilaksanakan dalam keadaan
normal dan keadaan darurat penerbangan.
Yang dimaksud dengan pelayanan navigasi penerbangan
dilaksanakan dalam keadaan normal penerbangan adalah pelayanan navigasi
penerbangan yang diberikan kepada pesawat udara yang melaksanakan
penerbangan sesuai dengan rencana penerbangan.
Yang dimaksud dengan pelayanan navigasi penerbangan
dilaksanakan dalam keadaan darurat penerbangan adalah pelayanan navigasi
penerbangan yang diberikan kepada pesawat udara yang melaksanakan
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penerbangan tidak sesuai dengan rencana penerbangannya, sehubungan dengan
alasan operasional yang potensial mengancam keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Pelayanan pengoperasian bandar udara dilaksanakan dalam keadaan
normal dan keadaan darurat penerbangan.
Yang dimaksud dengan pengoperasian bandar udara dilaksanakan
dalam keadaan normal penerbangan adalah pelayanan pengoperasian bandar
udara yang diberikan kepada pesawat udara yang melaksanakan penerbangan
sesuai dengan rencana penerbangan.
Yang dimaksud dengan pengoperasian bandar udara dilaksanakan
dalam keadaan darurat penerbangan adalah pelayanan pengoperasian bandar
udara yang diberikan kepada pesawat udara yang melaksanakan penerbangan
tidak sesuai dengan rencana penerbangannya, sehubungan dengan alasan
operasional yang potensial mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar kelaikan udara adalah standar
kelaikan udara untuk pesawat yang dibuat atau direkayasa khusus untuk
mengangkut penumpang. Sedangkan pesawat jenis lainnya yang tidak
mengangkut penumpang, misalnya gantole, pesawat ringan, glider, dan flying
boat akan diatur dengan persyaratan khusus yang akan ditetapkan berdasarkan
perkembangan rancang bangun (tidak memiliki standar kelaikan udara).
Huruf a
Yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori transpor adalah
pesawat yang berdaya penggerak dengan gaya propeller dan lebih dari 1 (satu)
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daya penggerak, memiliki konfigurasi penumpang lebih dari 19 (sembilan belas)
penumpang dan berat maksimum lepas landas lebih dari 8.600 kg (19.000 pounds)
atau pesawat yang berdaya penggerak dengan mesin jet dan lebih dari 1 (satu)
daya penggerak dan berat maksimum lepas landas lebih dari 5.700 kg (12.500
pounds).
Yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori normal adalah
pesawat terbang yang dibatasi dengan konfigurasi tempat duduk penumpang
tidak lebih dari 9 (sembilan) tempat duduk dan berat maksimum lepas landas
tidak lebih dari 5.700 kg (12.500 pounds) dan dipergunakan tidak untuk operasi
akrobatik.
Yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori utility adalah
pesawat terbang yang dibatasi dengan konfigurasi tempat duduk penumpang
tidak lebih dari 9 (sembilan) tempat duduk dan berat maksimum lepas landas
tidak lebih dari 5.700 kg (12.500 pounds) dan dipergunakan untuk akrobatik
operasi yang terbatas.
Yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori akrobatik adalah
pesawat terbang yang dibatasi dengan konfigurasi tempat duduk penumpang
tidak lebih dari 9 (sembilan) tempat duduk dan berat maksimum lepas landas
tidak lebih dari 5.700 kg (12.500 pounds) dan dapat dipergunakan untuk
akrobatik.
Yang dimaksud dengan pesawat terbang kategori komuter adalah
pesawat yang berdaya penggerak dengan gaya propeller dan lebih dari 1 (satu)
daya penggerak, memiliki konfigurasi tempat duduk penumpang tidak lebih dari
19 (sembilan belas) tempat duduk dan berat maksimum lepas landas tidak lebih
dari 8.600 kg (19.000 pounds) dan digunakan tidak untuk akrobatik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan helikopter kategori normal adalah
helikopter dengan berat maksimum lepas landas tidak lebih dari 2.700 kg (6000
pounds).
Huruf c
Yang dimaksud dengan helikopter kategori transpor adalah
helikopter dengan berat maksimum lepas landas lebih dari 2.700 kg (6000
pounds).
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
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Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Menteri memberikan persetujuan perubahan rancang bangun yang
dilakukan oleh perusahaan atau perorangan.
Huruf b
Menteri memberikan persetujuan perubahan rancang bangun
berupa sertifikat tipe tambahan kepada perusahaan atau perorangan yang bukan
pemegang sertifikat tipe.
Huruf c
Menteri memberikan persetujuan revisi dari sertifikat tipe
terhadap perubahan rancang bangun yang dilakukan oleh pemegang sertifikat
tipe.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan validasi sertifikat tipe adalah penyetaraan
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terhadap sertifikat tipe negara lain setelah dilakukan evaluasi rancang bangun
dan pembuatan pesawat udara, mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat
terbang berdasarkan standar kelaikan udara Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Sertifikat mutu produksi diberikan oleh Menteri kepada:
a.
pemegang sertifikat tipe yang telah memiliki sistem kendali
mutu yang memenuhi standar; dan/atau
b.
pemegang sertifikat tipe tambahan yang memproduksi
komponen dan telah memiliki sistem kendali mutu yang memenuhi standar;
dan/atau
c.
perusahaan yang memproduksi komponen berdasarkan
ketentuan standar teknis yang diakui (Technical Standars Order/TSO) dan telah
memiliki sistem kendali mutu yang memenuhi standar; dan/atau
d.
perusahaan yang memproduksi komponen dan/atau
material berdasarkan kesamaan standar teknis (Part Manufacturer Approval/PMA)
dan telah memiliki sistem kendali mutu yang memenuhi standar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Udara Standar Kategori
Transpor adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori
transpor, helikopter kategori transpor yang rancang bangunnya memenuhi
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standar kelaikan udara kategori transpor.
Yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Udara Standar Kategori
Normal adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori
normal, helikopter kategori normal yang rancang bangunnya memenuhi standar
kelaikan
udara kategori normal.
Yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Udara Standar Kategori
Utility adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori utility
yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori utility.
Yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Udara Standar Kategori
Akrobatik adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori
akrobatik yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori
akrobatik.
Yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Udara Standar Kategori
Komuter adalah sertifikat yang diberikan kepada pesawat terbang kategori
komuter yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara kategori
transpor.
Yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Udara Standar Kategori
Balon Berpenumpang adalah sertifikat yang diberikan kepada balon
berpenumpang yang rancang bangunnya memenuhi standar kelaikan udara
kategori balon berpenumpang.
Sertifikat Kelaikan Udara Standar sebagaimana tersebut di atas
tidak diberikan untuk mesin pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pesawat udara untuk penggunaan secara
terbatas (restricted) adalah pesawat udara yang dibangun sesuai dengan
sertifikat tipe terbatas, atau pesawat udara yang telah mempunyai sertifikat tipe
dan dilakukan perubahan untuk kegunaan tertentu, antara lain untuk pemotretan
udara, penyemprotan dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan pesawat udara untuk penggunaan secara
sementara (provisional) adalah pesawat udara yang sedang menjalani proses
sertifikasi sertifikat tipe dimana secara teknis pengujian telah memenuhi standar
kelaikan udara, namun secara administratif belum seluruhnya diselesaikan.
Pesawat jenis ini dapat digunakan untuk antara lain men-training
customer pilot, demonstrasi uji terbang komersial dan lain-lain.
Yang dimaksud dengan pesawat udara untuk percobaan
(experimental) adalah pesawat udara yang diberi sertifikat untuk keperluan uji
coba pemenuhan persyaratan standar regulasi, penelitian dan pengembangan,
pelatihan, pameran udara, survey pasar, perlombaan atau pesawat udara yang
dibangun oleh seseorang (home built) dan digunakan sendiri oleh yang
membuatnya untuk tujuan pengembangan kedirgantaraan dan rekreasi.
Yang dimaksud dengan pesawat udara untuk tujuan penerbangan
khusus adalah pesawat udara yang diberi sertifikat kelaikan udara untuk
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keperluan misi khusus antara lain untuk perbaikan dan perawatan, evakuasi
penyelamatan pesawat udara, operasi melebihi maksimum berat lepas landas,
penyerahan pesawat udara (delivery) atau ekspor dan uji terbang produksi.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Pengeluaran sertifikat kelaikan udara untuk ekspor tergantung atas
permintaan negara pengimpor.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan produk adalah pesawat udara, mesin
pesawat udara dan baling-baling pesawat terbang termasuk komponen dan
bagian-bagiannya.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
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Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dua huruf yang menunjukkan identitas
Indonesia adalah PK.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bandar udara meliputi bandar udara umum
dan bandar udara khusus. Selanjutnya sertifikat dimaksud adalah bukti telah
dipenuhinya persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan
penerbangan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan fasilitas penerbangan antara lain meliputi
peralatan sistem pendaratan, peralatan sistem komunikasi, peralatan
meteorologi, landasan pacu (runway), penghubung landasan pacu (taxiway),
peralatan parkir pesawat (apron) dan terminal.
Yang dimaksud dengan peralatan penunjang penerbangan antara
lain meliputi peralatan listrik, instalasi air, peralatan perbengkelan,
pergudangan, dan peralatan pemanduan parkir pesawat udara (Aircraft Docking
Guidance System/ADGS).
Penyesuaian dengan kelas bandara hanya berlaku untuk bandar
udara umum.
Huruf b
Prosedur pelayanan jasa bandar udara antara lain meliputi :
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1)
prosedur pelayanan penumpang;
2)
prosedur pelayanan kargo dan pos;
3)
prosedur pelayanan pesawat udara;
4)
prosedur pelayanan konsesioner.
Huruf c
Program pengamanan bandar udara (Airport Security Program)
merupakan bagian dari program pengamanan penerbangan sipil yang bertujuan
menjamin perlindungan terhadap awak pesawat udara, penumpang, para petugas
di darat dan masyarakat serta instalasi di kawasan bandar udara dari ancaman
tindakan melawan hukum.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Yang dimaksud dengan sisi darat adalah wilayah bandar udara yang tidak
langsung berhubungan dengan kegiatan operasi penerbangan.
Yang dimaksud dengan sisi udara adalah wilayah bandar udara yang berhubungan
langsung dengan kegiatan operasi penerbangan.
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud dengan bahan organik adalah bahan yang bukan
merupakan bahan logam antara lain berupa plastik, tepung, tas, cairan, dan
sebagainya.
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Yang dimaksud dengan bahan non-organik berupa bahan yang
terbuat dari metal.
huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peralatan penunjang operasi bandar udara
antara lain berupa garbarata, ban berjalan, dan peralatan penunjang pelayanan
darat pesawat udara (ground support equipment).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Gawat darurat di bandar udara berupa antara lain:
a.
pesawat udara yang mengalami keadaan darurat
penerbangan;
b.
sabotase atau ancaman bom terhadap pesawat udara
dan/atau prasarana penerbangan;
c.
pesawat udara dalam ancaman tindakan gangguan melawan
hukum;
d.
kejadian pada pesawat udara karena bahan dan/atau
barang berbahaya;
e.
kebakaran pada bangunan;
f.
bencana alam.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
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Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan pergerakan pesawat udara di pelataran
parkir adalah pesawat udara yang menuju dan/atau meninggalkan tempat parkir.
Huruf b
Yang dimaksud dengan peralatan penunjang parkir pesawat udara
adalah antara lain peralatan pemanduan parkir pesawat udara atau aircraft
docking guiding system.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Pemberitahuan dalam ketentuan ini berupa berita/informasi yang
berisi kondisi atau perubahan mengenai fasilitas aeronautika, pelayanan,
prosedur atau gangguan, jangka waktu berlakunya pemberitahuan yang berguna
untuk diketahui oleh komunitas penerbangan (Notice to Airmen/NOTAM).
Yang dimaksud dengan kepentingan khusus antara lain adalah
adanya kunjungan tamu negara, keberangkatan dan/atau kedatangan Kepala
Negara di/dari bandar udara yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Informasi umum penerbangan memuat informasi yang meliputi :
1.
peraturan dan persyaratan penerbangan;
2.
pelayanan
informasi
penerbangan
dan
pelayanan
meteorologi;
3.
penanggung jawab pembuatan peta-peta penerbangan;
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4.

penanggung jawab pelayanan dan komunikasi lalu lintas

5.
6.

pelayanan SAR;
tarif pelayanan bandar udara dan pelayanan navigasi

udara;

penerbangan.
Huruf b
Informasi pelayanan navigasi penerbangan memuat informasi yang
meliputi :
1.

pengaturan rute penerbangan dan pelayanan pada jalur

2.
3.
4.
5.

pengaturan lalu lintas udara dalam ruang udara;
sistem alat bantu navigasi penerbangan;
deskripsi tentang daerah terlarang, terbatas dan bahaya;
deskripsi mengenai populasi dan perpindahan kelompok

penerbangan;

burung.
Huruf c
Informasi bandar udara memuat informasi yang meliputi :
1.
pelayanan penyelamatan dan pemadaman kebakaran;
2.
fasilitas landasan dan penunjangnya;
3.
pelayanan penumpang dan fasilitas penunjangnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Berita bagi komunitas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini dalam dunia penerbangan disebut dengan NOTAM (Notice to
Airman).
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
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Pasal 46
Ayat (1)
Penghubung landasan pacu dalam ketentuan ini dalam dunia
penerbangan disebut taxiway.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kapten Penerbang dalam ketentuan ini adalah kapten penerbang
yang sedang melakukan penerbangan menuju bandar udara yang ditutup.
Bandar udara lainnya adalah bandar udara tempat keberangkatan
pesawat udara yang akan dan sedang menuju ke bandar udara yang ditutup.
Yang dimaksud dengan operator adalah perusahaan angkutan udara
yang akan terbang menuju bandar udara tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Tempat terisolasi dalam ketentuan ini merupakan bagian dari
wilayah bandar udara yang disediakan khusus bagi penempatan pesawat udara
yang mengalami gangguan atau ancaman keamanan.
Bagian dari wilayah bandar udara dimaksud harus benar-benar aman
dari gangguan pihak lain dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan
penerbangan pada bandar udara tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan permintaan pasar sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ini adalah terjadinya peningkatan permintaan jasa angkutan
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udara dari

dan menuju ke bandar udara yang bersangkutan.
Permintaan pasar termasuk pertimbangan-pertimbangan ekonomi
dan komersial.
Huruf d
Cukup jelas
Permintaan pasar dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan huruf c dan huruf d bukan merupakan hal yang mutlak
harus diperhatikan untuk penetapan jam operasi bandar udara.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Keadaan tertentu dalam ketentuan ini dapat berupa keadaan peak
season yang memerlukan penambahan jadwal penerbangan, terjadinya
keterlambatan karena alasan teknis atau cuaca atau karena alasan pengaturan
lalu lintas udara, adanya penerbangan VIP, menyangkut kepentingan pertahanan
dan keamanan, terjadinya bencana alam dan kegiatan SAR.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pengertian kemampuan bandar udara sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ini dikaitkan antara lain dengan fasilitas, peralatan dan personil
yang tersedia pada bandar udara yang bersangkutan.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Yang dimaksud dengan sisi udara (non public area) adalah bagian dari bandar
udara dan segala fasilitas penunjangnya yang merupakan daerah bukan publik di
mana setiap orang, barang, dan kendaraan yang akan memasukinya wajib melalui
pemeriksaan keamanan dan/atau memiliki izin khusus.
Yang dimaksud dengan pemeriksaan keamanan dalam dunia penerbangan adalah
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security check.
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Pemeriksaan keamanan ulang terhadap bagasi dari penumpang yang batal
berangkat atau berangkat tidak bersama pemiliknya dimaksudkan untuk
mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dari penumpang tersebut,
misalnya karena bagasi tersebut berisi barang berbahaya.
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini
antara lain adalah konvensi internasional mengenai perlakuan atas kantong
diplomatik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
Pasal 58
Ayat (1)
Bahan dan/atau barang berbahaya adalah benda padat, cair atau
gas yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan keselamatan
penerbangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 59
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Cukup jelas
Psal 60
Ayat (1)
Senjata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini berupa senjata
api atau senjata tajam. Dalam hal senjata api, penyerahan dilakukan dengan
memperlihatkan izin penguasaannya.
Ayat (2)
Dalam hal yang disimpan adalah senjata api, maka penyimpanan
dilakukan setelah amunisi dari senjata api tersebut dikeluarkan dan penyimpanan
senjata api serta amunisi dilakukan pada tempat yang terpisah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketentuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perubahan kemampuan dan/atau pengembangan fasilitas dan/atau
peralatan penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini
bersifat permanen/tetap.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ruang udara untuk kepentingan pelayanan
navigasi penerbangan adalah ruang udara yang di dalamnya diberikan pelayanan
navigasi penerbangan kepada pesawat udara (Flight Information Region/FIR dan
Upper Information Region).
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Departemen Luar
Negeri dan Departemen Pertahanan.
Pasal 64
Ayat (1)
Ruang udara yang dikendalikan (controlled airspace) adalah ruang
udara yang ditetapkan batas-batasnya, yang di dalamnya diberikan pelayanan
lalu lintas udara (Air Traffic Control Services) dan pelayanan informasi
penerbangan (Flight Information Service) serta pelayanan kesiagaan (Alerting
Service).
Ruang udara yang tidak dikendalikan (uncontrolled airspace) adalah
ruang udara yang ditetapkan batas-batasnya yang di dalamnya diberikan
pelayanan informasi penerbangan (Flight Information Service) dan pelayanan
kesiagaan (Alerting Service).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Pelanggaran wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
ini merupakan pelanggaran kedaulatan Republik Indonesia oleh pesawat udara
asing, sedangkan pelanggaran kawasan udara terlarang merupakan pelanggaran
yang dilakukan baik oleh pesawat udara nasional maupun pesawat udara asing.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Dalam pemberian pelayanan lalu lintas udara khususnya
menyangkut fasilitas komunikasi penerbangan, diperhatikan pula ketentuan yang
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berlaku di bidang telekomunikasi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kalibrasi adalah pengujian dan peneraan terhadap kinerja
peralatan/fasilitas navigasi udara agar memenuhi standar operasional
penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan pusat informasi penerbangan adalah Flight
Service Station (FSS) atau Flight Information Center (FIC).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Kegiatan membuang benda dari pesawat udara seperti
penyemprotan hama, pemadam kebakaran, dan pembuatan hujan buatan atau
kegiatan lain, tidak termasuk kegiatan yang dilarang menurut ketentuan ini
sepanjang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung suatu keadaan
apabila Kapten Penerbang tidak mampu lagi (tidak berdaya), sehingga pelaporan
dapat dilakukan oleh personil pesawat udara lainnya antara lain flight engineer
sesuai urutan kewenangan di dalam pesawat udara dimaksud.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dalam pemberian pelayanan lalu lintas udara khususnya
menyangkut fasilitas komunikasi penerbangan, diperhatikan pula ketentuan yang
berlaku di bidang telekomunikasi.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
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Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Huruf a
Pusat pengendalian ruang udara jelajah adalah Area Control
Center (ACC)
Huruf b
Pusat pengendalian ruang udara pendekatan adalah Approach
Control Office (APP).
Huruf c
Pusat pengendalian ruang udara di bandar udara adalah
Aerodrome Control Tower (ADC).
Huruf d
Pusat informasi penerbangan adalah Flight Information Center
(FIC).
Huruf e
Pusat informasi penerbangan bandar udara adalah Aerodrome
Flight Information Service (AFIS).
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 75
Yang dimaksud dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
ketentuan ini antara lain adalah peningkatan kualitas personil pelayanan navigasi
penerbangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
penerbangan, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyegaran, kunjungan
kerja dan kegiatan pertukaran informasi baik di dalam negeri maupun di luar
negeri.
Pasal 76
Ayat (1)
Pelayanan lalu lintas udara di bandar udara khusus merupakan
bagian dari pelayanan navigasi penerbangan.
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Ayat (2)
Biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara
lain biaya akomodasi/konsumsi, transportasi, dan penutupan asuransi serta biaya
lainnya yang layak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan petugas selama
menjalankan tugas di bandar udara khusus yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan alasan tertentu adalah apabila dalam
kesiapan penerbangan ditemukan hal-hal seperti adanya kerusakan instrumen
atau komponen pesawat udara yang memerlukan perbaikan atau perubahan
keadaan cuaca dalam rute penerbangan.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud badan hukum Indonesia dalam ketentuan ini
termasuk juga pemegang sertifikat operator pesawat udara atau pemegang
sertifikat bengkel pesawat udara.
Ayat (3)
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Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tarif jasa pelayanan navigasi penerbangan
selama ini dikenal sebagai tarif pelayanan jasa penerbangan atau route air
navigation charge yaitu imbalan yang diterima atas pelayanan penerbangan untuk
penerbangan dalam negeri, penerbangan internasional termasuk penerbangan
lintas batas (border crossing flight) dan penerbangan lintas (over flying).
Ayat (2)
Besaran tarif pelayanan navigasi penerbangan ditetapkan
berdasarkan struktur dan golongan tarif dengan memperhatikan :
a.
kepentingan pelayanan umum;
b.
peningkatan mutu pelayanan jasa;
c.
kelancaran pelayanan jasa;
d.
pengembalian biaya.
Pasal 89
Cukup jelas
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Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Termasuk dalam pengertian kecelakaan pesawat udara adalah
kecelakaan yang melibatkan pesawat udara dengan roket atau benda antariksa
lainnya. Kegiatan penelitian penyebab kecelakaan pesawat udara tidak
dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan pada pihak-pihak yang
terkait, melainkan untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi kecelakaan
pesawat udara dengan penyebab yang sama.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Sub Komite Penelitian Kecelakaan
Transportasi Udara adalah Sub Komite dari Komite Nasional Keselamatan
Transportasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam ketentuan
ini adalah unsur pemerintah daerah atau aparat keamanan setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4075
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2001
TENTANG
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :
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a.

bahwa dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang
terutama bidang industri dan perdagangan, terdapat kecenderungan
semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan beracun;

b.

bahwa sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundangundangan yang mengatur pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,
akan tetapi masih belum cukup memadai terutama untuk mencegah
terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;

c.

bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak
lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya
diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun secara terpadu
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat
(3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2918);

3.

Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3493);

5.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

6.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612);
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7.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas
Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910) ;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena
sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;

2.

Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang
menggunakan dan atau membuang B3;

3.

Registrasi B3 adalah pendaftaran dan pemberian nomor terhadap B3 yang ada di wilayah Republik
Indonesia;

4.

Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3
dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan mahluk
hidup lainnya;

5.

Pengemasan B3 adalah kegiatan mengemas, mengisi atau memasukkan B3 ke dalam suatu wadah
dan atau kemasan, menutup dan atau menyegelnya;

6.

Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3;

7.

Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3;

8.

Pengangkutan B3 adalah kegiatan pemindahan B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan sarana angkutan;

menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,

9.

B3 terbatas dipergunakan adalah B3 yang dibatasi penggunaan, impor dan atau produksinya;

10.

B3 yang dilarang dipergunakan adalah jenis B3 yang dilarang digunakan, diproduksi, diedarkan dan
atau diimpor;

11.

Impor B3 adalah kegiatan memasukkan B3 ke dalam daerah kepabeanan Indonesia;

12.

Ekspor B3 adalah kegiatan mengeluarkan B3 dari daerah kepabeanan Indonesia;
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13.

Notifikasi untuk ekspor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor ke
otoritas negara penerima dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas B3
yang terbatas dipergunakan;

14.

Notifikasi untuk impor adalah pemberitahuan terlebih dahulu dari otoritas negara pengekspor
apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas untuk B3 yang terbatas dipergunakan dan atau
yang pertama kali diimpor;

15.

Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum;

16.

Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian
dampak lingkungan;

17.

Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang dalam memberikan izin, pengawasan dan
hal lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing;

18.

Komisi B3 adalah badan independen yang berfungsi memberikan saran dan atau pertimbangan
kepada Pemerintah dalam pengelolaan B3 di Indonesia;

19.

Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi;

20.

Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

21.

Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.
Pasal 2

Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko dampak B3 terhadap
lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Pasal 3
Pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah pengelolaan bahan
radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan hasil olahannya,
makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan
kosmetika, bahan sediaan farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursornya serta zat adiktif lainnya,
senjata kimia dan senjata biologi.
Pasal 4
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan hidup.
BAB II
KLASIFIKASI B3
Pasal 5
(1)
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B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a.
mudah meledak (explosive);
b.
pengoksidasi (oxidizing);
c.
sangat mudah sekali menyala (extremely flammable);
d.
sangat mudah menyala (highly flammable);
e.
mudah menyala (flammable);
f.
amat sangat beracun (extremely toxic);
g.
sangat beracun (highly toxic);
h.
beracun (moderately toxic);
i.
berbahaya (harmful);
j.
korosif (corrosive);
k.
bersifat iritasi (irritant);
l.
berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment);
m.
karsinogenik (carcinogenic);
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teratogenik (teratogenic);
mutagenik (mutagenic).

n.
o.
(2)

Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a.
B3 yang dapat dipergunakan;
b.
B3 yang dilarang dipergunakan; dan
c.
B3 yang terbatas dipergunakan.

(3)

B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
BAB III
TATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN B3
Pasal 6

(1)

Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor.

(2)

Kewajiban registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 1 (satu) kali untuk B3 yang
dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali;

(3)

Registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang :
a.

termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b.

tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 3, diajukan kepada instansi yang bertanggung
jawab.

(4)

Instansi yang berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) huruf a menyampaikan tembusannya kepada instansi yang bertanggung jawab.

(5)

Instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf b menyampaikan tembusannya kepada instansi yang berwenang.

(6)

Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan sistem registrasi nasional B3
ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 7
(1)

Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, wajib
menyampaikan notifikasi ke otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi
yang bertanggung jawab.

(2)

Ekspor B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah adanya
persetujuan dari otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang
bertanggung jawab.

(3)

Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
merupakan dasar untuk penerbitan atau penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang di
bidang perdagangan.
Pasal 8

(1)

Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas dipergunakan dan atau yang
pertama kali diimpor, wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2)

Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disampaikan oleh otoritas
pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3)

Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atas notifikasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal diterimanya permohonan notifikasi.
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negara

Pasal 9
(1)

Setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang baru yang tidak termasuk dalam daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mengikuti prosedur notifikasi.

(2)

Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh otoritas negara
pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab.

(3)

Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) segera
memberitahukan kepada Komisi B3 untuk meminta saran dan atau pertimbangan Komisi B3.

(4)

Komisi B3 memberikan saran dan atau pertimbangan kepada instansi yang bertanggung jawab
mengenai B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5)

Berdasarkan saran dan atau pertimbangan yang diberikan oleh Komisi B3 kepada instansi yang
bertanggung jawab, maka instansi yang bertanggung jawab:
a.

mengajukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Pemerintah ini; dan

b.

memberikan persetujuan kepada instansi yang berwenang di bidang perdagangan sebagai
dasar untuk penerbitan atau penolakan izin impor.

Pasal 10
Tata cara notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
Pasal 11
Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety

Data Sheet)

Pasal 12
Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan Lembar
Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
Pasal 13
(1)

Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang laik operasi serta
pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang transportasi.
Pasal 14

Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan , disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.
Pasal 15
(1)

Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi dengan Lembar Data
Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet).

(2)

Tata cara pengemasan, pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.
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Pasal 16
(1)

Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan untuk :
a.
B3 yang masih dapat dikemas ulang, pengemasannya wajib dilakukan oleh pengedar;
b.
B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan dan atau keselamatan manusia, maka pengedar wajib
melakukan penanggulangannya.

(2)

B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

(3)

Dalam hal Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) belum tersedia, maka tata cara penanganan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mengacu kepada kaidah ilmiah yang berlaku.
Pasal 17

(1)

Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru.

(2)

Tanggung jawab pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk
kerusakan pada tahap :
a. produksi, tanggung jawabnya ada pada produsen/penghasil;
b. pengangkutan, tanggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan pengangkutan;
c. penyimpanan, tangggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan penyimpanan.

(3)

Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.
Pasal 18

(1)

Setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label.

(2)

Tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan
untuk :
a. lokasi;
b. konstruksi bangunan;

(3)

Kriteria persyaratan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung jawab.
Pasal 19

Pengelolaan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilengkapi
dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3.
Pasal 20
B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, wajib dikelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
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BAB IV
KOMISI B3
Pasal 21
(1)

Dalam rangka pengelolaan B3 dibentuk Komisi B3 yang mempunyai tugas untuk memberikan
saran dan atau pertimbangan kepada Pemerintah.

(2)

Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari beberapa Sub Komisi B3.

(3)

Susunan keanggotaan Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari wakil
instansi yang berwenang, wakil instansi yang bertanggung jawab, wakil instansi yang terkait,
wakil perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan asosiasi.

(4)

Susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Komisi B3 sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
BAB V
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pasal 22

(1)

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan
kesehatan kerja.

dan

(2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penanggung jawab
kegiatan pengelolaan B3 wajib mengikutsertakan peranan tenaga kerjanya.

(4)

Peranan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 23

(1)

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan
kesehatan secara berkala.

(2)

Uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan
instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

uji

oleh masing-masing

BAB VI
PENANGGULANGAN KECELAKAAN DAN KEADAAN DARURAT
Pasal 24
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan
atau keadaan darurat akibat B3.
Pasal 25
Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang
melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib mengambil langkahlangkah :
a.

mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;

b.

menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;

c.

melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat Pemerintah Kabupaten/Kota
setempat; dan
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d.

memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi
kejadian.
Pasal 26

Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, setelah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan
dan atau keadaan darurat akibat B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, wajib segera
mengambil langkah-langkah penanggulangan yang diperlukan.
Pasal 27
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, tidak menghilangkan kewajiban setiap orang yang
melakukan kegiatan pengelolaan B3 untuk :
a.

mengganti kerugian akibat kecelakaan dan atau keadaan darurat; dan atau

b.

memulihkan kondisi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar;

yang diakibatkan oleh B3.
BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 28
(1)

Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang
bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing.

(2)

Dalam hal tertentu, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan menjadi urusan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

(3)

Penyerahan wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh
instansi yang bertanggung jawab dan atau instansi yang berwenang di bidang tugasnya masingmasing.
Pasal 29

Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1), wajib dilengkapi tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi
yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 30
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib:
a.

mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas
pengawasan;

b.

mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3;

c.

memberikan keterangan dengan benar baik lisan maupun tertulis;

d.

mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan atau mengambil gambar.
Pasal 31

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang
pengelolaan B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang
bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan
kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
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BAB VIII
PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT
Pasal 32
Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Instansi yang bertanggung jawab dan Pimpinan instansi yang
berwenang, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul
terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan
pengelolaan B3.

Pasal 33
Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi
dampak B3 yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya
akibat adanya kegiatan pengelolaan B3.

Pasal 34
Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dapat dilakukan
dengan penyebarluasan pemahaman tentang B3.
BAB IX
KETERBUKAAN INFORMASI DAN
PERAN MASYARAKAT
Pasal 35
(1)

Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak
lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3.

(2)

Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib disediakan oleh
kegiatan pengelolaan B3.

(3)

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan melalui media
cetak, media elektronik dan atau papan pengumuman.

penanggung jawab

Pasal 36
Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan B3 sesuai
perundang-undangan yang berlaku.

dengan peraturan

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 37
Biaya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam :
a.
Pasal 6 ayat (6), Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) ,Pasal 17 ayat (3),
Pasal 18 ayat (3)m, Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan
Pasal 32, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumber
dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.
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Pasal 26, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

260

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 38
(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1),
Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat
(1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 35 dikenakan sanksi
administrasi.

(2)

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan berat dan
ringannya jenis pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
GANTI KERUGIAN
Pasal 39

(1)

(2)

(3)

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan atau kegiatannya menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya
dan beracun, dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab
secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti kerugian
secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan
hidup.
Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti
kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan
bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di
bawah ini :
a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. adanya tindakan pihak ketiga yang memyebabkan terjadinya pencemaran dan atau
perusakan lingkungan hidup.
Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkab oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti kerugian.
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1),
Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan
lingkungan hidup, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal
44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Apabila pada saat diundangkan Peraturan Pemerintah ini :
a. masih terdapat B3 yang dilarang dipergunakan di Indonesia, maka B3 tersebut dapat diekspor ke
negara yang memerlukannya sesuai dengan mekanisme ekspor yang berlaku;
b. terdapat B3 yang telah beredar tetapi belum diregistrasikan maka wajib diregistrasikan oleh
penyimpan, pengedar dan atau pengguna menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3).
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Pasal 42
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan B3 yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan
belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di
pada tanggal

: Jakarta
: 26 November 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNO PUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Ttd
Lambock V. Nahattands
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a.
b.

Mengingat

: 1.
2.

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran terdapat beberapa ketentuan mengenai perkapalan;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu
diatur lebih lanjut mengenai perkapalan dengan Peraturan
Pemerintah
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKAPALAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan perundang-undangan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Perkapalan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan
kelaiklautan dan segala faktor yang mempengaruhinya sejak kapal dirancang-bangun
sampai dengan kapal tidak digunakan lagi.
2. kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan
tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
3. Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Tonase kapal adalah volume yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT)
dan tonase bersih (net tonnage/NT).
5. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
6. Surat ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil
pengukuran.
7. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal adalah pejabat Pemerintah yang
berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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8. Surat Tanda Kebangsaan kapal Indonesia adalah surat kapal yang merupakan bukti
kebangsaan yang memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dengan mengibarkan
bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
9. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material,
konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal.
10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai
kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.
11. Dumping adalah setiap pembuangan limbah atau benda lain yang disengaja ke
perairan, baik yang berasal dari kapal, maupun berupa kerangka kapal itu sendiri,
kecuali pembuangan yang berasal dari operasi normal kapal.
12. Peti kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari
bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang,
yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan
angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan
pemuatan kembali.
13. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau yang dipekerjakan di atas kapal oleh
pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan
jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
14. Nahkoda kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas
kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum
di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nahkoda
16. Anak buah kapal adalah awak kapal selain nahkoda atau pemimpin kapal.
17. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal.
18. pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal.
19. penumpang adalah pelayar yang ada di atas kapal selain awak kapal dan anak
berumur kurang dario 1 (satu) tahun.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
BAB II
PENGADAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGERJAAN KAPAL
Pasal 2
Pengadaan, pembangunan dan pegerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib
memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Pasal 3
(1) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kegiatan
memasukan kapal dari luar negeri baik kapal bekas maupun kapal bangunan baru
untuk didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
(2) Pengadaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika :
a. Kapal memiliki dokumen dan surat-surat kapal yang lengkap dan sah; dan
b. Kondisi kapal memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Pasal 4
Sebelum pembangunan atau perombakan kapal yang merupakan bagian dari
pengerjaan kapal dilaksanakan, pemilik atau galangan wajib membuat perhitungan
dan gambar rancang-bangun kapal serta data kelengkapannya.
Penelitian dan pemeriksaan gambar kapal dan data sabagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
Apabila gambar dan data memenuhi persyaratan, maka Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal memberikan pengesahan dapat dimulainya pelaksanaan
pengerjaan.
Pembangunan atau perombakan kapal harus mengikuti gambar dan data yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dilaksanakan pada
galangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.
Pelaksanaan pembangunan dan pengerjaan kapal dilakukan pengawasan oleh Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal.
Penelitian dan pemeriksaan rancang bangun kapal meliputi pemenuhan keselamatan
kapal juga kesesuaian dengan peruntukan, standarisasi, kemudahan pengoperasian
dan perawatan kapal serta perkembangan teknologi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan gambar, pelaksanaan
pembangunan dan pengerjaan kapal, pengawasan serta persyaratan kualifikasi Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal, diatur dengan Keputusan menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang bersifat teknis bagi kapal yang digunakan
untuk kegiatan khusus diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
dimaksud.
BAB III
KELAIKLAUTAN KAPAL

Pasal 5
(1) Setiap kapal wajib memenuhi persayaratan kelaiklautan kapal yang meliputi :
a. keselamatan kapal;
b. pengawakan kapal;
c. manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari
kapal;
d. pemuatan; dan
e. status hukum kapal
(2) Pemenuhan setiap persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dibuktikan dengan sertifikat kapal dan/atau surat kapal sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3) Ketentuan tentang pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
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(1) Bagi kapal yang telah selesai dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan suratsurat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing, dapat diterbitkan surat izin
khusus untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan lain yang dapat menerbitkan suratsurat kapal.
(2) Kapal yang berlayar dengan surat izin khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilarang untuk mengangkut muatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat izin khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 7
(1) Setiap kapal yang akan berlayar dan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan surat izin berlayar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin berlayar sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 8
Berdasarkan kondidi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan
urutan sebagai berikut :
a. Derah Pelayaran Semua Lautan;
b. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia;
c. Daerah Pelayaran Lokal;
d. Daerah Pelayaran Terbatas;
e. Daerah Pelayaran Pelabuhan; dan
f. Daerah Pelayaran Perairan Daratan.

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Pasal 9
Setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya.
Kapal yang memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang
lebih tinggi, memenuhi persyaratan juga untuk daerah pelayaran dengan peringkat
yang lebih rendah.
Kapal yang hanya memenuhi persyaratan melayari daerah pelayaran yang lebih
rendah dapat diizinkan melayari daerah pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi
setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Derah pelayaran yang diizinkan pada suatu kapal dicantumkan dalam sertifikat
keselamatan kapal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB IV
PENGUKURAN KAPAL

Pasal 10
(1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kapal negara
yang digunakan untuk tugas-tugas pemerintahan.
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(3) Atas permintaan pemilik, kapal yang tidak digunakan untuk berlayar dan kapal
Negara yang digunakan untuk tugas Pemerintahan dapat diukur.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Pasal 11
Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut 3 (tiga) metode :
a. pengukuran dalam negeri;
b. pengukuran internasional;
c. pengukuran khusus.
Metode pengukuran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang
kurang dari 24 m (dua puluh empat meter).
Metode pengukuran internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
dilakukan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang berukuran panjang 24
m (dua puluh empat meter) atau lebih.
Metode pengukuran khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan
untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu.
Atas permintaan pemilik, pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengukuran internasional.
Kapal yang telah diukur menurut metode pengukuran internasional tidak dibenarkan
diukur ulang dengan metode pengukuran dalam negeri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengukuran kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12
(1) Pengukuran kapal dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah yang telah memenuhi
kualifikasi sebagai ahli ukur kapal.
(2) Pelaksanaan pengukuran kapal oleh ahli ukur kapal harus dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi ahli ukur kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1)
(2)

(3)
(4)
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Pasal 13
Hasil pengukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disusun
dalam daftar ukur kapal, untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal.
Jika dari perhitungan hasil pengukuran yang disusun dalam daftar ukur kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh ukuran isi kotor sekurang-kurangnya
20 m3 (dua puluh meter kubik) yang setara dengan tonase kotor 7 (GT.7) atau lebih,
terhadap kapal yang diukur diterbitkan surat ukur.
Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Menteri dan dapat
dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar ukur, penerbitan surat ukur dan
pelimpahan penerbitan surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14
(1) Surat ukur berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
(2) Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi antara lain karena
kapal :
a. ditutuh (scrapping);
b. tenggelam;
c. musnah;
d. terbakar; atau
e. dinyatakan hilang.
(3) Surat ukur yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.
(4) Surat ukur dinyatakan batal apabila :
a. pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11; atau
b. diperoleh secara tidak sah dan/atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 15
Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur yang telah ada diterbitkan apabila :
a. nama kapal berubah;
b. surat ukur rusak, hilang atau musnah;
c. kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4);
d. kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan
berubahnya rincian yang dicantumkan dalam surat ukur;
e. surat ukur sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 telah habis masa
berlakunya.
Pasal 16
(1) Pada kapal yang telah diukur wajib dipasang tanda selar.
(2) Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 17
(1) Pejabat perwakilan Republik Indonesia dapat menerbitkan surat ukur bagi kapal yang
selesai dibangun atau kapal asing yang ganti bendera menjadi berbendera Indonesia
di luar negeri.
(2) Surat ukur yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara
dan berlaku sampai kapal masuk ke salah satu pelabuhan di Indonesia atau dalam hal
kapal tidak langsung masuk ke Indonesia paling lama berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan.
(3) Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan berdasarkan
hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli ukur kapal atau badan klasifikasi yang
diakui oleh Pemerintah di tempat kapal dibangun.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat ukur oleh pejabat perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 18
(1) Pemilik atau operator atau nakhoda atau pemimpin kapal harus segera melaporkan
secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan surat ukur apabila terjadi
perombakan atas sebuah kapal yang menyebabkan berubahnya rincian yang ada
dalam surat ukur.
(2) Apabila terjadi perubahan atas sebuah kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus segera dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pemilik, nakhoda atau pemimpin kapal dan pembangun kapal wajib membantu
pelaksanaan pengukuran kapal.

BAB V
PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA
Bagian Pertama
Pendaftaran Dan Baliknama Kapal
Pasal 19
(1) Pendaftaran kapal meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek dan hak
kebendaan lainnya atas kapal.
(2) Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar
kapal Indonesia yang terdiri dari :
a. daftar harian;
b. daftar induk;
c. daftar pusat.
(3) Buku daftar kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan sebagai
berikut :
a. daftar harian dan daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal;
b. daftar pusat diselenggarakan secara terpusat di tempat yang ditetapkan oleh
Menteri.
(4) Buku pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbuka untuk umum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan buku daftar kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 20
(1) Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pemilik kapal bebas memilih salah satu tempat pendaftaran kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) untuk mendaftarkan kapalnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 21
Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di
tempat pendaftaran lain.
Pasal 22
(1) Menteri menetapkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat
pendaftaran kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Baliknama Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Pasal 23
Pendaftaran hak milik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte pendaftaran oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
Untuk setiap akte pendaftaran hak milik atas kapal diterbitkan satu grosse akte yang
diberikan kepada pemilik kapal.
Grosse akte sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan salinan pertama dari
minut akte yang merupakan asli akte pendaftaran kapal.
Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat hal-hal
sebagai berikut :
a. nomor dan tanggal akte;
b. nama dan tempat kedudukan Pejabat pendaftaran kapal;
c. nama dan domisili pemilik;
d. data kapal; dan
e. uraian singkat kepemilikan kapal.
Dalam hal grosse akte pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akte pengganti
berdasarkan penetapan pengadilan.
Tata cara pembuatan dan penandatanganan minut akte dan grosse akte diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24
(1) Pendaftaran hak milik atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai
berikut :
a. bukti kepemilikan;
b. identitas pemilik; dan
c. surat ukur.
(2) Kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal,
selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi pula dengan
surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh pemerintah
negara yang bersangkutan.
(3) Bagi kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus pendaftarannya wajib dilengkapi
dengan rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
dimaksud.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 25
Dalam rangka pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tidak
bertanggung jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh pemilik
kapal.
Pasal 26
Hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat didaftarkan oleh
warga negara Indonesia atau oleh badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 27
(1) Kapal yang sedang dibangun di dalam negeri atau di luar negeri dapat didaftar untuk
sementara dengan dibuatkan akte pendaftaran.
(2) Akte pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi pada saat
kapal dimaksud diserahterimakan atau pada saat pembangunannya dinyatakan tidak
dilanjutkan.
(3) Pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas
permohonan pemilik dengan melampirkan :
a. bukti kepemilikan yang berupa surat perjanjian pembangunan kapal;
b. identitas pemilik;
c. spesifikasi tahapan pembangunan kapal yang sudah dilaksanakan;
d. persetujuan dari galangan untuk mendaftarkan kapal atas nama pemesan; dan
e. dokumen yang berisi tentang ukuran dan tonase kapal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 28
(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus membuat akte pendaftaran
jika dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 telah dipenuhi.
(2) Dalam hal dokumen yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 belum
dipenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal harus memberitahukan
kepada pemilik.
(3) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal wajib menolak untuk membuat akte
pendaftaran dalam hal adanya gugatan dari pihak ketiga yang dibuktikan dengan
bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan Negeri.
(4) Pemberitahuan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan secara tertulis paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
dengan menyebutkan alasan penolakan.
Pasal 29
(1) Tanda pendaftaran yang harus dipasang pada kapal yang telah didaftar berupa
rangkaian dari angka dan huruf yang menunjukkan tahun pendaftaran, kode
pengukuran dari tempat kapal didaftar dan nomor akte pendaftaran.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 30
(1) Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang
baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama
kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar,
paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan
dokumen-dokumen berupa :
a. bukti kepemilikan;
b. identitas pemilik;
c. grosse akte pendaftaran atau balik nama;
d. surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak milik kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 31
(1) Setiap terjadi perubahan data kapal, pemilik harus melaporkan kepada Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan perubahan data kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 32
(1) Kapal dicoret dari daftar kapal apabila :
a. ada permintaan tertulis dari pemilik dengan alasan sebagai berikut :
1) kapal tenggelam;
2) kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
3) terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 Kitab Undang-undang Hukum
Dagang;
4) kapal ditutuh (scrapping);
5) kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan atau badan hukum asing;
b. berdasarkan putusan Pengadilan atas kepemilikan kapal yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
(2) Pemilik harus mengajukan permohonan pencoretan kapal dari daftar kapal kepada
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar jika ada
alasan untuk pencoretan pendaftaran.
(3) Pencoretan dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
(4) Pencoretan kapal dari daftar kapal tidak menghilangkan hak kepemilikan atas kapal.
(5) Kapal yang telah dicoret dari daftar kapal, atas permintaan pemilik dapat didaftarkan
kembali dengan mengikuti tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
Pasal 33
(1) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akte hipotek oleh
Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
(2) Pembebanan hipotek atas kapal harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa :
a. grosse akte pendaftaran atau balik nama;
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(3)
(4)
(5)

(6)

b. perjanjian kredit.
Untuk setiap akte hipotek diterbitkan satu grosse akte hipotek yang diberikan kepada
penerima hipotek.
Dalam hal grosse akte hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akte pengganti dengan
berdasarkan penetapan Pengadilan.
Ketentuan-ketentuan hipotek yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang tetap berlaku bagi pembebanan
hipotek atas kapal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan hipotek atas kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34
(1) Pendaftaran hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan dengan mencatat dalam
daftar induk.
(2) Setiap peralihan hak kebendaan lainnya atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak
yang baru harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal ditempat kapal terdaftar.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Pasal 35
Roya hipotek dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atas
permintaan tertulis dari penerima hipotek.
Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh pemberi
hipotek, harus dilampiri dengan surat persetujuan roya dari penerima hipotek.
Pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal atas permintaan tertulis dari pemegang hak.
Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan oleh pemberi
hak, harus dilampiri dengan surat persetujuan dari pemegang hak.
Selain atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), roya hipotek dan/atau pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal dapat
dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara roya hipotek dan/atau pencoretan hak
kebendaan lainnya atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36
(1) Pencatatan tentang adanya gugatan penyerahan dari kapal yang telah didaftar
dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat
(2) Baliknama Kapal dalam daftar induk atas permintaan penggugat dengan
menunjukkan bukti pendaftaran perkara dari Panitera Pengadilan.
(3) Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
atas gugatan penyerahan, dibuatkan akte balik nama atau pencatatan peralihan hak
dalam daftar induk.
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Pasal 37
(1) Catatan dalam daftar induk yang bukan karena akte-akte yang dimasukkan dalam
daftar harian, dicoret oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal atas
permintaan tertulis dari pihak yang meminta pencatatan tersebut, atau atas permintaan
pihak yang berkepentingan atas pencoretan tersebut dengan menunjukkan surat
persetujuan dari pihak yang meminta pencatatan dimaksud.
(2) Pencoretan atas permintaan yang berkepentingan dapat dilakukan pula apabila ada
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagai
pengganti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 38
(1) Dalam kegiatan pendaftaran kapal, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal
dan/atau pegawai yang bekerja di tempat pendaftaran kapal dilarang menjadi wakil
dari pemegang hak atas kapal.
(2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila Pejabat Pendaftar dan
Pencatat Baliknama Kapal dan/atau pegawai dimaksud bertindak sebagai penerima
wasiat tertulis dari pemegang hak atas kapal.
Pasal 39
(1) Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan pada isi akte yang telah diterbitkan,
dibuatkan pembetulan atau perubahan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama
Kapal.
(2) Pembetulan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
membuat halaman tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akte
yang telah diterbitkan.
Pasal 40
(1) Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dapat membatalkan akte yang telah
diterbitkan apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan akte
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat
(3) dan Pasal 33 ayat (3) dinyatakan batal oleh instansi yang berwenang.
(2) Pemilik atau pemegang akte harus mengembalikan akte yang batal kepada Pejabat
Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal.
Bagian Kedua
Kebangsaan Kapal
Pasal 41
(1) Kapal yang telah didaftar di Indonesia dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal
Indonesia sebagai bukti kebangsaan.
(2) Surat tanda kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam
bentuk :
a. surat laut untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor
175 (GT. 175) atau lebih;
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(3)
(4)

(5)

(6)

b. pas tahunan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor
7 (GT. 7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (< GT.175);
c. pas kecil untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan laut dengan tonase kotor
kurang dari 7 (< GT. 7);
d. pas perairan daratan untuk kapal-kapal yang berlayar di perairan daratan.
Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan
huruf b diberikan apabila dilengkapi persyaratan :
a. fotokopi grosse akte pendaftaran/balik nama kapal;
b. fotokopi surat ukur;
c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dan
huruf d diberikan apabila dilengkapi persyaratan :
a. bukti kepemilikan kapal;
b. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat tanda kebangsaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42
(1) Surat tanda kebangsaan kapal diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat
mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
(2) Surat tanda kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu
berada di atas kapal bila sedang berlayar.
Pasal 43
(1) Kapal harus menunjukkan identitas dengan mengibarkan bendera Indonesia,
mencantumkan nama kapal dan tempat pendaftaran kapal atau tempat penerbitan
surat tanda kebangsaan kapal.
(2) Kapal dilarang menggunakan nama yang sama dengan nama kapal lain sebagai
identitas kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencantuman identitas kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 44
(1) Surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara diberikan kepada kapal yang
belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a
akan tetapi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(4) huruf b dan huruf c, dan kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.
(2) Pemberian surat tanda kebangsaan kapal yang bersifat sementara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), bagi kapal untuk kegiatan khusus wajib dilengkapi
rekomendasi dari Menteri teknis yang membawahi kegiatan khusus dimaksud.
(3) Surat tanda kebangsaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
dalam bentuk surat laut sementara atau pas tahunan sementara yang berlaku untuk
jangka waktu 3 (tiga) bulan.
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(4) Surat tanda kebangsaan sementara yang diberikan kepada kapal negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan
masa laku yang sama.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat laut sementara atau pas
tahunan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 45
(1) Surat tanda kebangsaan kapal tidak dapat diterbitkan apabila :
a. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan
Pengadilan; atau
b. akte pendaftaran kapal dibatalkan;
c. tidak dipenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat
(4) dan ayat (5).
(2) Penolakan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal oleh Pejabat yang berwenang
harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasan
penolakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
Pasal 46
(1) Surat tanda kebangsaan kapal dapat dibatalkan jika :
a. surat tanda kebangsaan diperoleh secara tidak sah;
b. kapal dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan
negara;
c. akte pendaftaran dibatalkan; atau
d. pemilik atau badan hukum dinyatakan bangkrut berdasarkan penetapan
pengadilan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan, surat tanda kebangsaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 47
Surat tanda kebangsaan kapal tidak berlaku lagi jika :
a. masa berlakunya telah habis;
b. kapal bukan lagi kapal Indonesia;
c. data kapal yang tercantum dalam surat tanda kebangsaan kapal telah berubah;
d. kapal tenggelam dan tidak dipergunakan lagi; atau
e. kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh.
Pasal 48
(1) Kapal Indonesia yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio kapal harus
mempunyai tanda panggilan (call sign) sebagai salah satu identitas kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda panggilan (call sign) sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
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BAB VI
KESELAMATAN KAPAL
Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 49
Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia
harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
Pasal 50
Persyaratan keselamatan kapal untuk :
a. kapal dibangun secara tradisional;
b. kapal motor dengan tonase kotor kurang dari 35 (< GT. 35);
c. kapal penangkap ikan;
d. kapal yang tidak memiliki penggerak sendiri dan tidak berawak;
e. kapal pesiar yang tidak digunakan untuk kegiatan niaga;
f. kapal yang diperuntukan berlayar di perairan daratan;
g. diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 51
(1) Dalam hal tertentu Menteri dapat memberikan pembebasan sebagian atau seluruh
persyaratan keselamatan kapal yang ditetapkan bagi kapal tertentu dan/atau untuk
pelayaran tertentu dengan tetap memperhatikan segi keselamatan kapal.
(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal yang berkenaan
dengan pemenuhan persyaratan :
a. konstruksi;
b. permesinan dan perlistrikan;
c. perlengkapan keselamatan kapal; dan/atau
d. perangkat komunikasi radio kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembebasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 52
(1) Penilikan atas terselenggaranya keselamatan kapal dilakukan secara terus menerus
sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, beroperasi sampai dengan kapal tidak
digunakan lagi.
(2) Penilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan
pemeriksaan dan pengujian oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(3) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilikan keselamatan kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
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Bagian Kedua
Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi
Pasal 53
(1) Sejak kapal dirancang-bangun, dibangun, dioperasikan sampai dengan kapal tidak
digunakan lagi, harus diperiksa dan diuji kondisi teknis dan keselamatannya oleh
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(2) Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal harus memberitahukan
kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mereka mengetahui bahwa
kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan
keselamatan kapal.
(3) Pemilik kapal, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib membantu dan
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian.
(4) Apabila diperlukan, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal berwenang naik diatas
kapal untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kondisi teknis keselamatan
kapal.
Pasal 54
(1) Jenis pemeriksaan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,
berdasarkan waktu pelaksanaan, terdiri dari :
a. pemeriksaan pertama;
b. pemeriksaan tahunan;
c. pemeriksaan pembaharuan;
d. pemeriksaan antara;
e. pemeriksaan diluar jadual; dan
f. pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan.
(2) Setiap jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengikuti tata
cara dan petunjuk pemeriksaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pemeriksaan, tata cara dan petunjuk
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.

(1)

(2)

(3)
(4)
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Pasal 55
Setiap kapal yang berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 memenuhi persyaratan keselamatan kapal,
diberikan sertifikat keselamatan kapal.
Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia, harus memiliki :
a. Sertifikat Keselamatan Kapal;
b. Sertifikat Keselamatan Radio; dan
c. Sertifikat Garis Muat.
Khusus kapal penumpang yang berlayar di perairan Indonesia, wajib dilengkapi
dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang.
Kapal harus memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan
daerah pelayarannya.

(5) Kapal untuk daerah pelayaran semua lautan atau pelayaran internasional harus
memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan konvensi Internasional.
(6) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan jenis
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 digolongkan sebagai :
a. sertifikat sementara;
b. sertifikat pertama; dan
c. sertifikat pembaharuan;
(7) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keselamatan kapal dan tata cara
pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7), diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 56
(1) Sertifikat kapal yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari negara asing,
dapat diakui oleh Pemerintah jika persyaratan untuk mendapatkannya dinilai
sekurang-kurangnya sepadan dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini.
(2) Selain sertifikat kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sertifikat terhadap
komponen kapal yang dikeluarkan oleh badan klasifikasi yang diakui, dapat dipakai
sebagai bagian dokumen pemeriksaan kapal.
Pasal 57
(1) Sertifikat kapal tidak berlaku apabila :
a. masa berlaku sudah berakhir;
b. tidak melaksanakan pengukuhan sertifikat (endorsemen);
c. kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
d. kapal berubah nama;
e. kapal berganti bendera;
f. kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal;
g. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perobahan konstruksi kapal,
perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal;
h. kapal tenggelam atau hilang; atau
i. kapal ditutuh (scrapping).
(2) Sertifikat kapal dibatalkan apabila :
a. keterangan-keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan
sertifikat ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
b. kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; atau
c. sertifikat diperoleh secara tidak sah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 58
(1) Pemilik, operator, nakhoda atau pemimpin kapal wajib memelihara dan merawat
kapalnya sehingga kapal selama dioperasikan tetap memenuhi persyaratan
keselamatan kapal dan sesuai dengan data yang terdapat pada sertifikat kapal.
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(2) Setiap kapal wajib dilimbungkan sesuai dengan jadual yang ditentukan untuk
pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Kapal

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 59
Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapal berdasarkan jenis dan ukuran
tertentu, wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi.
Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui dapat ditunjuk
untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kapal dengan jenis dan
ukuran tertentu yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal.
Penunjukan dan pengakuan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam ayat (2) dalam proses
penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan
kapal wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal yang wajib diklasifikasikan,
tata cara pemanfaatan hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh badan
klasifikasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keempat
Konstruksi dan Stabilitas

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
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Pasal 60
Material untuk pembangunan kapal atau perombakan kapal harus dari bahan yang
memenuhi syarat dan mempunyai legalitas pengujian bahan yang dikukuhkan dalam
bentuk sertifikat yang didapat melalui proses pemeriksaan dan pengujian.
Bangunan kapal harus memenuhi persyaratan tata susunan dan dikonstruksikan sesuai
dengan ketentuan keselamatan kapal.
Kapal dengan panjang tertentu harus dibangun dengan konstruksi dasar ganda pada
seluruh luas lantai kamar mesin sampai ke sekat ceruk haluan.
Setiap kapal sekurang-kurangnya harus mempunyai sekat tubrukan, sekat buritan dan
sekat-sekat kedap air yang membatasi sebelah depan dan belakang kamar mesin.
Sekat tubrukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dikonstruksikan
sedemikian kokoh serta membentang sampai dengan geladak sekat atau geladak
lambung timbul, dan harus ditempatkan pada jarak tertentu dari garis tegak depan
kapal.
Setiap kapal harus mempunyai peralatan tambat yang tepat guna, digerakkan dengan
sumber tenaga yang sesuai serta dapat dilayani dengan cepat dan tepat dalam situasi
apapun yang terjadi terhadap kapal.

(7) Setiap kapal harus mempunyai daya apung yang aman, dibangun dengan
kompartemen-kompartemen, pintu-pintu, bukaan-bukaan dan jendela-jendela kedap
air serta memenuhi kriteria stabilitas sesuai dengan persyaratan bagi peruntukannya
yang ditunjukkan dalam informasi stabilitas kapal.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan konstruksi, kriteria dan informasi
stabilitas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 61
(1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan pompa bilga, pompa balas dan pompa
pelayanan umum dengan jumlah dan kapasitas yang cukup sesuai dengan
peruntukkannya.
(2) Tata susunan pompa bilga, pompa balas dan pompa pelayanan umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sesuai
dengan peruntukkannya.
(3) Pompa balas dan pompa pelayanan umum dapat berfungsi sebagai pompa bilga.
(4) Semua saluran pipa ke arah lambung kapal, pada ujung isap harus dilengkapi dengan
saringan dan katup yang dapat dioperasikan dari tempat pengendalian atau dari
tempat yang mudah dijangkau.
(5) Sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) pompa yang disambung dengan sistem bilga
utama, dan salah satu pompa tersebut boleh digerakkan oleh mesin penggerak utama.
(6) Sistem pompa bilga harus mampu beroperasi dalam keadaan kapal tegak maupun
miring.
(7) Setiap kapal yang dikonstruksikan dengan dasar ganda harus dilengkapi saluran balas
dengan pompa yang tepat guna, sehingga stabilitas kapal tetap dapat diatur.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata susunan pompa bilga dan saluran pompa balas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat
(7), diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kelima
Instalasi Mesin dan Instalasi Listrik
Pasal 62
(1) Mesin penggerak utama dan mesin bantu, harus dari jenis yang diperuntukkan bagi
kapal dan harus bekerja dengan baik.
(2) Pemasangan mesin penggerak utama dan mesin-mesin bantu harus memenuhi
persyaratan keselamatan, kekuatan, keamanan dan memiliki pondasi yang kuat.
(3) Bahan bakar mesin penggerak utama dan mesin bantu harus dari jenis yang
memenuhi persyaratan.
(4) Tata susunan kamar mesin, pintu utama dan pintu darurat, tangga-tangga, lampulampu penerangan, sistem peranginan dalam kamar mesin harus dapat menjamin
keselamatan dan keamanan bagi petugas jaga kamar mesin.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mesin penggerak utama mesin bantu, bahan bakar
dan tata susunan kamar mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 63
(1) Ketel uap sebagai salah satu instalasi di kapal harus memenuhi persyaratan yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. persyaratan pelayanan;
b. persyaratan pengamanan; dan
c. tata cara pengoperasian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyratan pelayanan, pengamanan, dan tata cara
pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 64
Setiap bejana-tekan yang digunakan sebagai kelengkapan di kapal harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 65
Mesin dan konstruksi alat bongkar muat di kapal harus tepat guna dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 66
(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi
dengan sumber tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat yang memenuhi
persyaratan sehingga dapat digunakan dalam berbagai keadaan apapun untuk
keselamatan kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlistrikan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 67
(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi dengan sarana penggerak
kemudi utama dan bantu yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penggerak kemudi utama dan bantu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keenam
Perlindungan, Perangkat Penemu
Dan Pemadam Kebakaran
Pasal 68
(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus:
a. dirancang bangun dan dikonstruksikan dalam zona-zona vertikal utama dan
horisontal untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran; dan
b. dilengkapi dengan perangkat penemu kebakaran yang dipasang secara tetap dan
memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona-zona vertikal utama dan horisontal dan
perangkat penemu kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.

2455

Pasal 69
(1) Kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dilengkapi:
a. sistem pemadam kebakaran dan alat pemadam kebakaran jinjing yang memenuhi
persyaratan; dan
b. perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemadam kebakaran dan perlengkapan petugas
pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Bagian Ketujuh
Alat Penolong

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 70
Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus memiliki alat
penolong.
Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. dibuat dari bahan dan mutu yang memenuhi syarat;
b. mempunyai konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan
beban yang ditentukan;
c. diberi warna yang menyolok sehingga mudah dilihat;
d. telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian dalam pengoperasian dan
diberi tanda legalitas;
e. dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi alat
penolong; dan
f. ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Alat penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
a. alat penolong perorangan;
b. sekoci penolong;
c. rakit penolong kembung;
d. rakit penolong tegar;
e. sekoci penyelamat;
f. alat apung; dan
g. alat peluncur.
Ketentuan lebih lanjut mengenai alat penolong dan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 71
(1) Alat penolong di kapal harus dipelihara dan dirawat dengan persyaratan.
(2) Pemeliharaan dan perawatan jenis alat penolong tertentu yang memerlukan
pemeliharaan dan perawatan di darat, harus dilakukan pada bengkel pemeliharaan dan
perawatan yang diakui.
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Bagian kedelapan
Perlengkapan Navigasi Kapal
Pasal 72
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan
perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan navigasi dan navigasi elektronika
kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Kesembilan
Perangkat Komunikasi Radio Kapal
Pasal 73
(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan wilayah pelayarannya dalam dinas bergerak
pelayaran, wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya
yang memenuhi persyaratan.
(2) Setiap perangkat komunikasi radio kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
ditempatkan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanan dan fungsi kerjanya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komunikasi radio, dan persyaratan
penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 74
(1) Di kapal yang sedang berlayar, setiap saat harus tersedia pasokan tenaga listrik yang
cukup untuk mengoperasikan perangkat radio kapal.
(2) Pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bersumber dari
tenaga listrik utama dan sumber tenaga listrik darurat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pasokan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 75
(1) Setiap perangkat komunikasi radio kapal harus memiliki surat izin komunikasi radio
kapal.
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri.
Pasal 76
(1) Setiap kapal yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio, jika sedang
berlayar harus menyelenggarakan dinas jaga radio pada frekuensi-frekuensi mara
bahaya dan keselamatan serta informasi keselamatan pelayaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk keperluan dinas jaga radio dimaksud dalam ayat (1) harus tersedia sekurangkurangnya 1 (satu) orang yang berkualifikasi untuk komunikasi radio mara bahaya
dan keselamatan serta memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan radio yang berlaku.
(3) Setiap orang yang bertanggung jawab atas dinas jaga radio kapal selama dalam
pelayaran wajib menyelenggarakan tugas-tugas:
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a. menerima dan/atau memancarkan berita mara bahaya, berita segera dan berita
keselamatan pelayaran;
b. berita dalam usaha pencarian dan pertolongan;
c. berita keselamatan mengenai navigasi dan meteorologi;
d. berita-berita lain mengenai keperlua kapal dan pelayaran;
e. melaporkan posisi kapal; dan
f. mengisi buku harian radio kapal;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerimaan dan penyampaian
berita-berita pelayaran dan dinas jaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Pasal 77
Kapal sesuai dengan jenis, ukuran dan daerah pelayarannya harus dilengkapi dengan
peralatan meteorologi sesuai dengan persyaratan.
Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan informasi cuaca
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nakhoda atau pemimpin kapal yang sedang berlayar dan mengetahui adanya cuaca
buruk yang membahayakan keselamatan berlayar wajib menyebarluaskan berita hal
itu kepada pihak lain dan/ atau instansi pemerintah terkait.
Tingkat bahaya cuaca buruk terhadap keselamatan berlayar ditentukan dengan
mempertimbangkan jenis dan ukuran kapal, serta daerah pelayarannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan peralatan meteorologi, penyampaian
informasi cuaca, penyebarluasan adanya cuaca buruk dan penetapan tingkat bahaya
cuaca buruk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
diatur dengan Keputusan Menteri.
Ruang Akomodasi dan Perbekalan untuk
Awak Kapal dan Penumpang

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
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Pasal 78
Di kapal harus tersedia ruangan yang dapat digunakan untuk akomodasi awak kapal,
termasuk taruna, yang dipisahkan oleh sekat-sekat dari ruangan lainnya sesuai dengan
persyaratan.
Ruang akomodasi tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan ruang
ketel.
Jalan masuk keruang akomodasi dan keruang kerja anak buah kapal bagian mesin,
harus mudah dicapai dari luar ruang mesin dan ruang ketel.
Di ruang akomodasi harus terdapat perlengkapan akomodasi awak kapal dan ventilasi
udara yang cukup serta terpisah dari ventilasi udara untuk ruang mesin untuk ruang
mesin dan ruang muatan.
Di setiap kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur bagi awak
kapal sesuai dengan persyaratan.
Terhadap kapal –kapal tertentu dapat diberikan pengecualian dari ketentuan ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ruang awak kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) serta pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 79
Ruang penumpang harus dipisahkan dengan sekat dari kamar awak kapal, ruang
muatan dan ruang lainnya.
(2) Ruang penumpang harus memenuhi persyaratan tingkat kebisingan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(3) Ruang penumpang harus dilengkapi ventilasi dan penerangan yang cukup.
(4) Ruang penumpang tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang mesin dan
ruang ketel.
(5) Ruang penumpang harus aman terhadap hujan, angin dan panas matahari.
(6) Geladak terendah yang boleh digunakan sebagai geladak penumpang adalah
geladak teratas yang terletak dibawah garis air,dengan ketentuan geladak dimaksud
harus mendapatkan ventilasi,penerangan dan tingkap sisi yang cukup.
(7) Dikapal harus tersedia perlengkapan akomodasi penumpang yang cukup.
(8) Untuk setiap penumpang geladak harus tersedia ruangan degan luas geladak
sekurang-kurangnya 1,12 m2 ditambah dengan 0,37 m2 luas geladak untuk ruang
peranginan.
(9) Untuk setiap penumpang kamar harus tersedia ruangan sekurang-kurangnya 3,10
m3, ditambah dengan 0,37 m2 luas geladak untuk ruang peranginan.
(10) Di kapal,berdasarkan daerah pelayarannya, harus tersedia perbekalan yang cukup
bagi penumpang.
(11) Di kapal harus tersedia kamar kecil dan kamar mandi serta dapur untuk penumpang
sesuai dengan persyaratan.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang penumpang dan perbekalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),ayat(2),ayat(3) ayat (7)ayat(10) dan ayat (11) diatur
dengan keputusan menteri.
(1)

Pasal 80
(1) Dikapal penumpang sesuai dengan ukuran dan daerah pelayaran harus tersedia
seorang dokter dibantu oleh juru rawat, kamar perawatan dan perlengkapannya serta
obat-oabatan yang memenuhi syarat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlengkapan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri
Bagian kesebelas
Tindakan untuk keselamatan di atas kapal
Pasal 81
(1) Kapal sesuai dengan dan ukuran harus memiliki peralatan alarm darurat umum,yang
dapat dioperasikan dari anjungan atau tempat lainnya disertai tuntunan latihan.
(2) Peralatan alarm darurat umum harus dapat dioperasikan dengan sumber arus listrik
dari sumber tenaga listrik utama atau dari sumber tenaga listrik darurat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan alarm darurat umum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatu dengan keputusan Menteri.
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Pasal 82
(1) Di setiap kapal harus ada sijil berkumpul yang menyebutkan rincian dari isyarat alarm
keadaan darurat umum dan tindakan yang harus diambil oleh anak buah kapal serta
penumpang pada waktu alarm dibunyikan dan juga harus menjelaskan perintah
meninggalkan kapal yang diberikan.
(2) Sijil berkumpul harus menunjukan tugas-tugas yang diwajibkan kepada perwiraperwira kapal dan anak buah kapal lainnya serta harus selalu siap diperiksa pada saat
kapal akan berlayar.
(3) Di setiap kapal yang memiliki sekoci harus tersedia sijil sekoci yang memuat
petunjuk bagi anak buah kapal dan penumpang untuk menempati sekoci penolong
apabila dalam keadaan bahaya dan ada perintah nahkoda meninggalkan kapal.
Pasal 83
(1) Di kapal penumpang yang memiliki tonase kotor 150 ( GT. 150) atau lebih dan
dikapal barang yang memiliki tonase kotor 300 (GT. 300) atau lebih harus ada sijil
darurat bagi awak kapal dan penumpang,sehubungan dengan kebakaran,
kebocoran,orang jatuh kelaut dan meninggalkan kapal.
(2) Pada setiap sijil harus dinyatakan tugas dan tanggung jawab masing-masing awak
kapal dan kewajiban pelayar dalam keadaan darurat.

(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 84
Semua peralatan baik yang tetap maupun yang dapat dipindah harus dipelihara dan
dirawat dengan baik serta setiap saat dapat digunakan.
Anak buah kapal harus terlatih dalam hal yang perlu mereka lakukan bila terjadi
musibah atau meninggalkan kapal dan jika mungkin bagi pelayar lainnya.
Pada saat keberangkatan kapal dari pelabuhan, petugas yang melakukan dinas jaga
pertama harus mendapatkan waktu istirahat yang cukup.
Ketentuan lebih lanjut memelihara dan perawatan serta pelatihan anak buah kapal dan
pelayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan
Menteri.

Pasal 85
Di kapal yang memiliki tonase kotor 500 (GT.500 ) atau lebih harus diselengarakan
dinas ronda yang tepat guna sehingga setiap ada musibah dapat dengan segera
diketahui.
Pasal 86
(1) Latihan peran kebakaran,peran kebocoran, peran pertolongan orang jatuh kelaut dan
peran meninggalkan kapal dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) minggu atau paling
sedikit 1 (satu) kali dalam pelayaran jika lama berlayar kurang dari 1(satu) minggu.
(2) Peralatan yang digunakan setiap latihan harus digunakan secara bergiliran dan
bergantian.
(3) Setiap selesai latihan masing-masing peran, wajib ditulis dibuku harian kapal dengan
catatan tingkat keberhasilan dari setiap latihan peran.
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Bagian keduabelas
Buku harian kapal
Pasal 87
(1) Setiap kapal dengan tonase kotor 100 ( GT.100) atau lebih atau kapal dengan tenaga
penggerak utama 200 TK atau lebih, wajib menyelenggarakan buku harian kapal.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara buku harian kapal sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Bagian ketiga belas
Kapal-kapal yang mengalami kecelakaan

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(3)
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Pasal 88
Setiap terjadi kecelakaan kapal, nahkoda dan atau pemilik kapal pada kesempatan
pertama wajib melaporkannya kepada syahbandar di pelabuhan terdekat atau kepada
perwakilan Republik Indonesia terdekat apabila kecelakaan terjadi diluar negeri.
Untuk setiap kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diadukan
pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibuat dalam berita acara
pemeriksaan pendahuluan dan apabila perlu dapat dibuat dalam berita acara
pemeriksaan tambahan.
Hasil pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus
dievaluasi dan dinilai dengan tujuan :
a. Meningkatkan penyelenggarakan keselamatan kapal;
b. menentukan apakah sertifikat kapal yang bersangkutan masih dapat diberlakukan;
c. menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan / atau berita acara pemeriksaan
tambahan, setelah dilengkapi dokumen dan data pendukung lainnya sehubungan
dengan terjadinya kecelakaan kapal dikirimkan kepada Menteri paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pemeriksaan kecekaan
kapal,pembuatan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat(2),ayat (3)
dan ayat (4) diatur dengan keputusan Menteri
.
Pasal 89
Terhadap hasil Pemeriksaan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 88
dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh Mahkamah Pelayaran.
Pemeriksaan lanjutan oleh mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan untuk mengambil keputusan tentang sebab-sebab terjadinya kecelakaan
kapal dan menjatuhkan sanksi administrasi terhadap awak kapal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga,tata cara pemeriksaan kecelakaan kapal
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian keempat belas
Lambung Timbul
Pasal 90
(1) Setiap kapal yang berlayar,harus ditetapkan lambung timbulnya sesuai dengan
persyaratan.
(2) Perhitungan lambung timbul untuk setiap kapal harus mendapat pengesahan dari
menteri.
(3) Penetapan besarnya lambung timbul kapal didasarkan atas perhitungan lambung
timbul kapal dan pemenuhan persyaratan oleh kapal yang bersangkutan.
(4) Lambung timbul untuk kapal dengan pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan
konvensi Garis Muat Internasional.
(5) Besarnya lambung timbul kapal dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat.
(6) Setiap kapal sesuai dengan jenis dan ukurannya harus dipasangi marka garis muat
secara tetap sesuai dengan daerah pelayarannya.
(7) Marka garis muat kapal yang telah ditetapkan tidak diperkenankan diubah, kecuali
oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lambung timbul sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4),ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Bagian Kelimabelas
Pemuatan

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 91
Setiap kapal,sesuai dengan jenis dan ukurannya, harus dilengkapi dengan informasi
stabilitas untuk memungkinkan nahkoda menentukan semua keadaan pemuatan yang
layak pada setiap kondisi kapal.
Cara pemuatan dan pemadatan barang serta pengaturan balas harus memenuhi
persyaratan keselamatan kapal.
Muatan geladak diizinkan dengan mempertimbangkan :
a. Kekuatan konstruksi geladak;
b. Stabilitas kapal;
c. Alat-alat pencegah terjadinya pergeseran muatan geladak;dan.
d. Keleluasaan jalan masuk atau keluar dari ruang akomodasi, saluran-saluran
pemadam kebakaran, pandangan juru mudi, pipa-pipa digeladak, peralatan
bongkar muat dan operasional awak kapal.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan yang menyangkut pemutan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 92
(1) Pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan beracun haruas
memenuhi persyaratan sesuai dengan sifat bahaya dan pengaruhnya terhadap
lingkungan.
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(2) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun harus mendapat izin dari Menteri
setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
pengendalian dampak lingkungan.
(3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi dalam beberapa
kelas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang berbahaya dan limbah bahan
berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam ayay(1) dan ayat (1)diatur
dengan keputusan menteri.
Bagian keenam belas
Kapal-kapal khusus
Pasal 93
(1) Persyaratan kelaiklautan , pemilikan, sertifikat dan pengawasan kapal nuklir,
kapal dibawah air dan kapal-kapal lainnya yang dbangun berdasarkan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi yang diatur oleh konvensi
Internasional,koda (code) atau ketentuan Internasional lainnya, ditetapkan dengan
keputusan menteri.
(2) Menteri dapat menerapkan konvensi Internasional, koda (code) atau ketentuan
Internasional lainnya secara penuh atau sebagian dengan tujuan kelancaran
operasi kapal dengan tetap mempertimbangkan terjaminnya kelaiklautan kapal.
BAB VII
PETI KEMAS
Bagian Pertama
Persyaratan konstruksi,Pengujian,
Pemeriksaan dan Sertifikat
Pasal 94
(1) Setiap peti kemas yang dibangun dan digunakan sebagai bagian dari alat angkut
harus memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(2) Untuk mengetahui dipenuhinnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat(1), terdapat peti kemas dapat dilakukan pengawasan, pemeriksaan,dan
pengujian oleh Pejabat atau badan klasififkasi yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan, pemeriksaan dan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan
Menteri.
Pasal 95
(1) Pemeriksaan dan pengujian yang dibuat atau akan dibuat dalam suatu seri tipe
rancang-bangun dilaksanakan atas satu atau lebih prototipe peti kemas.
(2) Prototipe dari tipe rancang-bangun yang sama yang telah diuji dan disetujui di
luar negeri dapat dibebaskan dari pemeriksaan dan pengujian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
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(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dilakukan apabila persyaratan
kelikan peti kemas diluar negeri tersebut, sepadan dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
(4) Setiap peti kemas yang tidak termasuk suatu seri tipe rancang bangun
sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) harus diuji dan disetujui sebelum
dipergunakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksan dan pengujian seri tipe
prototipe rancang-bangun peti kemas serta pembebasan pemeriksaan dan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan ayat (2) diatur dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 96
(1) Prototipe peti kemas yang berdasarkan hasil pengujian tersebut memenuhi
persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) diberikan
sertifikat.
(2) Apabila peti kemas diproduksi secara seri, pada setiap jumlah tertentu diadakan
pengujian terhadap produksi yang dihasilkan dan jika ternyata tidak memenuhi
persyaratan kelaikan peti kemas, produksi harus dihentikan.
Pasal 97
(1) Pada setiap peti kemas yang dibuat sesuai denga seri tipe rancang –bangun yang
telah disetujui berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 94 ayat (1) dilekatkan tanda persetujuan seri tipe rancang-bangun.
(2) Peti kemas yang telah mendapatkan tanda persetujuan diberikan tanda lulus uji.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda persetujuan dan tanda
lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
keputusan Menteri.
Pasal 98
(1) Apabila prototipe rancang-bangun peti kemas tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), pejabat yang berwenang harus
melekatkan tanda penolakan pada peti kemas tersebut.
(2) Tanda penolakan yang lekatkan pada peti kemas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak boleh diubah,dirusak atau dihilangkan,kecuali oleh Pejabat yang
berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda penolakan sebagaiman
dimaksud dalam (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 99
(1) Pengujian pertama dilakukan setelah tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun
sejak saat peti kemas diberikan tanda lulus uji dan pengujian berikutnya harus
dilakukan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh ) bulan sejak
pengujian pertama.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenggang waktu dan tatacara pemberian
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan
Menteri.
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Bagian kedua
Tanggung jawab pengirim,
Pengangkut dan pemilik peti kemas
Pasal 100
Pengirim maupun pengangkut peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa
barang yang dikirim dalam peti kemas sesuaidengan ketentuan yang berlaku,dan tidak
melebihi batas kemampuan peti kemas yang brsangkutan.
Pasal 101
(1) Pihak pengirim maupun pengangkut peti kemas harus bertanggung jawab dan
menjamin bahwa peti kemas bersangkutan akan ditempatkan sedemikian rupa,
sehingga peti kemas tersebut tidak memperoleh beban diluar kemampuannya.
(2) Pengirim dan pengangkut peti kemas harus yang dinilai tidak laik, kecuali pada
peti kemas tersebut terletak secara benar tanda persetujuan yang sah sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97.
(3) Pengangkut peti bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemas yang
dimuat dikapal telah memenuhi persyaratan pemuatan untuk terwujudnya
kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 102
Pemilik peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemasnya dalam
keadaan laik peti kemas, baik pada saat penyimpanan maupun pengunaan.
Bagian ketiga
Pengawasan dan Pelaksanaan Uji Petik
Pasal 103
(1) Selain pelaksanaan pengujian sebagaimana diatur dalam pasal 95, Menteri dapat
menunjuk petugas untuk pelaksanaan pemeriksaan peti kemas secara secara uji
petik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan petugas dan tata cara pemeriksaan
secara uji petik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan
Menteri.
Pasal 104
Petugas pengawas dapat melarang penggunaan atau menahan peti kemas apabila dalam
pemeriksaan diketahui keaadaan peti kemas dapat dapat menimbulkan bahaya bagi
keselamatan, atau peti kemas tidak memiliki tanda persetujuan yang sah atau peti kemas
dinilai tidak laik.
Pasal 105
(1) Petugas yang melarang pengamanan atau menahan peti kemas wajib memberi
surat larangan atau penahanan kepada pemilik atau nahkoda dengan menyebutkan
alasan larangan atau penahanan.
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(2) Petugas pengawas wajib meletakan tanda larangan atau tanda penahanan pada peti
kemas dimaksud.
(3) Pemilik atau nahkoda dilarang menggunakan atau mengangkat peti kemas
sebagaimana dalam ayat (2) dan atau melepaskan tanda larangan atau tanda
penahanan yang ada.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian surat larangan dan
penahanan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 106
Apabila peti kemas yang dilarang atau ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
ayat (1), memiliki tanda persetujuan dari pejabat Pemerintah asing yang berwenang,
pelarangan dan penahanan peti kemas harus diberitahukan kepada perwakilan negara
yang bersangkutan.
Pasal 107
Apabila peti kemas yang diberi tanda larangan atau tanda penahanan telah diperbaiki dan
menurut petugas pengawas telah laik peti kemas,harus diizinkan untuk digunakan dengan
cara melepas tanda larangan atau tanda penahanan dan menyerahkan surat pembebasan
kepada pemilikatau nahkoda.
Pasal 108
Apabila menurut hasil pemerikaanoleh petugas
pengawas peti kemastidak dapat
diperbaiki lagi,tanda persetujuan peti kemasharus dimusnahkan dan tanda penolakan
harusd dilekatkan pada peti kemas.
Pasal 109
(1) Pemilik atau nahkoda kapal yang membawa peti kemas dan pemilik tempat
penyimpanan peti kemas dipelabuhan, wajib memberi izin kepada petugas
pengawas untuk masuk ke kapal atau tempat peti kemas tersebut berada.
(2) Nahkoda kapalwajib menyediakan persinil dan peralatan yang deperlukan oleh
petugas pengawasuntuk mengadakan pemeriksaan peti kemas
BAB VIII
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
Bagian pertama
Pencegahan pencemaran
Pasal 110
Setiap pemilik, operator, nahkoda atau pemimpin kapal,anak buah kapal dan pelayar
lainnya wajib mencegah timbulnya pencemaran lngkungan oleh minyak, bahan
berbahaya dan beracun, kotoran, sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
dari kapalnya
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(1)

(2)

(3)
(4)

Pasal 111
Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah atau bahan lain keperaian
apabila
tidak
memenuhi
persyaratan
yang
mencakup
kriteria
buangan,cara,pembuangan dan lokasi buangan.
Limbah dikapal yang dilarang dibuang ke perairan,harus ditampung dikapal dan
kemudian dipindahkan ke fasilitas penampungan limbah yang tersedia di
pelabuhan.
Setiap kapal dilarang mengeluarkan emisi gas buang melebihi ambang batas yang
ditetapkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pembuangan, cara pembuangan, lokasi
pembuangan, sarana penampungan di kapal dan fasilitas penampungan limbah
dipelabuhan, serta ambang batas emisi gas buang sebagaimana dimaksud salam
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

Pasal 112
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) dapat dikecualikan bilamana
a. kapal dalam keadaan terpaksa membuang muatan dan / atau limbah kapal demi
keselamatan jiwa manusia atau keselamatan kapal itu sendiri; atau.
b. Kapal mengalami tubrukan, kandas atau karena hal lain sehingga menyebabkan
terjadinya pencemaran yang dibuktikan dengan laporan resmi yang juga
mencantumkan bahwa sebelumnya telah dilakukan upaya –upaya pencegahan
pencemaran.
Pasal 113
(1) Setiap kapal sesuai dengan jenis,ukuran dan daerah pelayarannya wajib memiliki
bangunan, peratan,perlengkapan dan sistem,yang memenuhi persyaratan untuk
mencegah pencemaran perairan dari ruang mesin,ruang muat dan ruang lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan, peralatan, perlengkapan dan
sistem,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 114
(1) Kapal yang telah dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran yang
memenuhi persyaratan dan telah diperiksa,dberikan sertifikat pencegahan
pencemaran perairan dengan masa laku 5 (lima) tahun.
(2) Sertifikat yang dikeluarkan sesuai konvensi Internasional tentang Pencegahan
Pencemaran laut dari kapal pada kapal asing oleh pejabat asing yang
berwenang,diakui sama dengan sertifikat debagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Sertifikat pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan
oleh Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 115
Pemeriksaan kelengkapan dan pengujian peralatan pencegahan pencemaran dilakukan
oleh Pejabat Pemeriksa keselamatan Kapal yang ditunjuk oleh Menteri.
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Pasal 116
(1) Setiap kapal wajib memiliki buku catatan,untuk mencatat kegiatan operasional
mengenai penanganan muatan,bahan bakar dan/ atau penanganan limbah serta bahan
lain yang merugikan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1),diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 117
(1) Setiap kapal wajib memiliki:
a. tata cara penanggulangan keadaan darurat pencemaran perairan;dan
b. daftar tugas pelaksanaan penanggulangan pencemaran perairan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara dan daftar tugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 118
(1) Kapal yang digunakan khusus untuk pembakar atau pemusnah limbah dan bahan lain
yang merugikan harus memenuhi persyaratan teknis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

(1)
(2)
(3)

(4)

Pasal 119
Kapal dengan ukuran dan jenis tertentu wajib dilengkapi dengan peralatan dan bahan
penanggulangan pencemaran perairan.
Peralatan dan bahan penaggulangan pencemaran perairan yang ada dikapal wajib
dipelihara dan dirawat.
Jenis bahan kimia atau pengendap (dispersant) yang digunakan untuk
penanggulangan pe3ncemaran perairan harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
jenis
dan
jumlah
peralatan
untuk
penanggulanganpencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),ayat(2)dan
ayat(3)diatur dengan keputusan Menteri.
Bagian kedua
Tanggung Jawab Pemilik atau Operator Kapal

Pasal 120
Dalam hal ini terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal,pemilik atau operator kapal
bertanggung jawab terhadap penanggulangan pencemaran dan kerugian yang yang
diakibatkan oleh pencemaran yang bersumber dari kapalnya.
Pasal 121
(1) Unatuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 huruf b,
pemilik atau operator kapal, dengan jenis dan ukuran tertentu wajib mengasuransika
tanggung jawabnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.
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Pasal 122
(1) Peemilik atau operator kapal sebagaimana dimnaksud dalam pasal 121 ayat (1) dan
ayat (2) dibatasi tanggung jawabnya terhadap pencemaran yang bersumber dari
kapalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Batas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak tidak berlaku
apabila terbukti bahwa pencemaran tersebut akibat kesengajaan nahkoda, anak buah
kapal,pemilik atau operator kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1),diatur dengan keputusan menteri.
Pasal 123
(1) Pemilik atau operator kapal yang telah memiliki bukti adanya jaminan asuransi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 diberikan Sertifikat Dana Jaminan ganti
Rugi Pencemaran Perairan oleh Menteri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ara pemberian Sertifikat Dana Jaminan Ganti
Rugi Pencemaran Perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Dumping dan Pencucian Tangki Kapal
Pasal 124
(1) Dilarang melakukan dumping atau pencucian tangki kapal yang dapat menimbulkan
dampak
kerusakan
lingkungan
perairan,
gangguan
keselamatan
dan
kesehatanmanusia.
(2) Jenis bahan yang dapat di dumping keperairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak
lingkungan hidup.
Pasal 125
(1) Untuk melakukan dumping atau pencucian tangki kapal harus mendapat izin terlebih
dahulu dari pejabatyang bertanggung jawab dalam bidang pengendalian dampak
lingkungan hidup dan dibidang keselamatan pelayaran.
(2) Lokasi dumping diperairan ditetapkan secara terkoordinasi antara pejabat yang
bertanggung jawab dibidang keselamatan pelayaran, dampak lingkungan dan
pertahanan keamananserta pemerintah daerah.
(3) Lokasi pencucian tangki kapal di perairan ditetapkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab dibidang keselamatan pelayaran,dampak lingkungan dan pemerintah daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencucian tangki kapal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Menteri.

2469

BAB IX
MANAJEMEN KESELAMATAN
PENGOPERASIAN KAPAL DAN PENCEGAHAN
PENCEMARAN DARI KAPAL
Pasal 126
(1) Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu, harus
memiliki sertifikat manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan
pencemaran dari kapal.
(2) Untuk memeperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memenuhi persyaratan manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan
pencemaran dari kapal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 127
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi:
a. kapal perang
b. kapal negara,sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 128
Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah iini semua peraturan perundangundangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang
Perkapalan dinyatakan tetap brelaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 129
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Aagar setiap orang
mengetahuinya,dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di jakarta
Pada tanggal 23 september 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd
BABANG KESOWO
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 95
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2002
TENTANG
PERKAPALAN
UMUM
Untuk menyelengarakan pelayaran dalam negeri atau pengangkutan antar pulau,
diutamakan penggunaan armada kapal-kapal nasional Indonesia,demikian pula untuk
pelayaran luar negeri khususnya untuk kegiatan ekspor dan impor,sedapat mungkin
menggunakan kapal-kapal nasional Indonesia.Hal ini dimaksudkan dalam rangka
meberikan perlindungan untuk mengembangkan dan perkembangan usaha pelayaran
nasional.
Peranan perkapalan yang meliputi segala sesuatu perkenaan dengan kelaiklautan kapal
dan peti kemas dalam menunjang transportasi laut,sungai dan danau sebagai bagian dari
sistem transportasi nasional perlu dikembangkan sesuai dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi agar mampu menunjang pembangunan nasioanl melalui
kegiatan transportasi laut,sungai dan danau yang tertib, lancar,aman,nyaman dan efisien
dengan memeperhatikan kondisi geografis perairan serta kelestarian lingkungan.
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengamanatkan perlunya
pengaturan lebih lanjut mengenai peti kemas dan kelaiklautan semua jenis kapal yang
meliputi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal,pengawakan,
Pemuatan,kesehatan dan kesejahteraan awak kapal dan penumpang serta status hukum
kapal yang sejiwa pula dengan konvensi hukum laut internasional yang telah
diratifikasikan dengan Undang-undangNomor 17 tahun 1985.
Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran,perlu
diatur dengan Peraturan Pemerintah hal-hal yang bersifat teknis kelaik lautan kapal yang
mencakup:
a. Pengukuran kapal;
b. Pendaftaran kapal;
c. Kebangsaan kapal;
d. Keselamatan kapal;
e. Nahkoda dan anak buah kapal;
f. Penanganan kecelakaan kapal;
g. Kelaikan peti kemas;
h. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah dalah alat apung dan
bangunan terapung yang tidak memepunyai alat penggerak sendiri,serta ditempatkan
disuatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama,
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misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi ( acommodation barge) untuk menunjang
kegiatan lepas pantai dan tongkang menampung minyak ( oil storage barge), serta unitunit pemboran lepas pantai berpindah (mobile offshore drilling units/MODU).
Anka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Pasangan sudut ( corner- fitting) adalah tonjolan-tonjolan berlubang yang terdapat pada
sudut atas dan bawah dibagian luar peti kemas untuk keperluan bongkar muat,
penyusunan dan/ atau pengunci.
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas
Angka 20
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
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Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Dokumen kapal antara lain :
1) sertifikat keselamatan kapal;
2) sertifikat garis muat;
3) sertifikat pembangunan (builder’s certificate);
4) sertifikat klasifikasi;
5) sertifikat pencegahan pencemaran.
Surat-surat kapal antara lain :
1) Surat tanda kebangsaan;
2) Surat ukur.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Pengerjaan kapal yang dimaksud adalah tahapan pekerjaan dan kegiatan pada saat
dilakukan perombakan,perbaikan dan perawatan kapal.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Pengawasan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dilakukan pada setiap tahapan
pembangunan maupun pada saat kegiatan pengerjaan kapal sesuai jadwal pembangunan
dan pengerjaan kapal.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat 7
Cukup jelas
Ayat 8
Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
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Pemuatan yang dimaksud adalah segala hal yang berkaitan dengan aspek pemuatan
kapal,termasuk didalamnya garis muat kapal yang dibuktikan dengan sertifikat, petunjukpetunjuk pemuatan yang wajib disahkan oleh pejabat berwenang seperti petunjuk
pengikatan muatan,informasi fasilitas dan kegiatan-kegiatan pemuatan yang memenuhi
aspek keselamatan yang dibuktikan dengan keterangan –keterangan terkait seperti
perhitungan stabilitas deklarasi barang berbahaya, manivest muatan,dan lain-lain.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Surat izin khusus dimaksud diterbitkan sebagai pengganti sementara dari surat ukur, surat
tanda kebangsaan dan sertifikat keselamatan,yang baru dapat diterbitkan dipelabuhan lain
yang dituju.
Surat izin khusus diberikan setelah kapal dinilai secara teknis memenuhi persyaratan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Urutan daerah pelayaran pada pasal ini menunjukkan peringkat.
Huruf a
Daerah Pelayaran Semua Lautan adalah Pelayaran untuk semua laut di dunia.
Huruf b
Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang
dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik Lintang 100 00’ 00’’ Utara di Pantai Barat
Malaysia,sepanjang pantai Malaysia, Singapura,Thailand,Kamboja,dan Vietnam Selatan
diTanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung
Baturampon di Philipina, sepanjang pantai selatan Philipina sampai Tanjung San
Augustin ke titik Lintang 000 00’00’’dan bujur1400 00’00’’ Timur ditarik ke selatan
hingga ketitik 090 10’00’’Selatan dan bujur1410 00’ 00’’Timur, ke titik Lintang 100 11’
00’’Selatan dan Bujur 1210 00’00’’Timur,ke titik Lintang 090 30’00’’Selatan dan Bujur
1050 00’00’’Timur ke titik Lintang 020 00’00’’Utara dan Bujur 0940 00’00’’sampai
dengan titik Lintang 100 00’00’’Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near Coastal voyage.
Huruf c
Daerah Pelayaran Lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500
(lima ratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukur anatara titik –titik
terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.
Jika pelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungai atau perairan wajib pandu,maka
jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau
batas luar dari perairan wajib pandu.
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Huruf d
Daerah pelayaran Terbatas adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius
100 (seratus) mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk,jarak ini diukur antara titik-titik
terdekat batas-batas perairan pelabuhan sampai tempat labuh yang lazim.
Jika pelabuhan tertunjuk dimaksid terletak pada sungai atau perairan wajib pandu, maka
jarak itu diukur dari atau sampai awak pelampung terluar atau sampai muara sungai atau
batas luar dari perairan wajib pandu.
Huruf e
Daerah Pelayaran Pelabuhan adalah perairan didalam daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan.
Huruf f
Daerah Pelayaran Perairan Daratan adalah perairan sungai, danau, waduk,kanal dan
terusan.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Untuk kapal yang hendak melayari pelayaran dengan peringkat yang lebih tinggi, harus
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal untuk daearah pelayaran yang dukehendaki.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Pengukuran dilakukan untuk menentukan ukuran dan lonase kapal yang dipergunakan
untuk menerbitakan surat –surat yang diperlukan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pengukuran terhadap kapal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan apabila untuk
kepentingan tertentu diperlukan adanya ukuran dan lonase kapal.
Kapal yang tidak digunakan untuk belayar dapat berupa restoran terapung, tangki
penyimpan minyak di laut dan tempat pengisian bahan bakar minyak terapung.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Metode pengukuran dalam negeri adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh
Pemerintah Indonesia yang diterapkan pada kapal-kapal Indonesia yang tidak tunduk
kepada ketentuan-ketentuan konvensi Internasional tentang Pengukuran kapal.
Huruf b
Metode pengukuran Internasional adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh
Pemerintah Indonesia berdasarkan konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal.
Huruf c
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Metode pengukuran khusus dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal
yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran Terusan Suez dan
metode pengukuran terusan Panama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Panjang yang dimaksud adalah panjang kapal menurut ketentuan Konvensi Internasional.
Ayat (4)
Kapal yang dimaksud adalah kapal yang telah diukur dan ditenukan tonasenya denngan
menggunakan metode pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (4)
Hururf b
Perolehan surat ukur dianggap tidak sah apabila informasi yang diberikan oleh pemilik
pada saat menerbitkan surat ukur, dikemudian hari ternyata tidak benar atau palsu.
Penggunaan surat ukur dianggap tidak sah / dan atau digunakan tidak sesuai dengan
peruntukannya apabila ternyata surat ukur yang diterbitkan dipergunakan bukan untuk
kapal yang dimaksud.
Pasal 15
Huruf a
Datab ukuran dan tonase pada surat ukur yang telah ada dapat dipergunakan utuk
penerbitan surat ukur dengan nama kapal yang baru.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Perubahan rincian dalam surat ukur disebabkan karena antara lain oleh perubahan
konstruksi, perubahan bangunan, perubahan jumlah penumpang dan perubahan sarat
muat ( draght).
Huruf c
Cukup jelas
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Pasal 16
Ayat (1)
Tanda selar adalah rangkaian angka dan huruf yang menunjukan tonase kotor, nomor
surat ukur serta kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Perubahan rincian dalam surat ukur adalah perubahan data kapal antara lain panjang,
lebar, tinggi,tonase kotor (GT) dan tonase bersih (NT).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Hak kebendaan lainnya atas kapal antara lain berupa karter kosong ( barboat charter) dan
sewa guna usaha (leasing).
Ayat (2)
Daftar harian adalah berkas minut akte pendaftaran beserta semua dokumen yang
disyaratkan untuk pendaftaran kapal.
Daftar induk adalah ringkasan dari akte pendaftaran yang memuat hal-hal penting.
Daftar pusat adalah daftar kapal-kapal yang telah terdaftar di Indonesia, yang disusun
berdasarkan daftar induk yang diterima dari seluruh tempat pendaftaran kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah semua pihak dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh informasi tentang kapal terdaftar yang tercatat dalam
daftar induk.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
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Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 25
Walaupun kebenaran material dokumen merupakan tanggung jawab pemilik, bila
diperlukan Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama Kapal dapat meneliti keberan
formil dari dokumen yang diajukan pemilik.
Pasal 26
Ketentuan ini secara khusus menegaskan bahwa sistem pendaftaran yang dianut di
Indonesia adalah sistem pendaftaran tertutup.
Pasal 27
Ayat (1)
Pendaftaran sementara bagi kapal yang sedang dibangun dapat diajukan bila tahapan
pembangunan kapal tersebut telah mencapai 50% ( lima puluh perseratus) dari nilai
kontrak berdasarkan keterangan dari galangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf c
Untuk penerbitan dokumen dimaksud ukuran dan tonase kapal dapat diperoleh dari hasil
pengukuran fisik kapal atau dari gambar rancang bangun kapal.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 28
Pasal (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jangka waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung dejak Pejabat Pendaftar dan Pencatat
Balik nama Kapal menerima dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa
ada alasan untuk menolak pendaftaran kapal.
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Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Penerbitan akte peralihan hak milik atas kapal terdaftar dicatat dalam daftarInduk.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Data kapal yang dimaksud berupa anatara lain nama, ukuran, tonase kapal dan mesin
penggerak utama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Pencoretan dilakukan atas permintaan pemilik yang tercantum dalam akte pendaftaran
atau pihak lain yang berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan sebagai pemilik dari
kapal yang dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dengan pencoretan kapal dari daftar kapal, kapal kembali berstatus sebagai benda
bergerak, sehingga kepemilikan dibuktikan dengan dokumen pemilikan yang lain.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Pembebanan hipotek juga dapat dilakukan,atas kapal dalam pembangunan yang telah
didaftar sementara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Koya adalah pencoretan hipotek atas kapal yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan
kredit.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat a (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Gugatan penyerahan dapat berupa gugatan penyerahan hak milik atau hak kebendaan
lainnya atas kapal.
Ayat 2
Dalam hal gugatan penyerahan hak kebendaan lainnya atas kapal, dilakukan pencatatan
dalam Daftar Induk berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan catatan dalam daftar induk yang bukan karena akte-akte yang
dimasukkan dalam daftar harian adalah catatan tentang hak kebendaan selain hak milik
dan hak hipotek antara lain catatan tentang sita jaminan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Dokumen yang dimaksud dalam ayat ini berupa:
1. Surat Ukur;
2. Surat Keterangan penghapusan dari daftar kapal (deletion/deregistration certificate)
Pembatalan Akte dicatat dalam daftar induk atau atas permintaan pihak yang
berkepentingan dapat juga dilakukan dengan membuat surat pembatalan.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Pengibaran bendera dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata cara menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jangka waktu 14 (empat belas) hari yang dimaksud dihitung sejak Pejabat yang
berwenang menerima dokumen yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa alasan
penolakan telah terbukti.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Huruf a
Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diperbaharui/diperpanjang masa berlakunya
agar kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Surat tanda kebangsaan kapal harus segera diganti dengan yang telah disesuaikan, agar
kapal dapat tetap berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera
kebangsaannya.
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Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Tanda panggilan (call sign) merupakan identitas kebangsaan kapal dan stasiun
komunikasi radio kapal yang diwajibkan dan diatur menurut Peraturan Radio yang
berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 49
Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia adalah kapal asing yang beroperasi
secara terus menerus di perairan Indonesia paling sedikit 3 (tiga) bulan.
Pasal 50
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Kapal penangkap ikan yang dimaksud adalah kapal yang digunakan sebagai kapal
penangkap ikan, ikan paus, anjing laut, ikan duyung atau hewan yang hidup di laut,
termasuk apabila kapal tersebut di samping untuk penangkapan ikan juga digunakan
untuk mengangkut hasil tangkapannya sendiri.
Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan
yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Pembebasan sebagian atau seluruh persyaratan keselamatan kapal adalah pembebasan
persyaratan keselamatan kapal yang dapat diberikan pada kapal dari keharusan
pemenuhan persyaratan tertentu karena alasan-alasan:
- kapal dilayarkan pada kondisi belum dioperasikan dengan maksud untuk suatu
percobaan pelayaran;
- situasi darurat atau force majeure untuk pengangkutan pengungsi atau demi
kemanusiaan;
- cuaca buruk atau musibah pelayaran mengakibatkan keadaan dan perlengkapan
keselamatan rusak atau hilang dan kapal harus berlayar menuju pelabuhan yang dapat
memenuhi kelaiklautannya;
- kapal tua atau sudah lama dibangun atau dibangun dan peletakan lunasnya sebelum
keluarnya atau terbitnya atau berlakunya suatu ketentuan keselamatan kapal sehingga
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tidak berdayaguna dan tidak efisien bila konstruksi, bahan utama, tata susunan dan
perlengkapan harus disesuaikan dengan ketentuan baru;
- kapal yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Search and Rescue (SAR) dalam
keadaan darurat;
- kapal dalam pelayaran menuju galangan untuk melakukan perbaikan (docking);
- jenis kapal atau kategorinya atau ukurannya atau konstruksi dan bahan utama kapal
karena daerah pelayarannya atau cuaca daerah dan bahan utama kapal karena daerah
pelayarannya tidak efisien dan berdayaguna bila diharuskan memasang atau
memenuhi suatu perlengkapan keselamatan atau alat komunikasi tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang berkaitan langsung terhadap kelancaran
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Pemeriksaan Pertama adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal baru dan
kapal asing yang diakui menjadi kapal Indonesia dan dilakukan atas galangan/dok
(dilimbungkan).
Dalam hal kapal asing dimaksudkan dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui oleh
Pemerintah, kewajiban melimbungkan kapal dapat dipertimbangkan sampai dengan
jadwal pelimbungan berikutnya.
Huruf b
Pemeriksaan Tahunan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal tiap 12
(duabelas) bulan sekali.
Huruf c
Pemeriksaan Pembaharuan adalah pemeriksaan yang wajib dikenakan terhadap kapal
setiap 5 (lima) tahun sekali.
Huruf d
Pemeriksaan Antara adalah pemeriksaan yang dilakukan bagi kapal dalam selang waktu
antara Pemeriksaan Tahunan dan Pembaharuan.
Huruf e
Pemeriksaan di luar jadual adalah pemeriksaan yang dilakukan selain dari pemeriksaan
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
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Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Dalam hal kapal yang telah memenuhi syarat, kapal diberikan sertifikat sementara sambil
menunggu diterbitkannya sertifikat tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Sertifikat keselamatan kapal penumpang yang dimaksud mencakup aspek keselamatan
kapal termasuk aspek keselamatan radio.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Pelayaran Internasional yang dimaksud adalah kegiatan pelayaran dari pelabuhan
Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan
Indonesia.
Ayat (6)
Huruf a
Sertifikat sementara diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian sebelum
diterbitkan sertifikat tetap.
Huruf b
Sertifikat Pertama diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Pertama.
Huruf c
Sertifikat Pembaharuan diterbitkan setelah dilaksanakan Pemeriksaan Tahunan atau
Pemeriksaan Pembaharuan.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kapal dilimbungkan adalah kapal dinaikkan di atas dok, sehingga seluruh bagian bawah
badan kapal termasuk lunas atau dasar kapal terlihat dengan jelas untuk pemeriksaan
kesempurnaan kondisi kapal di bawah garis air.
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Pelimbungan di luar jadual juga diperlukan untuk pemeriksaan bagian kapal di bawah
garis air sebagai kecelakaan yang terjadi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ukuran tertentu yang dimaksud adalah ukuran kapal yang didasarkan atas pertimbangan
bahwa kapal demikian memerlukan jasa badan klasifikasi dalam rangka pemenuhan
persyaratan keselamatannya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Sumber tenaga yang sesuai adalah tenaga listrik, mekanik atau manusia.
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Ketel uap tidak selalu harus ada di kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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Cukup jelas
Pasal 64
Bejana tekan adalah botol-botol angin dan tabung pemadam kebakaran.
Pasal 65
Alat bongkar muat tidak selalu ada di kapal.
Pasal 66
Ayat (1)
Persyaratan yang dimasud adalah antara lain aspek keselamatan, penataan, keamanan,
kehandalan, dan material yang digunakan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Perangkat penemu kebakaran terdiri dari sarana deteksi kebakaran dan alarm kebakaran.
Perangkat penemu kebakaran tersebut harus berfungsi secara otomatis.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a
Sistem pemadam kebakaran adalah perangkat pemadam kebakaran yang dipasang tetap
dan tidak tetap.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Alat penolong perorangan adalah alat penolong yang terbatas digunakan untuk
perorangan, misalnya baju penolong dan pelampung penolong.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
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Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Alat apung adalah alat penolong selain sekoci, rakit dan baju penolong.
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Perlengkapan navigasi meliputi antara lain pedoman magnit, pedoman gasing, lampu
isyarat, peta dan buku navigasi.
Perlengkapan navigasi elektronika kapal meliputi antara lain RADAR, pesawat pencari
arah atau perum gema, pesawat penerima navfex, pesawat penerima faximile, pesawat
penerima Global Positioning System (GPS), pesawat Long Range Navigation (LORAN),
dan pesawat penerima decca.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Wilayah pelayaran dalam dinas bergerak pelayaran adalah wilayah pelayaran yang diatur
dalam peraturan internasional dalam bidang komunikasi yang berlaku.
Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun radio pantai dengan
stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun kapal, atau antar stasiun-stasiun komunikasi
yang ada di atas kapal.
Stasiun-stasiun sekoci penolong dan stasiun-stasiun rambu radio Petunjuk Posisi Darurat
dapat juga mengambil bagian dalam dinas ini.
Perangkat Komunikasi Radio adalah sekelompok alat telekomunukasi yang
memungkinkan untuk berkomunikasi.
Kelengkapan yang dimaksud, antara lain suku cadang dan buku dinas radio kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Peralatan meteorologi antara lain barometer, barograph, psychhrometer, pengukur suhu
air laut serta pengukur arah dan kecepatan angin.
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Ruang lainnya adalah antara lain ruang permesinan, ruang penyimpanan alat pemadam
kebakaran, ruang ketel, ruang pompa, tangki bahan bakar dan/atau ruang penumpang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Kapal-kapal tertentu antara lain adalah kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
Ayat (7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian pengaturan ruang awak kapal yang diatur
dengan Keputusan Menteri, untuk kapal penangkap ikan ditetapkan setelah mendapat
pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Perlengkapan akomodasi penumpang termasuk juga fasilitas bagi orang cacat.
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
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Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Ayat (12)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Kapal penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai
fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (duabelas) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Peralatan alarm darurat umum dimaksudkan untuk menjamin pemberian informasi tanda
bahaya kepada semua pelayar dan sistem pengoperasiannya harus dapat diketahui dengan
cepat serta mudah.
Tuntutan latihan memuat petunjuk, informasi dan istilah yang mudah dilihat dan
dipahami.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Awak kapal yang dimaksud adalah awak kapal yang tertera dalam sijil darurat.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dinas jaga pertama adalah awak kapal yang bertugas jaga pada saat kapal bertolak
meninggalkan pelabuhan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 85
Dinas ronda adalah penugasan kepada awak kapal yang dilaksanakan secara bergilir
dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di atas kapal sesuai dengan
ketentuan yang ada di kapal.
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
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Ayat (1)
Buku harian kapal terdiri dari sebuah buku atau lebih sesuai dengan ukuran kapal antara
lain buku harian dek, buku harian mesin, dan buku harian radio.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri termasuk Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku, pada saat Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan, barang berbahaya terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut:
Kelas1
- bahan peledak;
Kelas 2
- bahan yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan di bawah tekanan;
Kelas 3
- cairan yang mudah menyala;
Kelas 4.1
- barang padat yang mudah menyala;
Kelas 4.2
- bahan yang dapat terbakar sendiri;
Kelas 4.3
- bahan yang jika tersentuh air mengeluarkan gas dan mudah menyala;
Kelas 5.1
- bahan yang mengoksidasi;
Kelas 5.2
- peroxida organik;
Kelas 6.1
- zat beracun;
Kelas 6.2
- bahan yang menimbulkan infeksi;
Kelas 7
- bahan radio aktif;
Kelas 8
- bahan/zat yang mengakibatkan korosi, dan berbagai bahan atau zat
berbahaya lainnya.
Yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun.
Ayat (3)
Cukup jelas
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Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Persyaratan kelaikan peti kemas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketentuan
ini adalah persyaratan kelaikan peti kemas yang diatur dalam Konvensi Internasional
Keselamatan Peti Kemas (Convention on Safe Containers/CSC) tahun 1972 yang
diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 95
Ayat (1)
Uji peti kemas antara lain uji beban yang berkenaan dengan kemampuan:
a. pengangkatan (lifting);
b. penumpukan (stacking);
c. beban terkonsentrasi (concentrated load);
d. dinding-dinding samping (side walls);
e. dinding ujung (end walls);
f. atap (top walls);
g. kekakuan melintang (transverse racking);
h. pengekangan memanjang (longitudinal restraint).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Pengirim yang dimaksud adalah suatu badan usaha atau perorangan yang melaksanakan
pengiriman peti kemas dari suatu lokasi asal ke lokasi tujuan.
Pasal 101
Ayat (1)
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Pengangkut adalah suatu badan usaha yang memiliki atau mengoperasikan sarana
transportasi yang digunakan untuk mengangkut peti kemas.
Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang dimuat di dalam
peti kemas, tetapi bertanggung jawab terhadap keutuhan peti kemas tersebut.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tidak laik dapat disebabkan antara lain oleh sifat, jenis atau cara
penyusunan muatan di dalam peti kemas yang tidak memenuhi persyaratan maupun oleh
kondisi peti kemas itu sendiri.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Ayat (1)
Petugas pemeriksa adalah petugas pemeriksa Pemerintah yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan peti kemas.
Uji petik dilakukan apabila terdapat keraguan terhadap kondisi kelaikan suatu peti kemas.
Uji petik dapat dilakukan secara acak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan hal lain misalnya tenggelam.
Pasal 113
Ayat (1)
Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor (GT) 100 ke atas atau bertenaga penggerak
utama 200 TK ke atas wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan perairan oleh
minyak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
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Kapal-kapal yang digunakan untuk pelayaran internasional wajib memenuhi persyaratan
pencegahan pencemaran dari kapal sesuai dengan Konvensi Internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Ayat (1)
Buku catatan diselenggarakan di kapal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Ayat (1)
Perusahaan yang dimaksud adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi
(misalnya perusahaan angkutan perairan) atau perorangan, yang bertindak sebagai
manager yang mengoperasikan kapal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam
pengoperasian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 127
Huruf a
Kapal perang adalah kapal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Huruf b
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Kapal negara adalah kapal yang digunakan oleh instansi pemerintah tertentu yang diberi
fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintahan lainnya, misalnya
penelitian di laut, pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran dan lain sebagainya.
Persyaratan teknis yang berkaitan dengan keselamatan kapal bagi kapal negara dimaksud
tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan petunjuk Menteri.
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4227
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat
(2),Pasal 20 ayat (6), Pasal 2 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 3 1 ayat
(5), Pasal 37, dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
Mengingat

: I. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah

diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 152);
3. Peraturan Pernerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Ga; Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 42 16);

,-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan
Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
(Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI.
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BAB I ..,
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BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pernerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Minyak

Burni, Gas Burni, Minyak dan

Gas Bumi, Kuasa

Pertambangan, Survey Urnurn, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi,
Eksploitasi,

Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah

Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sarna,
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pernerintah, Pernerintah
Daerah, Badan Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dirnaksud
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 200 1 tentang Minyak dan
Gas Bumi.
2. Gas Metana Batubara
,

(Coalbed Methane) adalah gas bumi

(hidrokarbon) dirnana gas rnetana merupakan kornponen utamanya
yang terjadi secara alarniah dalarn proses pernbentukan batubara

(coalification) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorbsi)
di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.
3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertarnbangan

Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
4. Kontrak Bagi ~ a s i adalah
l
suatu bentuk Kontrak Kerja Sarna dalam
Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

5. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk

Kontrak Kerja Sama untuk

pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip
pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.
6 . Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang

diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi
pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan
Badan Pelaksana.

d
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7. Data

...
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- 3 7. Data adalah sernua fakta, petunjuk, indikasi, dan inforrnasi baik

dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), garnbar (analog),
media magnetik, dokurnen, perconto batuan, fluida, dan bentuk lain
yang didapat dari hasil Survey Urnurn, Eksplorasi dan Eksploitasi
Minyak dan Gas Burni.
8. Departernen

adalah

departernen

yang

bidang

tugas

dan

kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Burni.
9. Pertamina adalah Perusahaan Pertarnbangan Minyak dan Gas Bumi

Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nornor 8 Tahun
1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara juncto Undang-undang Nornor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Burni.
10. FI' Pertarnina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah Nornor 3 1 Tahun 2003
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertarnbangan Minyak dan
Gas Bumi ~ 6 g a r a(PERTAMINA) rnenjadi Perusahaan Perseroan
(Persero).
BAB I1

WILAYAH KERJA
Pasal 2

a

(I) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.

(2) Wilayah

Kerja

sebagairnana

dirnaksud

dalarn

ayat

(1)

direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan rnernperhatikan
pertimbangan dari Badan Pelaksana.
Pasal 3
( I ) Menteri menetapkan dan rnengumurnkan Wilayah Kerja yang

akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
(2) Dalarn penetapan Wilayah Kerja sebagairnana dirnaksud dalam

ayat (I), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah
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adrninistrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
(3) Konsultasi ...

1

.

PRESIDEN
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(3) Konsultasi sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) dimaksudkan
untuk mernberikan penjelasan dan memperoleh informasi

mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang
dianggap potensial mengandung surnber daya Minyak dan Gas
Bumi menjadi Wilayah Kerja.
Pasal 4
1

Menteri

menetapkan

kebijakan

penawaran

Wilayah

Kerja

berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko,
efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan
persaingan.
(2) Kebijakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (I) dapat berupa penawaran rnelalui lelang atau penawaran
langsung.
Pasal 5
( I ) Penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha

Tetap dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana

dirnaksud dalam ayat (I), Menteri melakukan'koordinasi dengan
Badan Pelaksana.
(3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan

perrnohonan kepada Menteri untuk rnendapatkan Wilayah Kerja.
(4) Dalam ha1

PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan

kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja terbuka
tertentu, Menteri dapat menyetujui permohonan tersebut dengan
mempertimbangkan program kerja, kemarnpuan teknis dan
keuangan I T Pertamina (Persero) dan sepanjang saham IT
Pertarnina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimililu oleh
Negara.
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(5) FI' Pertarnina (Persero) sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (41,
tidak dapat rnengajukan permohonan untuk Wilayah Kerja yang
telah ditawarkan.
Pasal 6
( I ) Menteri rnenetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
sebagai Kontraktor yang diberi wewenang rnelakukan Kegiatan
Usaha Hulu pada Wilayah Kerja sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 2 ayat (1).
(2) Dalarn pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap sebagairnana dirnaksud dalarn ayat ( I ) , Menteri rnelakukan

koordinasi dengan Badan Pelaksana.
(3) Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagairnana
dirnaksud dalarn ayat (I), hanya diberikan satu Wilayah Kerja.
Pasal 7
(1) Kontraktor wajib rnengernbalikan sebagian Wilayah Kerjanya
secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri rnelalui Badan
Pelaksana, sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
(2) Selain sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (I), Kontraktor dapat
rnengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya kepada
Menteri rnelalui Badan Pelaksana sebelurn jangka waktu Kontrak
Kerja Sarna berakhir.
(3) Kontraktor wiijib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada
Menteri rnelalui Badan Pelaksana, setelah jangka waktu Kontrak
Kerja Sarna berakhir.
Pasal 8
Dalarn ha1 Kontraktor rnengernbalikan seluruh Wilayah Kerjanya
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2), terlebih dahulu wajib
rnernenuhi seluruh komitrnen pasti Eksplorasi dan kewajiban lain
berdasarkan Kontrak Kerja Sarna.
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Pasal 9 ...

Pasal 9
Wilayah Kerja yang dikernbalikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 rnenjadi Wilayah Terbuka.
Pasal 10
Terhadap bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh
Kontraktor, Menteri dapat merninta bagian Wilayah Kerja tersebut dan
rnenetapkan kebijakan pengusahaannya berdasarkan pertirnbangan
optirnasi pemanfaatan surnber daya Minyak dan Gas Burni setelah
rnendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.

BAB I11

SURVEY UMUM DAN
DATA MINYAK DAN GAS BUM1
Pasal I 1
( I ) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri rnelakukan
kegiatan Survey Urnurn.

.

( 2 ) Kegiatan Survey Urnurn sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1)
dilakukan pada Wilayah Terbuka di dalarn Wilayah Hukurn
Pertambangan.
(3) Kegiatan Survey Urnum antara lain meliputi survey geologi, survey

geofisika, dan survey geokirnia.
Pasal 12
Selain sebagaimana ditetapkan dalarn Pasal 1 I ayat ( 2 ) , Survey Urnurn
dapat dilaksanakan rnelintasi Wilayah Kerja setelah terlebih dahulu
rnelakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana untuk pernberitahuan
kepada Kontraktor yang bersangkutan.
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Pasal 13
( I ) Dalarn rangka pelaksanaan Survey Urnurn sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 1 I, Menteri dapat rnernberikan izin kepada Badan
Usaha sebagai pelaksana Survey Urnurn.
(2) Pelaksanaan Survey Urnurn oleh Badan Usaha sebagairnana

dirnaksud dilarn ayat (I), dilaksanakan atas biaya dan risiko
sendiri.

(3) Sebelurn rnelaksanakan Survey Urnurn Badan Usaha sebagairnana
dirnaksud dalarn ayat (1) wajib rnenyarnpaikan terlebih dahulu
kepada Menteri jadwal dan prosedur pelaksanaan Survey Urnurn.
Pasal 14
Badan Usaha yang melakukan Survey urnurn sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 13 ayat (1) dapat menyirnpan dan rnemanfaatkan Data
hasil Survey Umurn sarnpai dengan berakhirnya izin sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) .
Pasal 15
( I ) Data yang diperoleh dari Survey Urnurn dan Eksplorasi dan
Eksploitasi adalah rnilik negara yang dikuasai oleh Pernerintah.
(2) Menteri rnenetapkan pengaturan pengelolaan dan pernanfaatan

Data yang diperoleh dari Survey Umurn dan Eksplorasi dan

, Eksploitasi sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (I).
Pasal 16
Pengelolaan Data sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal

15 meliputi

perolehan, pengadrninistrasian, pengolahan, penataan, penyirnpanan,
perneliharaan, dan pernusnahan Data .
Pasal 17 ...
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Pasal 17
(1) Pengiriman, penyeruhan dan atau pemindahtanganan Data
sebagaimana dtmaksvd dalam Pasal 15 wajib mendapatkan izin
dari Menteri.
(2) Menteri menetapkanjenis-jenis Data yang wajib rnendapatkanizin
sebagaimanadimaksud dalam ayat (7),
Pasal 18
(1) Kontraktor dapat mengelola Data hasil kegiatan Eksplorasidan
Eksploitasi di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksvd dalam
' PasaI 16
selama jangka waktu Kontrak Ker.la Sama, kecuali
pemusnahanData.
(2)

Apabila

Kontraktor

dimaksud

dalam

dalam ayat

(1)

pengelolaan

Data

sebagaimana

menunjuk

pihak

lain,

wajib

mendapatkan persetujuan Menteri.
(3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola Data sebagaimana
dimaksud dalam ayat (D harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan pet atvr an perundang-vndangan y ang berlaku.
(4) Kontraktor

wajib

menyimpan

Data

yang

dipergunakan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Wilayah Hukum
PertambanganIndonesia.'
(5) Kontraktor dapat menyimpan salinan Data di luar Wilayah Hukum
Pertambangan Indonesia,setelah mendapatkan izin Menteri.
Pasal 19
(1) Badan Usaha yang melakukan Survey Umum

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 wajib menyerahkan seluruh Data yang
diperoleh kepadaMenteri setelahberakhirny a izin y ang diberikan.
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(2) Apabila...

(2) Apabila Kontrak Kerja Sarna berakhir sebagairnana dirnaksud
dalarn Pasal 7 ayat (31, Kontraktor wajib rnenyerahkan seluruh
Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada
Menteri melalui Badan Pelaksana.

(3)' Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib rnenyerahkan kepada
Menteri seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan
Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut
dikernbalikan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7.
(4) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir atau yang

rnengalihkan sernua interesnya kepada Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap lain, dapat rnengajukan permohonan izin kepada
Menteri untuk rnenyirnpan dan rnenggunakan salinan data dari
Wilayah Kerjanya.

(5) Data sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (4) tidak boleh dialihkan
pada pihak lain tanpa izin Menteri.
Pasal 20
Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan Data hasil
Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak berakhirnya perolehan, pengolahan dan i n t e r p ~ t a sData.
i
Pasal 21
Pertukaran Data antar Kontraktor di dalarn negeri atau antar Kontraktor
dalam negeri dengan pihak lain di luar negeri dapat dilakukan setelah
rnendapatkan izin Menteri.
Pasal 22
Dalam ha1 kerahasiaannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Data Umurn; merupakan data rnengenai identifikasi dan letak
geografis potensi, cadangan dan surnur Minyak dan Gas Bumi serta
produksi Minyak dan Gas Burni.
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b. Data Dasar; merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman
atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia,
kegiatan pernboran dan produksi.

c. Data Olahan; rnerupakan Data yang diperoleh dari hasil analisis dan
evaluasi Data Dasar.
d. Data Interpretasi; merupakan Data yang diperoleh dari hasil
interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.
Pasal 23
( I ) Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi sebagairnana
dirnaksud dalam Yasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu
tertentu.
(2) Masa kerahasiaan Data sebagairnana dirnaksud dalam ayat (I)
adalak:
a. Data Dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun.
b. Data Olahan, ditetapkan 6 (enarn) tahun.

c. Data Interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.
(3) Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, rnaka.seluruh Data dari
Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan
sebagai Data yang bersifat rahasia.
BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU
Pasal 24
(1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dengan Badan
Pelaksana.
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(2) Kontrak ...

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
sedikit mernuat persyaratan:
a. kepernilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan
Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
b. pengendhian manajernen atas operasi yang dilaksanakan oleh
Kontraktor berada pada Badan Pelaksana;

c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.
Pasal 25
(1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok
Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk Wilayah Kerja
tertentu dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi Negara serta ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok
Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), setelah
rnendapat pertimbangan dari Kepala Badan Pelaksana.
Pasal 26
Kontrak Kerja Sarna wajib rnemuat paling sedikit ketentuan-ketentuan
pokok yaitu :
a. penerimaan Negara;
b. Wilayah K e r j ~ ~ d apengembaliannya;
n

c. kewajiban pengeluaran dana;
d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Burni;

e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f. penyelesaian perselisihan;

g. kewajiban pernasokan Minyak Burni dan/atau Gas Bumi untuk
kebutuhan dalam negeri;
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h. berakhirnya kontrak;
i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
j. keselamatan dan kesehatan kerja;
k. pengelolaan lingkungan hidup;

1. pengalihan hak dan kewajiban;
m. pelaporan yang diperlu kan;
n. rencana pengembangan lapangan;
o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
p. pengembangan

masyarakat sekitarnya dan jaminan

hak-hak

masyarakat adat;

q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
Pasal 27
( I ) Jangka waktu Kontrak Kerja Sarna sebagairnana dimaksud dalam

Pasal24 paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
( 2 ) Jangka Waktu Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalam

ayat (I), terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu
Eksploitasi.
(3) Jangka wakty Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu)
kali paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan permintaan dari
Kontraktor

selama

Kontraktor

telah

memenuhi

kewajiban

minimum menurut Kontrak Kerja Sama yang persetujuannya
dilakukan oleh Badan Pelaksana.
(4)

Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) Kontraktor tidak menemukan cadangan Minyak
dan/atau Gas Burni yang dapat diproduksikan secara komersial
maka Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.
Pasal 2 8 ...
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Pasal 28
( I ) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (I), dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan
paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
( 2 ) Ketentuan-kitentuan atau bentuk Kontrak Kerja Sama dalam
perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (I), harus tetap menguntungkan bagi Negara.
(3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana mengajukan permohonan
perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) kepada Menteri.
(4) Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap permohonan

perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan
Menteri

dalam

memberikan

persetujuan

atau

penolakan

permohonan Kontraktor.

(5) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), dapat disampaikan paling cepat 10
(sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak
Kerja Sama berakhir.
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ditefapkan dalam ayat
(5), dalam ha1 Kontraktor telah terikat dengan kesepakatan jual

beli Gas Bumi, Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan
Kontrak Kerja Sama lebih cepat dari batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (5).
(7) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama

sebagaimana dirnaksud dalam ayat ( I ) , Menteri mempertimbangkan faktor-faktor antara lain potensi cadangan Minyak dan/atau
Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi atau
kepastian pasar/kebutuhan, dan kelayakan teknis/ekonomis.

(8) Berdasarkan
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(8) Berdasarkan

hasil

kajian

dan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) Menteri dapat menolak atau
menyeljui permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama
sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) untuk jangka waktu,
bentuk dan ketentuan Kontrak Kerja Sama tertentu.
(9) 'I'F Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada
Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu
Kontraknya.
/

( I 0 ) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (9), dengan mempertimbangkan program kerja,
kemampuan teknis dan keuangan lT Pertamina

(Persero)

sepanjang saham lT Pertamina (Persero) 100% (seratus per
seratus) dimiliki oleh Negara dan hal-ha1 lain yang berkaitan
dengan Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.
Pasal 29
( 1) Kontraktor helalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada

Menteri perubahan (amandemen) ketentuan dan persyaratan
Kontrak Kerja Sama.
(2) Menteri dapat menyetujui atau menolak umlan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pertimbangan Badan
Pelaksana dan manfaat yang optimal bagi negara.
Pasal 30
(1) Dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari

setelah tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama, Kontraktor
wajib memulai kegiatannya.
(2) Dalam ha1 Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), Badan Pelaksana dapat
mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan
mengenai pengakhiran Kontrak Kerja Sama.
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Pasal 31
(1)

Selama 3 (tiga) tahun pertama

pada jangka waktu Eksplorasi

sebagaimana dimaksud daIam PasaI 27 ayat (3), kontraktor wajib
melakukan

program

kerja

pasti

dengan

perkiraan jumlah

pengeluaran yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama,
(2)

Apabila daldm pelaksanaan program kerja pasti sebagaimana
dimaksud dalam ayat (I) sccara teknis dan ekonomis tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan, Kontraktor rnelalui Badan
Pelaksana dapat mcngusulkan pcrtlbahan kepada Mcntcri untuk
mendapatkan persetujuan,

(3)

Menteri dapat mcnyctlljui alau Illcnolak usul

pro~~ral11

kcrja pasti

sebagaimana,dim:tblld dalam ayat (2) bcrdasarkan pcrtimbangan
Badan PelaksanH.
(4)

OaIam hal I\onlraktor Illcllgakhiri Kontrak Kelja Sanw dan tidak
dapat melaksanakan scbagian atall seluruh program kcrja pasti
sebagaimana

dilllaksud

dalalll

ayat

(2),

Kontraktor

wajib

membayar kepada Pemerintah melalui Badan Pelaksana senilai
jumIah pengeluaran yang terkait dengan program kerja pasti yang
belum dapat dilaksanakan.
Pasal32
OaIam

hal

Kontraktor

tidak

dapat

melaksanakan

kewajiban-

.

kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan
perundang-undangan

yang

berlaku,

Badan

Pelaksana

dapat

mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri !(ontrak Kerja Sama.
PasaI 33
(1) Kontraktor

dapat

mengalihkan,

menyerahkan,

dan

memindahtangankan sebagian atau seIuruh hak dan kewajibannya

(participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat
persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.
(2) Oalam ...
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(2) Dalarn hal pcngalihan, pCllycrahan, dan

pcmindahtanganan

sebagian atau seluruil hak dan k<.:wajiban Kontraktor sebagaimana
qimaksud dalam ayat (1) kcpada perusahaan non afiliasi atau
kepada perusahaan sl!lain mitra kerja dalam wilayah kerja yang
sarna, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan
terlebih dahuJu kepada perusahaan nasional.
(3) Pernbukaan (disclose) Data dalam rangka pengaIihan, penyerahan,
dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban
Kontraktor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) wajib mendapat izin dari Menteri melalui Badan Pelaksana.

(4) Kontraktor

tidak

dapat

mengalihkan

sebagian

hak

dan

kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan

,

afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa
Eksplorasi.
Pasal 34
Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali
akan diproduksikan dari suatu WiIayah Kerja, Kontraktor wajib
menawarkan participating interest 10% (sepuluh per seratus) kepada
Badan Usaha MiIik Daerah
Pasal 35
Pernyataan

(1)

minat

dan

kesanggupan

untuk

mengambil

participating jnterest sebagaimana dimaksud daIam PasaI 34
disampaikan oleh Badan Usaha MiIik Daerah dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puIuh) hari sejak tanggaI penawaran dari
,;

Kontraktor.
(2)

Dalam hal Badan

Usaha MiIik

Oaerah

tidak

memberih:n

pernyataan kesanggupun dulam jangka waktu

sebagaimana

dimaksud dalam ayu! (1), Kontraktor wajib menaw9.rkan kepada
perusahaan nasional.
(3) Oalam ...
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(3)

Dalam hal perusahaan nasional tidak memberikan pcrnyataan
minat dan

~esangsup4Ul

dalam jangka waktu

palil1~~

lama 60

<,en am puluh) hari scj:tk tangsai penawaran dari Kontraktor
kepada

perusahaan

n;lsionai,

maka

pcnawarall

dinyatakan

tertutup.
Pasal 36
(1)

Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca
operasi Kegiatan Usaha Hulu.

(2) Kewajiban sebaga,imana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sejak
dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana
kerja dan anggaran.
(3):' Penempatan alokasi dana sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1)
dan (2), disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi
sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan
Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
(4) Tata cara penggunaan dana cadangan khusus untuk pasca operasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalarn Kontrak
Kerja Sarna,
Pasal 37

(1) Kontrak Kerja Sarna dibuat dalarn bahasa Indonesia dan! atau
bahasa Inggris.
(2)

Apabila Kontrak Kerja Sama dibuat dalarn bahasa Indonesia

.

d~n

bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang
dipergunakan adalah penafsiran dalam bahasa Indonesia atau
bahasa

In&~ris

sesuai kesepakatan para pihak.
Pasal 38

Terhadap Kontrak Kerja Sama tunduk dan berlaku hukum Indonesia.
Pasal 39 ...
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Pasal 39
Kontraktor wajib melaporkan penemuan dan hasil sertifikasi
cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi kepada Menteri melalui
Badan Pelaksana.

(1

( 2 ) Dalam mengembangkan dan mernproduksi lapangan Minyak dan
Gas Bumi Kontraktor wajib melakukan konservasi dan

melaksanakannya sesuai dengan Kaidah Keteknikan yang baik.
(3) Konservasi sebagaimana dirnaksud dalam ayat ( 2 ) dilaksanakan

rnelalui upaya optirnasi eksploitasi dan efisiensi pemanfaatan
Minyak dan Gas Bumi.
(4) Kaidah Keteknikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat
/

(I) meliputi :

a. memenuhi ketentuan keselarnatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup;
b. mernproduksikan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah
pengelolaan reservoar (ReservoirManagement) yang baik;

c. memproduksikan sumur Minyak dan Gas Burni dengan cara
yang tepat;
d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut (EOR)
yang tepat;
e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoar untuk
mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat;
f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.

Pasal 40
Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri
apabila diketemukan dan mernperoleh bukti adanya pelamparan
reservoar Minyak dan/atau Gas Bumi yang memasuki Wilayah Kerja
Kontraktor lainnya, Wilayah Terbuka atau wilayah/landas kontinen
negara lain.
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Pasal 41 ...

Pasal 4 1

(I) Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila terbukti adanya

pelamparan reservoar yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor
lainnya.
(2) Untuk pelamparan reservoar yang mernasuki Wilayah Terbuka,

Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila Wilayah Terbuka
tersebut kemudian menjadi Wilayah Kerja.
(3) Dalam ha1 sampai dengan jangka waktu paling lama 5 (lima)

tahun Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 )
belum menjadi Wilayah Kerja, maka Kontraktor yang
bersangkutan melalui Badan Pelaksana dapat meminta perluasan
Wilayah Kerjanya secara proporsional.
(4) Unitisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat ( 2 ) wajib

mendapatkan persetujuan Menteri.

Menteri

menentukan

operator

pelaksana

unitisasi

berdasarkan

kesepakatan diantara para Kontraktor yang melakukan unitisasi dan
pertimbangan Badan Pelaksana.
Pasal 43
Untuk pelamparan reservoar yang memasuki wilayah/landas kontinen
negara lain penyelesaiannya akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
perjanjian landas kontinen antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan Pemerintah negara lainnya yang terkait serta pertimbangan
manfaat yang optimal bagi negara.
Pasal 44
( 1)
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Kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan
penjualan hasil produksi sendiri yang dilakukan Kontraktor yang
bersangkutan merupakan Kegiatan Usaha Hulu.
(2) Dalam ...

(2) Dalarn ha1 terdapat kapasitas berlebih pada fasilitas pengolahan
lapangan, pengangkutan, penyirnpanan dan penjualan
sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (I), dengan persetujuan Badan
Pelaksana, Kontraktor dapat rnernanfaatkan kelebihan kapasitas
tersebut untuk digunakan pihak lain berdasarkan prinsip
pernbebanan biaya operasi (cost sharing) secara proporsional.
Pasal 45
( I ) Fasilitas yang dibangun Kontraktor untuk rnelaksanakan kegiatan
pengolahan lapangan, pengangkutan, penyirnpanan dan penjualan
hasil produksi sendiri sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal44 tidak
ditujukan untuk rnernperoleh keuntungan dan/atau laba.
(2) Dalarn ha1 fasilitas sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (I)
digunakan bersarna dengan pihak lain dengan rnernungut biaya
atau sewa sehingga rnernperoleh keuntungan dan/atau laba,
Kontraktor wajib rnernbentuk Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir
yang terpisah dan wajib rnendapatkan Izin Usaha.

BAB V

e

PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUM1 UNTUK
MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI
Pasal 46
(I) Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta rnernenuhi
kebutuhan Minyak Burni dan/atau Gas Burni untuk keperluan
dalarn negeri.
(2) Bagian Kontraktor dalarn rnemenuhi keperluan dalarn negeri
sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (I), ditetapkan berdasarkan
sistern prorata hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
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(3) Besaran kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) adalah paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus)
bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
(4) Menteri menetapkan besaran kewajiban setiap Kontaktor dalam
memenuhi

kebutuhan

Minyak

Bumi dan/atau

Gas Burni

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Pasal 47
Menteri menetaphn kebijakan mengenai pemasokan Minyak Bumi
dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri setiap tahun sekali.

(I) Terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan Kontraktor
wajib menyarnpaikan laporan terlebih dahulu kepada Menteri
untuk rnernenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal46.
(2) Dalarn ha1 cadangan Gas Burni sebagaimana dimaksud dalam ayat
(I ) akan diproduksikan, Menteri terlebih dahulu memberikan

kesernpatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
kepada

konsumen

di

dalam

negeri

untuk

memenuhi

r.

kebutuhannya.
(3) Dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya

batas waktu 1 (satu) tahun pernberian kesempatan kepada
konsumen di dalarn negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 2 ) ,
Menteri

rnenyampaikan

pernberitahuan

kepada

Kontraktor

mengenai kondisi kebutuhan di dalam negeri.

Mekanisrne pelaksanaan penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Burni
oleh Kontraktor sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 46 diatur dalam
Kontrak Kerja Sarna.
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Pasal 50
(1) Menteri rnenetapkan kebijakan pernanfaatan Gas Burni dari
cadangan Gas Burni dengan rnengupayakan agar kebutuhan dalarn
negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan rnernpertirnbangkan
kepentingan urnurn, kepentingan negara, dan kebijakan energi
nasional.
(2) Dalarn menetapkan kebijakan pernanfaatan Gas Burni sebagairnana
dimaksud dalarn ayat (I), Menteri rnernpertirnbangkan aspek
teknis yang rneliputi cadangan dan peluang pasar Gas Burni,
infrastruktur baik yang tersedia rnaupun yang direncanakan dan
usulan dari Badan Pelaksana.
Pasal 51
(I) Terhadap Minyak Burni dan Gas Bumi yang ditemukan,

diproduksikan dan dijual wajib dilakukan evaluasi rnutu.
(2) Biaya yang timbul dalam rnelakukan evaluasi mutu sebagairnana
dimaksud dalarn ayat ( I ) dibebankan sebagai biaya operasi.

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rnutu Minyak
Bumi dan Gas Burni sebagairnana dirnaksud dalarn ayat ( I )
ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI

PENERIMAAN NEGARA
Pasal 52
( I ) Kontraktor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib
rnembayar penerirnaan Negara yang berupa pajak dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

(2) Penerirnaan ...
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(2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagairnana dimaksud
dalam ayat (I) terdiri atas:
a. pajak-pajak;
b. bea masuk dan pungutan lain atas irnpor dan cukai;
c. pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
( 1) terdiri atas:

a. bagian Negara;
b. pungutan Negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi
dan Eksploitasi;
c. bonus-bonus,
Pasal 53
Sebelum Kontrak Kerja Sama ditandatangani, Kontraktor dapat mernilih
ketentuan kewajiban membayar pajak sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2):huruf a dengan pilihan sebagai berikut:
a. rnengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan

yang

berlaku

pada

saat

Kontrak

Kerja

Sama

ditandatangani; atau
b. rnengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan yang berlaku.
Pasal 54
Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan
negara, dan bonus-bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(3) serta tata cara penyetornnnya diatur dengan Peraturan Pemerintah

tersendiri.
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Pasal 55 ...

Pasal 55
( I ) Pernbagian hasil Minyak dan Gas Burni pada Kontrak Bagi Hasil

antara

Pernerintah

dan

Kontraktor

dilakukan

pada

titik

penyerahan. '
( 2 ) Dalarn penyerahan Minyak dan Gas Burni pada titik penyerahan

sebagairnana dirnaksud dalarn ayat ( I ) , wajib digunakan sistern
alat ukur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 56
(1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil

wajib rnendapatkan persetujuan Badan Pelaksana.
( 2 ) Kontraktor

dikeluarkan

rnendapatkan
untuk

kernbali

rnelakukan

biaya-biaya

Eksplorasi

dan

yang

telah

Eksploitasi

2

sebagaimana dirnaksud dalarn ayat ( 1) sesuai dengan rencana
kerja dan anggaran serta otorisasi pernbelanjaan finansial

(Authorization financial Expenditure) yang telah disetujui oleh
Badan Pelaksana setelah rnenghasilkan produksi kornersial.
Pasal 57
Seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan Kontraktor
pada Kontrak Jasa rnerupakan rnilik Negara dan wajib diserahkan
Kontraktor kepadh Pernerintah.
Pasal 58
(1)

Kepada Kontraktor yang rnelakukan Eksploitasi Minyak dan/atau
Gas Burni berdasarkan Kontrak Jasa diberikan irnbalan jasa (fee).

(2) Besarnya ...
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(2) Besarnya irnbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)

dihitung berdasarkan jurnlah produksi Minyak dan/atau Gas Bumi
yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari
Badan Usaha/Badan Usaha Tetap.
(3) Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau gas Burni

sebagairnana,,dirnaksud dalam ayat ( 1) menanggung seluruh biaya
dan resiko dalarn rnernproduksi Minyak dan/atau Gas Burni.
(4)

Imbalan jasa (fee) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
setelah produksi komersial.
Pasal 59

Ketentuan rnengenai Kontrak Jasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Menteri.
Pasal 60
Penerirnaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (3) merupakan penerirnaan Pemerintah dan Pernerintah
Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.

Pasal 61
Penerimaan Negara bukan pajak setelah dikurangi penerirnaan
Pemerintah Daerah rnerupakan penerimaan Negara bukan pajak dari
sek:or Minyak dan Gas Bumi yang dapat dimanfaatkan sebagian oleh
Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VII ...
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BAD VII

TATA CARA PENYELESAIAN
PENGGUNAAN TANAH HAK ATAU TANAH NEGARA
/

Pasal 62
( I ) Kontraktor yang akan rnenggunakan bidang-bidang tanah hak
atau tanah negara di dalarn wilayah kerjanya wajib terlebih
dahulu rnengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan
pernegang hak atas tanah atau pernakai tanah di atas tanah negara,
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
(2) ~asyarakat'perneganghak atas tanah atau pernakai tanah di atas
tanah negara wajib rnengizinkan Kontraktor yang telah
rnernperlihatkan Kontrak Kerja Sarna atau salinannya yang sah,
untuk rnelakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang
bersangkutan, apabila Kontraktor dirnaksud telah rnelakukan
penyelesaian penggunaan tanah atau rnernberikan jarninan
penyelesaian yang disetujui oleh pernegang hak atas tanah atau
pernakai tanah di atas tanah negara.
Pasal 63
( 1)

.

Penyelesaian penggunaan tanah oleh Kontraktor, dilakukan secara
rnusyawarah dan rnufakat dengan pernegang hak atas tanah atau
pernakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Musyawarah dan rnufakat sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (I),
dapat dilakukan secara langsung dengan pernegang hak atas tanah
atau pernakai tanah di atas tanah negara yang bersangkutan
dengan cara jual beli, tukar rnenukar, ganti rugi yang layak,
pengakuan atau bentuk penggantian lain.

(3) Dalarn ...
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(3) Dalarn ha1 tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat

masyarakat hukurn adat, tata cara musyawarah dan mufakat harus
rnernperhatikan tata cara pengambilan keputusan masyarakat
hukurn adat setempat.
Pasal 64
(1) Dalarn ha1 jurnlah masyarakat pernegang hak atas tanah atau
pernakai tanah negara cukup banyak, sehingga tidak
rnernungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif,
rnaka rnusyawarah tersebut dapat dilaksanakan secara parsial atau
dengan wakil yang ditunjuk oleh dan yang bertindak selaku kuasa
pernegang hak, dengan surat kuasa yang dibuat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam ha1 tidak tercapai rnusyawarah dan mufakat sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 63 ayat (I) para pihak dapat rnenunjuk
pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

,

Pasal 65
( I ) Penetapan ganti kerugian terhadap tanah berpedoman pada hasil
r.

musyawarah, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak
terakhir.
(2) Penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanarnan dan
benda-benda lain yang berada di atas tanah, berpedornan pada
standar teknis terkait.
Pasal 66
(I) Bersamaan dengan pernberian ganti kerugian dibuat surat
pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi .
2522

(2) Pada ...

(2) Pada saat pernbuatan surat pernyataan sebagairnana dirnaksud

dalarn ayat (I), pernegang hak atas tanah menyerahkan sertipikat
dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada
Kontraktor.
Pasal 67
( I ) Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagairnana

dirnaksud dalarn Pasal 62 rnenjadi milik Negara dan dikelola
Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.
(2) Tanah sebagairnana dimaksud dalarn ayat ( I ) wajib dirnohon

sertipikat hak

atas tanahnya

sesuai ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 68
(1) Wilayah Kerja Kontraktor yang belurn digunakan untuk Eksplorasi

dan Eksploitasi, dapat digunakan untuk kegiatan selain Eksplorasi
dan Eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapatkan rekornendasi
dari Menteri dan izin penggunaan dari Pernerintah Daerah

.

seternpat.
(2) Pihak lain sebagaimana dirnaksud dalarn

ayat ( I ) dengan

rekomendasi Menteri dapat rnernohon hak atas tanah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 69
( 1) Kontraktor dapat melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi

selain kegiatan sebagaimana dalarn Pasal 44 di dalarn Wilayah
Kerja Kontraktor yang bersangkutan sesuai dengan Kontrak Kerja
Sama.

(2) Kontraktor ...
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(2) Kontraktor dapat membangun fasilitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 di atas bidang tanah di dalam dan/atau di luar
Wilayah Kerja Kontraktor setelah dilakukan pengadaannya sesuai
ketentuan dalam Bab ini.
(3) Kepemilikan, pendaftaran hak atas tanah dan pembukuan atas
bidang tanah yang digunakan oleh Kontraktor sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 68.
Pasal 70
(1) Kontraktor yang memiliki iPIghf of Way (ROW) pipa transmisi

Minyak dan Gas Bumi diwajibkan mengizinkan Kontraktor lainnya
menggunakan ROW tersebut untuk pembangunan dan
penggunaan pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi.
( 2 )' Pernberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) didasarkan

pada pertimbangan teknis dan ekonomis serta keselamatan dan
keamanan.
(3) Kontraktor yang akan menggunakan ROW sebagaimana dimaksud

dalam ayat (I) dapat melakukan perundingan secara langsung
dengan Kontraktor/pihak lain pemilik ROW

.

(4)

Dalam ha1 perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
tidak dicapai kesepakatan, Kontraktor mengajukan kepada Menteri
melalui ~ a & nPelaksana untuk menetapkan penyelesaian lebih
lanjut.
Pasal 71

Tanah yang digunakan untuk Rrghf of Way (ROW) pipa transrnisi
Minyak dan Gas Bumi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 69 dapat
dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII ...
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UAU VIII
KESELAMAT~N

.

DAN KESEHATAN KEI\JA SERTA

PENGELOLMN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT
Pasal i'l.
Kontraktor yang mclaksanakan
dan

menaati

pengelolaan

kc~iatan

usaha hulu wajib menjamin

ketcntll:Jn

kcsdalllatan

dan

kcselwtan

lingkllll~an

hidup scrta

pcngcmbangan

kcrja

dan

masyarakat

setempat.
Pasal 73
Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan
lingkungan

hidup

serta

pengembangan

masyarakat

setempat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
Pasal 74
Kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung

(1)
.I

jawab dalam

mengembangkan

Iingkungan dan

masyarakat

setempat.
(2)

Tanggung jawab Kontraktor dalam mengembangkan lingkungan
dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
adalah keikutsertaan dalam mengembang!<an dan memanfaatkan
potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara
mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kuaIitas tertentu
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan
lingkungan ,hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara
Kontraktor dengan masyarakat di sekitarnya.
Pasal 75 ...
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Pasal 75
Dalam keikutsertaan untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat
e

setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kontraktor
mengalokasikan dana dalam sefiap penyusunan

rencana kerja dan

anggaran tah unan.
Pasal 76
(1)

Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat
oleh

Kontraktor

dilakukan

dengan

berkoordinasi

dengan

Pemerintah Daerah.
(2)

Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat
sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)

diutamakan

untuk

masyarakat di sekitar daerah dimana Ekspioitasi dilaksanakan.
Pasal 77
Pelaksanaan

keikutsertaan

Kontraktor

dalam

pengembangan

lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 ayat (1) diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan
prasarana fisik, atau pcmbcrdayaan usaha dan tenaga kcrja setempat.

BAB IX
PEMANFAATAN BARANG,JASA,
TEKNOLOGI DAN KEMAMPUAN REKA VASA
DAN RANCANG BANGUN DALAM NEGERJ
I'asai 78
(1)

Seluruh barang (14m pcraiatan yang secara iangsung digunakan
dalam Kegiatan U:;aha Iluiu yang dibeli Kontraktor menjadi
milik/kekayaan ncgara yang pcmbinaannya dilakukan oleh
pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.

(2)
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(2) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam
:1 ayat (1) berasal dari Iuar negeri, tata cara impor barang dan

p'eralatan tersebut ditetapkan bersama oleh Menteri, Menteri
Keuangan dan menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya
meIiputi urusan perdagangan.
(3)

Barang dan peralatan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib memenuhi standar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Kontraktor qapat menggunakan barang dan peralatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) selama berlakunya Kontrak Kerja Sarna.
Pasal 79

(1)

Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa,
teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam
negeri secara transparan dan bersaing.

(2)

Pengutamaan
kemampuan

pemanfaatan
rekayasa

dan

barang,

jasa,

rancang

bangun

teknologi
dalam

serta
negeri

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila
barang, jasa, teknologi sertll kcmampuan rekayasa rancang
bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta
memenuhi kualitlls/mutu, wllktu penyerahan, dan harga sesuai
ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.
Pasal 80
Barang dan peralatan, jasa, tcknologi, scrtll kemampuan rckayasa dan
rancang bangun sebagaimana dilllaksud dalam Pasal 79 dapllt diimpor
selama belum diproduksi di dalam ncgcri dan selama barang dan
peralatan, jasa, teknologi, scrta kcmampuan rekayasa dan rancang
bangun yang akf.1.n diimpor memenuhi persyaratan standar/mutu,
efisiensi

biaya operasi, jaminan

waktu

penyerahan

dan

dapat

memberikan jaminan pelayanan purna jual.
Pasal 81 .. ,
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Pasal81
(1)

PengeIoIaan barang dan peralatan yang dipergunakan dalam
Kegiatan Usaha Huiu dilakukan oleh Badan Pelaksima.

(2)

KeIebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dialihkan penggunaannya kepada Kontraktor
lain di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia atas persetujuan
Badan Pelaksuna dan dilaporkan scca~a bcrkala kcpada Mcnteri
dan Menteri Keuangan.

(3)

Dalam hal kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana
dimaksud dalum ayat (2) tidak digunakan oleh Kontraktor lain,
Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Mcnteri Keuangan

.
(4)

melalui Menteri untuk ditctapkan kcbijakan pemanfaatannya.
Dalam hal barang dan pcralatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat

(3)

akan dihibahkan, dijual, dipertukarkan, dijadikan

penyertaan modal negara, dimusnahkan atau dilllllnfaatkan oleh
pihak lain d,engan cara dipinjamkan, disewakan dan kcrjasama
pemanfaatan, wajib tcrlcbih dahulu mendapatkan

pcrsetujuan

Menteri Keuangan atas usul Badan Pclaksana l11clalui Mcntcri.
(5)

Dalam hal Kontrak Kcrja Sama tclah berakhir, barang dan
peralatan Kontraktor wajib diserahkan kepada pemerintah untuk
ditetapkan kebijakan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENAGAKERJAAN
Pasa! 82
(1)

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Kontraktor wajib
mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia
dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai
dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.
(2)
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(2) Kontraktor dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan
dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja
~arga

negara Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang

dipel'syaratkan.
. (3) Tata eara penggunaan tcnagn kClja asing sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilakukan scslIai dengan ketentuan pcraturan
perundang-undan-,,:l1I Y;Ul:\ bcrlakll.

Ketentuan mengcnai hllbllll:\;l1I kCI:ja, pcrlindungan kClja dan syaratsyarat kerja serta pcnycrahan scbasian pclaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang ketenagakerjaan.
PasaI 84
Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar dapat
memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan Kontraktor
wajib

melaksanak~n

pembinaan dan program pendidikan dan peIatihan

bagi tenaga kerja Indonesia.
Pasal 85
Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja Indonesia dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGA WASAN
KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 86
(1)'; Pembinaan

terhadap

kegiatan

usaha

hulu

dilakukan

oleh

Pemerintah yang dilaksanakan oleh Mcnteri.
(2) Pembinaan ...
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 0), meliputi :
a. penyelenggaraan urusan Pemeril1tah di bidang kegiatan usaha
huIu, dan;
b. penetapan

kebijakan

mcngcnai

kcgiatan

lIsaha

hulu

berdasarkan cadangan dan potcnsi sumber daya minyak dan
gas bumi yang dimiliki, kClllampU<l1l produksi, kcbutuhan
Bahan bakar J\1inyak dan Gas Bumi daJam ncgcri, pcnguasaan
teknologi, asp<:k Iingkung<lll dan pclestarian lingkungan hidup,
kemampuan nasional dan kcbijakan pcmbangunan.
(3) Tanggung jawab kcgiatan

pcngawasan atas pekerjaan dan

pelaksanaan kegiatan usaha hulu terhadap ditaatinya ketentuan
peraturan

perundang-undangan yang berlaku

berada

pada

Menteri.
(4)

Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui
Kontrak KerjIt Sam a an tara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap .

. (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendaIian
terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4).
(6) Dalam melakukan

pengawasan dan

pengendaJian terhadap

pelaksanaan ,; Kontrak Kerja Sarna sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5), Badan Pelaksana berwenang menandatangani kontrak
lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sarna.
(7) Pelaksanaan

pengawasan

dan

pengen~alian

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (5), dilakukan oleh Badan Pelaksana melalui
pengendalian manajemen atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Pasa! 87 ' ..
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Pasal 87
(1) Penyelenggaraan urusan Pemcrintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. perencanaan;
b. perizinan, persetujuan, dan rekomendasi;
c. pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian dan pengembangan teknologi;
f. penerapan standardisasi;
g. pemberian akreditasi;
h. pemberian sertifikasi;
i.

pembinaan industrilbadan usaha penunjang;

J. pembinaan usaha kecil/menengah;
k. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
1. pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja;

m. pelestarian lingkungan hidup;
n. penciptaan iklim investasi yang kondusif;
o. pemeliharaan kcamanan dan ketertiban.
(2) Penetapan kcbijakan mengenai kcgiatan usaha hulll sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi pengaturan
mengenal:
a. pelaksanaan Survey Umum;
b. pengelolaan dan pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi;

.

c. penyiapan, penetapan dan penawaran serta pengembalian
Wilayah Kerja;
d. bentuk dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama;
e. perpanjangan Kontrak Kcrja Sama;
f. rencana pengemballgan lapansan yang pcrtama kali;

s.
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g. pengembangan lapangan dan pemroduksian cadangan Minyak
, dan Gas Bumi;
c

h .. pemanfaatan Gas Bumi;

i. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
J, kewajiban penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO);
k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak

dan Gas Bumi;

1. kewajiban membayar penerimaan negara;
m. pengelolaan lingkungan hidup;
n. keselamatan dan kesehatan kerja;
o. penggunaan Tenaga Kerja Asing;
p. pengembarlgan Tenaga Kerja Indonesia;
q. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
r. standardisasi;
s. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa
dan rancang bangun dalam negeri;
t.

konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;

u. pengusahaan cOli/bed methane;
v. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.
rasa! 88
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 86 ayat (3) meliputi :
a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
c. kaidah keteknikan yans baik;
d. keselamatan dan kcselHitan kcrja;

e. pengelolaan ...
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e. pengelolaan Iingkungan hidup;
f. pemanfaatan barang, jasa, teknoJogi, dan kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri;
g. penggunaan tenaga kerja asing;
h. pengembangan tenaga kerja Indonesia;

i. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
j. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan
Gas Bumi;

"
k. 'kegiatan -kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sepanjaf!,g menyangkut kepentingan umum.
Pasal 89
(I) Tanggung jawab pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

87 berada pad a Departemen dan departemen terkai t sesuai dengan
bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
(2) Tanggung j~.wab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan
bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
PasaI 90
Dalam rangka penga wasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas :
a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam
hal penyiapan dan pcnawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja
Sam a;
b. melaksanakan penandatansanan Kontrak Kelja Sama;
c. mengkaji dan menyampaikan rcncana pengembal1~~al1 Iapangan
yang pertama kali akan dipl'oduksikan dalam suatu Wilayah Kelja
kepada Menteri untllk lllcndapatkilll PCl'sctlijual1;

d. Il1clllbcrikan ...
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d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain
sebagaimana climaksud dalam huruf C;

•

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
f.

melaksanakan

monitoring

dan

melaporkan

kepada

Menteri

mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi bagian Negara
yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Pasal 91
'Badan Pelaksana melaksanakan pcngendalian dan pengawasan atas
pelak~anaan ketentuan-kclcllluan KOlllrak Kerja Sama,

Pasal 92
Dalam melakukan pengawasan ala:; dilaalinya pclaksallaall kClcntuanketentuan Kontrak Kerja Sama scba$aimana dimaksud dalam Pasal 91,
Badan Pelaksana mcn:~h"'oOr~iin~lsikan Konlraktor 1I1ltllk Illclakukan
hubungan dengan Dcparlcmcn dan dcparlcmcn terkait.
Pasal
(1)

~.U

Kontraktor wajib mCllyampaikan laporan tertulis secara periodik
kepada

Menteri

mengenai

hal-hal

yang

terkait

dengan

.pengawasan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
(2) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik
kepada Badan Pelaksana mengenai hal-hal yang terkait dengan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
Pasal 94
(1)

Dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sam a
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, Badan Pelaksana
bertindak sebagai pihak yang berkontrak dengan Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap.
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(2) Penandatanganan Kontrak Kerja Sarna dengan Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri atas nama
Pemerintah.
(3)

Badan Pelaksana memberitahukan secara tertulis Kontrak Kerja
Sarna yang sudah ditandatangani kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dengan melampirkan salinannya.
Pasal 95

( 1) Rencana pengembangan

lapangan ',. yang pertama kali akan

diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal

90

huruf c

termasuk

perubahannya

wajib

. mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari
Badan Pelaksana.
(2)

Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Menteri melakukan konsuItasi dengan Gubernur yang
wilayah aaministrasinya
dikembangkan.

. (3)

meliputi

lapangan

yang

akan

Konsultasi sebagaimann dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan
untuk

memberikan

penjelasan

terutama yang terkait dcngan

dan

memperoleh

informasi

rcncana tata ruang dan rencana

penerimaan daerah d'lri Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 96
(1)

Dalam

hal

sebagaimana

Kl)l1traktor
dimaksud

tclah
dalam

mend'apatkan
Pasal

95

ayat

persetujuan
(1)

tidak

melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan
Iapangan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama, Kontraktor
wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

(2) Dikecualikan ...
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(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), terhadap pengembangan lapangan Gas Bumi, apabiIa sampai

dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
belum

terdapat

perikatan jual beli Gas Bumi, Menteri dapat

menetapkan' kebijakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (0, bagi Kontraktor yang bersangkutan.
Pasal 97
Dalam melakukan kajian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf
c dan memberikan persetujuan seb,lgaimana dimaksud dalam Pasal 90
huruf d, Badan Pelaks,ma }Htrus

Illclllpcrlilllb~mgkan

hal-hal antara lain

sebagai berikut:
a. perkiraan cadangnl\ dan pl'I.xiliksi Minyak dan Gas BUllli;
b. perkiraan biayu yang dipcrIukall 1I1llllk

pcngcll\bal\~~al\

lapangan

dan biaya produksi Minyak dan l;as Bumi;
c. rencana pemanfaatan Minyak dan Gas 13umi;
d. proses eksploitasi Minyak dan Gas UlImi;
e. perkiraan penerimaan Negara dari Minyak dan Gas Bumi;
f. penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jusa produksi
dalam negeri;
g. keselamatan dim kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup
dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.
Pasal 98
Dalam

memberikan

persetujuan

rencana 'kerja

dan

anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, Badan Pelaksana harus
mempertimbangkan:
a. rencana jangka panjang;
b. keberhasilan

p~ncapaian

sasaran kegiatan;

. c. upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi;

d. teknis ...
2536
tucza;W$lZ JdS sa.: .ad

.'

, "

..

PRESIDCN
REPUBLIK INDCNC;)IA

42
d. teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang
akan dilakukan;
c

e. upaya efisiensI;
f.

rencana pengembangan lapansnn yang sudah disetujui;

g. tat a waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama;
h. keselamatan dan kcschatan kClja scrta pengelolaan Iingkungan
hidup;
1.

penggunaan dan

pcn~clllball~al1

fCl1aga kClja scrta pClllbinaan

hubungan industrial;

J. pengembangan

lin~kllngan

lllasyarakat sctcmpat.

Pasal 99
Berdasarkan hasH monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
huruf f, Badan Pelaksana wajib menyampaikan Iaporan kepada Menteri
secara periodik hal-hal yang meliputi:
a. rencana kerja dan anggaran setiap Kontraktor serta realisasinya;
b. p,erkiraan dan realisasi produksi Minyak dan Gas Bumi;
c. perkiraan dan realisasi penerimaan Negara;
d. perkiraan dan realisasi biaya investasi pada

Eksplorasi dan

"'8ksploitasi;
e. realisasi biaya operasi setiap Kontraktor;
f.

pengelolaan atas penggunaan aset dan barang operasi oleh
Kontraktor.
Pasal 100

. (1)

Dalam pelaksanaan penunjukan penjual Minyak Bumi dan/ atau
Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
huruf g, BGidan Pelaksana dapat menunjuk Badan Usaha atau
Kontraktor yang bersangkutan.

(2) Badan ...
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( 2 ) Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual
Minyak dan/atau Gas Burni bagian Negara diberi wewenang
untuk rnernindahkan hak kepernilikan atas Minyak dan/atau Gas
Bumi bagian negara kepada pembeli pada titik penyerahan
berdasarkan perjanjian jual dan beli Minyak dan/atau Gas Burni
yang terkait.
(3) Badan ~elakianadapat rnenunjuk Kontraktor un tuk rnenjualkan

Minyak Bumi dan/atau Gas Burni bagian Negara yang berasal dari
Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sarna.
(4) Badan Pelaksana dapat rnenunjuk Kontraktor untuk rnenjualkan

Gas Burni bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya
berdasarkan Kontrak Kerja Sarna dan dari Wilayah Kerja lainnya.

(5) Sebelum rnenunjuk Badan Usaha sebagai penjual Minyak dan/atau
Gas Burni bagian Negara sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (I),
Badan

Pelaksana berkonsultasi dengan Kontraktor dan wajib

mernperhatikan :
a. kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan Minyak
dan/atau Gas Burni;
b. kemampuan penjual;

d

c. harga jual Minyak dan/atau Gas Burni;
d. hak dan kewajiban penjual;
e. Tidak terdapat benturan kepentingan antara Badan Usaha yang
ditunjuk sebagai penjual dengan Kontraktor.
d

(6) Penunjukan Badan Usaha atau Kontraktor sebagai penjual Minyak

Burni dan/atau Gas Burni bagian Negara sebagairnana dirnaksud
dalarn ayat (1) beserta persyaratannya dituangkan dalarn bentuk
perjanjian.

(7) Dalarn ...
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Dalam ha1 yang ditunjuk sebagai penjual adalah Kontraktor yang
bersangkutan rnaka biaya yang tirnbul dari penjualan Minyak
dan/atau Gas Bumi akan diberlakukan sebagai biaya operasi
sebagaimana diatur dalam Kontrak kerja Sarna dengan Kontraktor
yang bersangkutan, kecuali apabila biaya atau akibat tersebut
disebabkan . kesalahan yang disengaja oleh Kontraktor yang
bersangkutan.
Dalam ha1 yang ditunjuk sebagai penjual bukan Kontraktor yang
bersangkutan, imbalan yang diberikan kepada penjual dibebankan
pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan Minyak
dan/atau Gas Burni.
Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri
mengenai realisasi penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas
Bumi bagian Negara sebagairnana dimaksud dalarn ayat (11, dan
perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 101
Penjual sebagairnana dimaksud dalarn Pasal

100 ayat ( I )

bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk kelancaran
dan keberlanjutan penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi.
I

Penjual sebagaimana dimaksud dalarn ayat ( 1) rnelakukan
pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani
perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait.
Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagairnana dimaksud
dalam ayat (2) dilaksanakan setelah rnendapat persetujuan Badan
Pelaksana.
Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagairnana dimaksud
dalam ayat (2) oleh penjual selain Kontraktor dilaksanakan setelah
mendapat petsetujuan Kontraktor yang bersangkutan.
Badan Pelaksana rnelakukan pengawasan atas pelaksanaan
perjanjian sebsigairnana dirnaksud dalam ayat (3).
2539
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( 6 ) Ketentuan 16bih lanjut mengenai penunjukan penjual Minyak

dan/atau Gas Bumi bagian negara diatur dengan Keputusan
Kepala Badan Pelaksana.
*

Pasal 102
(1) Menteri dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang
lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh
Departemen sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 88.
(2) Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur lebih lanjut ketentuan
mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha
Hulu oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 1.
(3) Dalam ha1 diperlukan Menteri dan Kepala Badan Pelaksana dapat

mengatur secara bersama mengenai ruang lingkup pengawasan
Kegiatan Usaha Hulu.
BAB XI1

KETENTUAN LAIN
/

Pasal 103

Ketentuan mengenai pengusahaan Gas Metana Batubara termasuk
bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Samanya diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.
BAB XI11

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku :
a. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak
Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak lain tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
2540
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b. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak
Bagi Hasil sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, beralih kepada
Badan Pelaksana.

c. Kontrak-kontrak antara Pertarnina dengan pihak lain yang
berbentu k Joint Operating Agreement uOA)/Joint Operating Body

00B) beralih' kepada Badan Pelaksana dan berlaku sarnpai dengan
berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
d. Hak dan kewajiban (parfic~patinginterest) dalarn JOA dan JOB
sebagairnana dirnaksud dalarn huruf c beralih dari Pertarnina kepada
IT Pertamina (Persero).
e. Kontrak-kontrak antara Pertarnina dengan pihak lain yang
berbentuk Technical Assistance Contract (TAC) dan Kontrak

Enchanged Oil Recovery &'OR) beralih kepada IT Pertarnina
(Persero) dan

berlaku

sarnpai berakhirnya

kontrak

yang

bersangkutan.
f. Setelah JOA/JOB sebagairnana dirnaksud dalarn huruf c berakhir,

Menteri menetapkan kebijakan mengenai bentuk dan ketentuan
kerja sama dari wilayah bekas kontrak-kontrak tersebut.

.

g. Setelah Technical Assistance Contract (TAC) dan Kontrak Enhanced
Oil Recovery (EOR) sebagairnana dirnaksud dalarn huruf e yang
berada pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertarnina
berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap rnerupakan bagian
wilayah kerja I
T Pertamina (Persero).
h. Dalarn ha1 sehlurn berakhirnya jang ka waktu Kontrak sebagairnana
dirnaksud dalarn huruf e diperoleh kesepakatan para pihak, Menteri
dapat rnenentukan kebijakan bentuk lain dari kontrak yang
bersangkutan.
i. IT Pertarnina (Persero) wajib rnengadakan Kontrak Kerja Sarna
dengan Badan Pelaksana untuk rnelanjutkan Eksplorasi dan
Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertarnbangan Pertarnina.
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j. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PI' Pertamina
(Persero) sebagt~imanadirnaksud dalarn huruf i, wajib mernbentuk
anak perusahaan dan mengadakan Kontrak Kerja Sarna dengan
Badan Pelaksana untuk masing-masing Wilayah Kerja dengan
jangka waktu Kontrak Kerja Sama selarna 30 (tiga puluh) tahun dan
dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
k. Besaran kewajiban pernbayaran PI' Pertamina (Persero) dan anak
perusahaan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf d, huruf i, dan
huruf j kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.

1. Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja
Sama bagi

PT Pertarnina (Persero) dan anak perusahaan

sebagaimana dimaksud dalarn huruf h, huruf i, dan huruf j.
m. Pengalihan kontrak-kontrak sebagaimana dimaksud dalarn huruf b,
tidak mengubah ketentuan-ketentuan kontrak.
n. Badan Pelaksana dan PT Pertamina

(Persero) rnenyelesaikan

amandemen kontrak sebagaimana dimaksud dararn huruf b untuk
mendapat persetujuan Menteri.
o. Kontrak-kontrak penjualan dan transportasi LNG antara Pertamina
dengan pihak lain beralih kepada PT Pertamina (Persero).

BAB XIV

PENUTUP
Pasal 105
Peraturan Pemerintah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGAPA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

Y

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
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'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1

UMUM
Sejak ditetapkan Undang-undarig Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Burni sebagai sumber daya alam strategis
takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut
diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pernegang Kuasa Pertambangan.
Sebagai surnber daya alarn strategis, Minyak dan Gas Bumi rnerupakan kekayaan
nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi
dan bahan bakar bagi pernbangunan ekonorni negara.
Mengingat bahwa Minyak dan Gas Burni sebagai sumber daya alam yang
takterbarukan, maka pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi hams
dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada jiwa
Pasal33 ayat ( 2 ) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 194 5.
Dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain
untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi
dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan
berkelanjutan atas Minyak dan Gas Burni melalui mekanisme yang terbuka dan
transparan.
Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum dalam pengusahaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Burni, maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan
Pemerintah.
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Peraturan Pemerintah ini mengattll' lllcngcnai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi, yang antara lain meliputi pcngaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Hulu tt!rmasuk pembinaan dan pcngawasanllya, mekanisme pemberian WiIayah
Kerja, Survey Umum, Data, Kontrak Kerja Sama, pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi
untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan m:gara, penyediaan dan .pemanfaatan
lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat sctcmpat, pemanfaatan barang,jasa,
teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, serta
penggunaan tenaga kerja dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukupjelas
Pasal 2
Cukupjelas
Pasal 3
Cukupjelas
Pasal 4
Ayat (I)
Cukup jcIas
Ayat (2)
PCIlHWHl'all langslillS Wilayalt Kl:lj.1 dapat IIIel'lIpakan penawaran Wilayah
Kerja secara langstlng dari ,\;\enteri kerada Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tctap, atau penawanlll/pCI'Illillt.I;l1l WiJayah Kerja secara langsung dari
Bactan Usaha atau Bentuk Usal1a Tctap kcpada Menteri. Penawaran Wilayah
"
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Kerja ...

Kerja secara langsung diurnurnkan secara terbuka rnelalui media rnassa.
Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan
kewenangan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah
Kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan ekonornis oleh Tim
Penawaran Wilayah Kerja secara langsung.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Untuk penawaran Wilayah Kerja melalui lelang, penetapan oleh Menteri
berdasarkan hasil evaluasi tirn lelang Wilayah Kerja. Sedangkan untuk
penawaran langsung kepada suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
penetapan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi tim penilai yang dibentuk
oleh Menteri.
Ayat (2)
Badan Pelaksana dapat memberikan masukan kepada Menteri rnengenai
kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan
berdasarkan catatan operasi yang pernah dilakukan.

*

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat ( 2 )
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mernungkinkan Menteri rnenunjuk Badan
Usaha atau Bentuk Usdha Tetap lain untuk rnengusahakan bagian Wilayah
Kerja yang diserahkan Kontraktor sehingga pernnnfaatan surnber daya
Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan secara optimal.
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Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
/

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ketentuan ini dirnaksudkan agar lapangan-lapangan Minyak dan/atau Gas Burni
yang bagi Kontraktor dinilai tidak ekonornis (marginal) dapat dirnanfaatkan
secara optimal.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Tujuan dilaksanakannya Survey Urnurn rnelintasi suatu Wiliyah Kerja adalah
untuk rnernberikan garnbaran kondisi Geologi perrnukaan secara rnenyeluruh
dalarn suatu sistern cekungan sedirnen, keperluan teknik prosesing suatu jenis
survey tertentu serta tujuan lainnya dalarn pengertian efisiensi operasi di
lapangan.
Pasal 13
Ayat (1)
Badan Usaha sebagairnana dirnaksud dalarn ketentuan ini adalah Badan
Usaha yang rnerniliki keahlian-keahlian dan pengalarnan serta kernarnpuan
finansial untuk rnelaksanakan Survey Urnurn.
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Pernberian

...

Pemberian Izin Survey Umum kepada suatu Badan Usaha untuk lokasi
izin kepada badan usaha
tertentu tidak menutup kernungkinan pcl~~berian
lain untuk rnelakukan kegiatan Survey Umum pada lokasi yang sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data bertujuan untuk menunjang penetapan
Wilayah Kerja, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan
Pemerintah dan pengawasan dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi,
pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi dan pemasyarakatan Data bagi para
pengguna serta pertukaran Data.
J

Pasal 16

.

Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
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Pasal 19 ...

Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22

/

Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Masa kerahasiaan Data dihitung sejak status Data Dasar, Data Olahan dan
Data Interpretasi diteiapkan oleh pemerintah.
Ayat (3)
Yang dimaksud tidak lagi diklarifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia
dalam ketentuan ini adalah bahwa Data tersebut dapat diakses oleh semua
pihak yang berkepentingan dalam Eksplorasi dan Eksploitasi.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat ( 2 ) ...
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Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud titik penyerahan dalam ketentuan ini adalah titik
(lokasi) dirnana Kontraktor wajib menyerahkan bagian Negara kepada
Pernerintah dan berhak untuk rnendapatkan bagiannya atas hasil
prcl'duksi. Titik penyerahan tersebut disepakati antara Badan Pelaksana
dan Kontraktor dan ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama dan dapat
rnerupakan titik yang sama dengan titik penyerahan kepada pembeli
dari hasil produksi tersebut.
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengendalian manajemen operasi dalam
ketentuan ini adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan
anggaran, rencana

pengembangan

lapangan

serta

pengawasan

terhadap realisasl dari rencana tersebut.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 25
Bentuk Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja
Sama lain seperti Kontrak Jasa. Tingkat risiko didasarkan pada tahapan kegiatan,
lokasi dan ketersediaan data serta infrastruktur.
Pasal 26

.

Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3) ...

Ayat (3) ,
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dirnaksud dengan produksi kornersial dalam ketentuan ini adalah
produksi yang secara kornersial rnenguntungkan baik bagi Negara rnaupun
Kontraktor.
Kewajiban pengernbalian Wilayah Kerja dalam ketentuan ini dilaksanakan
Kontraktor setelah rencana pengernbangan lapangan dari cadangan tersebut
(pengernbangan lapangan yang pertama) tidak rnendapatkan persetujuan
Menteri.
Pasal 28

Dalarn ha1 perpanjangan Jual Beli Gas Burni rnelebihi masa perpanjangan 20
(dua puluh) tahun, Kontraktor yang ditunjuk untuk melanjutkan Eksplorasi
dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja tersebut wajib rnenjarnin kelangsungan
penjualan sarnpai berakhirnya perjanjian jual beli.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
/

Ayat ( 6 )
Yang dirnaksud kesepakatan dalam ketentuan ini adalah letter of intent atau

Memorandum of Undersfanding /MoU) atau Head of Agreement (HoA) atau
kontrak jual beli.
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Ayat (7) ...

Ayat ( 7 )
Yang dimaksud kelayakan tcknis dalnm ketentuan ini antara lain didasarkan
pada kemampuan produksi (~feIivertibilify),
tekanan rescrvoar, spesifikasi Gas
Burni, sedangkan kelayakan ekonornis antara lain didasarkan pada besarnya
investasi, biaya (cost recovery), harga Minyak Burni dan/atau Gas Burni, dan
penerirnaan negara.
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31

I

I

Cukup jelas '
Pasal 32
Yang dimaksud dengan Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya
dalam ketentuan ini adalah Kontraktor tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya
sesuai Kontrak Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
karena kesengajaan atau kelalaian atau tidak adanya itikad baik untuk
menjalankan kewajiban-kewajibannya atau disebabkan oleh peristiwa-peristiwa
selain force majeure yang berakibat Kontraktor tidak dapat rnenjalankan
kewajiban- kewajibannya.
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Pasal 33 ...

1

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dirnaksud perusahaan nasional dalarn ketentuan ini adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi,
usaha kecil dan perusahaan swasta nasional yang keseluruhan saharnnya
dirniliki Warga Negara Indonesia. Penawaran tersebut dilakukan antara
Kontraktor dengan perusahaan nasional secara kelazirnan bisnis.
Dalarn ketentuan ini, dalarn ha1 Kontraktor telah rnenawarkan kepada
perusahgan nasional dan tidak ada yang berminat rnaka Kontraktor dapat
rnenawarkan kepada pihak lain.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalarn ketentuan ini yang din~aksuddeng~znafiliasi adalah perusahaan atau
badan lain yang rnengendalikan atau dikendalikan salah satu pihak, atau
suatu perusahaan atau badan lain yang rnengendalikan atau dikendalikan
oleh suatu perusahaan atau badan lain dirnana ia rnengendalikan salah satu
pihak, dan dirnengerti bahwa rnengendalikan rnemiliki nfiakna kepemilikan
oleh suatu perusahaan atau badan lain paling sedikit 50 % (lirna puluh per
seratus) dari saharn dengan hak suara atau hak pengendalian

atau

keuntungan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan.
Pasal 34
Yang dirnaksud Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalarn ketentuan ini adalah
BUMD yang didirikan oleh Pernerintah Daerah yang daerah adrninistrasinya
rneliputi lapangan yang bersangkutan. BUMD tersebut haruslah rnerniliki
kernarnpuan finansial yang cukup untuk berpartisipasi. Partic~patingInterest
tersebut dilakukan antara Kontraktor dengan BUMD secara kelazirnan bisnis.
Apabila
2553

...

Apabila dalam wilayah tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) BUMD, rnaka
pengaturan pembagian participating iilterest diserahkan kepada kebijakan
Gubernur.
/

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat ( 2 )
Yang dimaksud perusahaan nasional dalam ketentuan ini adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, usaha kecil dan perusahaan swasta
nasional yang keseluruhan sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
~ u k u jelas
p
Pasal 39
Ayat (1
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3) ...

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengertian optimasi eksploitasi dalarn ketentuan ini
adalah rnemproduksikar~Minyak dan Gas Bumi untu k jangka waktu selama
mungkin. Sedangkan pengertian efisiensi pernanfaatan adalah mengurangi
semaksimal mungkin pemborosan/kehilangan (losses) pemanfaatan Minyak
dan Gas Bumi serta pembakaran (flare)Gas Bumi di lapangan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Penetapan paling lama jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan agar
dalarn ha1 diperlukan pengembangan terhadap lapangan yang harus
dilakukan secara unitiiasi menjadi tidak terhambat terutarna pengembangan
Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
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Pasal 44

...

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam ketentuan Pasal ini, pernberian fasilitas kepada pihak lain tersebut
merupakan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak rnernerlukan izin usaha dari
pemerintah.
Mengenai pengenaan biaya akan diten tu kan dengan rnernperhi tungkan biaya
investasi, biaya operasi dan biaya perawatan.
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keperluan dalarn negeri dalarn ketentuan ini adalah
keseluruhan kebutuhan nasional atas Minyak Burni dan/atau Gas Burni.
Ketentuan rnengenai kewajiban penyerahan Gas Burni dalarn ketentuan ini
berlaku untuk Kontrak Kerja Sarna yang rnernpunyai tanggal berlaku
(effective date) setelah berlakunya Undang-undang Nornor 22 Tahun 2001.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sistern prorata dalarn ketentuan ini adalah besarnya
prosentase minyak bumi yang harus diserahkan oleh Kontraktor maksimal
25 % (dua puluh lima per seratus) dari bagiannya untuk rnemenuhi
keperluan dalam negeri yang dihitung berdasarkan kebutuhan nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
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Pasal47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Ayat ( 2 )
Yang dimaksud dengan pertimbangan yang menyangkut cadangan dalam
ketentuan ayat ini rneliputi, besar, spesifikasi Gas Rumi dan lokasi.
Sedangkan yang dirnaksud dengan pertimbangan yang menyangkut peluang
pasar dalam ketentuan ayat ini adalah meliputi kebutuhan pasar (volume
dan spesifikasi Gas Bumi) dan lokasi pasar.
r(

Pasal 5 1
Cukup jelas
Pasal 52
/

Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54 ...
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Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengernbalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana dengan rnengacu
dengan

ketentuan

yang

terkait dalarn

Kontrak

Kerja Sarna yang

bersangkutan.
Pasal 57
Dalarn Kontrak Jasa seluruh produksi Minyak dan Gas 13urni yang dihasilkan
Kontraktor rnerupakan bagian Negara sebagairnana ditetapkan dalarn Peraturan
Pernerintah ini.
Pasal 58

J

Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61 ...
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PRESIDEN
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Pasal 61
Penggunaan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Departernen adalah
dalam rangka menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dan upaya untuk
menarik investor dalam meningkatkan pencaria~idan penemuan cadangan baru.
Disamping itu penggunaan sebagian Penerirnaan Negara bukan Pajak, juga
dimaksudkan agar dapat dilakukan upaya yang menunjang kegiatan usaha hulu
minyak dan gas burni yang kondusif, pelaksanaan survey, prornosi Wilayah Kerja,
Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, dan lain-lain.

Pasal 62
Ayat (1)
Pemegang hak atas tanah atau pernakai tanah di atas tanah negara dalam
ketentuan ini antara lain adalah:
a. pemegang hak atas tanah yang bersertipikat atau belum bersertipikat,
atau;
b. masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terkena pernbangunan;
atau;

c. pihak yang rnenguasai tanah berdasarkan perjanjian dengan pernilik
tanah, atau;
d. nadzir, bagi tanah wakaf, atau;
e. pemakai tanah di atas tanah negara, atau;
f. pernilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan tanah, atau;
ii

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dengan Jaminan dalam ketentuan ini adalah antara
lain berupa pernyataan kesanggupan penyelesaian pemberian ganti kerugian
oleh Kontraktor yang disepakati oleh pernegang hak atas tanah.

Pasal 6 3 ,..
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Pasal 63

Cukup jelas
Penyelesaian penggunaan tanah dalam bentuk pengakuan atau penggantian
lain dapat berupa:
a. ganti kerugian

untuk tanah

ulayat

dilaksanakan

berdasarkan

rnusyawarah dan rnufakat sesuai hukum adat setempat;
b. kaveling siap bangun;

c. tanah pengganti;
d. penunahan Sederhana atau Sangat Sederhana dengan fasilitas KPR;
e. rurnah susun dengan fasilitas KPR;
f. real estat dengan fasilitas KPR;
g. relokasi, atau;
h. bentuk penggantian lainnya yang dapat diusahakan oleh Kontraktor
dan/atau Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Qonun untuk Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalarn dan Peraturan Daerah Provinsi/Perdasi untuk Provinsi
Papua), diberikan dalam bentuk pernbangunan fasilitas firnurn atau bentuk
lain yang berrnanfaat bagi masyarakat seternpat, dan terhadap tanah
.wakaf/peribadatan lainnya ganti rugi diberikan dalam bentuk tanah,
bangunan, dan perlengkapan yang diperlukan.
Kriteria keberadaan tanah ulayat dimaksud ditentukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

~

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) ,..
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Yang dimakstid dengan pilltlli lain dalit~~l
ketentuiin ini dapat berrlpa tirn atau
panitia yang clibentuk pejabat yilng bcrwenitng.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup j e l ~ ~ s

Y:t11g dirnaksud dengan standar teknis dalnn~ketentilan ini adalah standard

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

1

~

Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Culrup jelas
Ayat ( 2 )
Sertipikat yang dirnaksud dalam ketentuan ini diterbitkan atas narna
Pernerintah.
Pasal 68 .
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70

d

Cukup jelas
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Pasal 71 ...
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Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

I

Pasal 74
Ayat (1)
Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dilaksanakan
dalam rneningkatkan
oleh Kontraktor untuk membantu program Pei~~erintah
produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan secara
mandiri dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
J

Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78 ...
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I

Ayat (1)
Pembinaan yang dilakukan oleh Pernerintah sebagai konsekuensi dari stat~is
barang sebagai Barang Milik Negara s e h i n g a l ~ a r u smengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bukan dirnaksudkan untuk
mengatur mengenai pembinaan terhadap aspek mikro atas penggunaan
Barang Milik Negara oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud d a l ; l ~ iPiisal
~
12
huruf d PP No 42 th 2002 tentang Badan Pelaksana Regiatan Usaha Nulu
Minyak dan Gas Bumi.
Ayat ( 2 )
Cukup Jelas
Ayat (3)
.'
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

I

Pasai 79
Pengutalllitan penlilnfaalan

I I I I

b~l-i1118
diln j ; l s i ~ d i ~ l i ~
t t ~ ~i

~ C I C I I ~ L ~ ~ I ~

ini tetap harus m e r n ~ e r t i m b a n ~ k apersyaratan
n
teknis, kualitas, ketepntan

pengiriman dan harga.

Y

Ayat ( 2 )
Cu kup jelas
I

Pasal 80
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat ( 2 ) ,..
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalam ha1 barang dan peralatan dijual pada pihak lain, rnaka hasil
penjualannya wajib disetorkan pada Kas Negara.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 8 3
Cukup jelas

~

Pasal 84
Yang dimaksud dengan Kontraktor dalarn ketentuan ini adalah termasuk
perusahaan jasa penunjang.

U

Pasal 85
Cukup jelas

1

Pasal 86
J

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan kontrak lain dalam ketentuan ini adalah kontrakkontrak yang berkaitan dengan kegiatan kui~triiktordalam rangka Kontrak
Kerja Sama, antara lain: perjanjian yang tcrkait dengan pendanaan oleh
piha k ketiga, Offtake Agreement, S~ipplyAgree~nent/Seller Appointment

Agreement, Producers Agreenlm t, i"lwcrssihg Agrwnen t, %istee Paying
Agent yang kesemuanya merupakan kesatuan dari kontrak-kontrak yang
menduk>ng penjualan Minyak dan Gas Uunli.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90 ...
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Pasal 90
Huruf a
Dalam memberikan pertirnbangan kepiidil Menteri atas kebijakannya dalarn
penyiapan dan penawaran Wilayah Kcl-ja serla Kontrak Kerja Sarna, Badan
Pelaksana antara lain dapat mengusulknn ketentuan dan persyaratan Kontrak
Kerja Sama, lokasi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan, rnenyarnpaikan
perkembangan iklim investasi dalam Kegiatan Usaha I-Iulu.
Huruf b
Yang dimaksud dalarn Kontrak Kerja Sama dalarn pengertian ini adalah
termasuk perpanjangan dan amandernen Kontrak Kerja Sarna.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Dalam rangka pelaksanaan penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi
bagian negara, Badan Pelaksana berwenang untuk memindahkan hak
kepemilikan atas Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara di titik
penyerahan kepada Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai
penj ual.
Pasal 91
Pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama oleh Badan Pelaksana
didasarkan pada lingkup kewenangannya dan tidak mengurangi kewenangan
Menteri dan menteri terkait dalarn melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.
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Pasal 92 .,.
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Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Sebagai pihak yang berkontrak, dalam melakukan penandatangan Kontrak
Kerja Sama, Pemerintah

menjamin

bilhwa

Uadan

Pelaksana dapat

rnelaksanakan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama atau Kontrak lain yang
terkait dengan Kontrak Kerja Sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 95
Ayat (1)
s
Rencana pengembangan lapiingan yang disan~paikitn kepnda Menteri
sekurang-kurangnya mernuat data penunjang dan evaluasi Eksplorasi,
evaluasi sifat batuan dan fluida reservoir, evaluasi diskripsi reservoar,
perhitungan cadangan, metode pernboran surnur pengembangan, jumlah
dan lokasi sumur produksi dan/atau injeksi, uji produksi/uji surnur
(termasuk uji injeksi pilot), pola pengurasan, prakiraan produksi,
metode pengangkatan produksi, fasilitas produksi, rencana pernanfaatan
Minyak dan Gas Bumi, rencana pasca operasi, keekonomian, penerirnaan
negara dan daerah.
Ayat (2) ...
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Ayat ( 2 )
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalarn konsultasi tersebu t perlu diikut sertakan Bupati/ Walikota yang
wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan.
Konsultasi tersebut bukan untuk meminta izin dari Pernerintah Daerah.
Pasal 96

Dalam ketentuan ini yang dilnaksud dengan tidak rnelaksanakan kegiatan
sesuai dengan rencana pengen1bang;~nilipangan adalail tidak terlaksananya
kegiatan terssbut yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian
Kontraktor atau tidak adanya ilikad baik dalam melaksanakan kegiatan atau
peristiwa-peristiwa selain force nl;ue~/i-eyang menyebabkan kegiatan
tersebut tidak dilaksanakan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perikatan" dalarn ketentuan ini adalah perjanjian
jual beli antara penjual dan pembeli.
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98 .
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100 ...
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Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat ( 2 )
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Mengingat bahwa penunjukan penjual Minyak dan/atau

Gas Burni

menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak (Badan Pelaksana dan
penjual yang ditunjuk), rnaka untuk adanya kepastian hukurn hak dan
kewajiban tersebut secara formal dituangkan dalarn perjanjian penunjukan
penjual.

Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
C

Pasal 101
>

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat ( 2 ) .. .

Ayat (2)
Dalam ha1 penjual Gas Dumi yring ditunjuk bukan Kontraktor, maka penjual
dalam melaksanakan negosiasi dengan peinbeli didasarkan pada ketentuan
yang disepakati bersama antara penjual tersebut dengan Kontraktor dan
Badan Pelaksana.
Dalarn rnelaksanakan negosiasi tersebut diatas penjual wajib rnernperhatikan
kebijakan Menteri dalam penetapan harga Minyak Bumi atau Gas Bumi.
Ayat (3)
Dalam ha1 penjual Gas Bumi yang ditunjuk bukan Kontraktor, maka Badan
Pelaksana dalarn memberikan persetujuan setclah berkoordinasi dengan
Kontraktor.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 102
Pengaturan lebih lanjut oleh Menteri dan/~tt:~uICcpnlrt Dadan Pelaksana
dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu dapat
dilakukan sec2draefektif dan efisien.
Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104 ...
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Pasal 104
Huruf a
Yang dimaksud dengan konlr~tkltiill dillit111 kelel~ti~nn
ini adalah kontrakkontrak yang berkiiitan dengan kegi;~i;in ko111r;lktor ditlii~~l
r~lngkaKontwk
Kerja Sama, antara lain : perjaiqian y;cng lerkail deligan 17endnnaan oleh
pihak ket iga, OiYttike Asrccl tic]1t, ~ " Y C ~ I ~,4'p
~ J ~I : ~C JC~ I C
/, J SI ~ i p p l y/ ~ S I * C C J I I C I I ~ ,

Producers Agreement, l k t ~ ~ ~ s ptjou
o r t ~ i1
Agreement, Plant Use Agrrenrait yallg ~ ~ S C

11

I,

Pltuzf

Pmcessing

I I ~ Ll lI~~e Ir u~ pYt l~k a
~kesat~lan
~~
dari

kontrak-konirak yang mendukung pe~iju;ll:\n Minyitk Ditll G ~ IUilnli.
S
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup j2las
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Anak-anak perusahaan yang berkonlrak dengall Uad'ln Pelakstlna wajib
rnelaksanakan peinbukuan secara terpis;ill
Kerjanya
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L I I I ~ L iliiisi~~g-masing
I~
Wilayah

Huruf k
Ketentuan ini dirnaksudkan agar Pertamina sebagai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) marnpu turnbuh dan berkernbang sebagai Badan Usaha
yang marnpu bersaing. Dalarn ha1 Pertarnina rnenghenclaki adanya pihak lain
untuk ikut serta sebagai pernegang partjcipating interest perlu diatur dalam
Kontrak Kerja Sama dengan tetap berpedornan pada tujuan sebagairnana
tersebut di atas.
Huruf 1
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4435
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2005
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4),
Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12
ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat
(3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3),
Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal
26 ayat (7), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29
ayat (5), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat
(2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (5),
Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal
45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan
Gedung,
perlu
menetapkan
Peraturan
Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4247);

MEMUTUSKAN : . . .
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi
yang
menyatu
dengan
tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

2.

Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung
yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik
berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun
fungsi sosial dan budaya.

3.

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung
yang digunakan untuk kepentingan umum dan
bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam
pembangunan
dan/atau
pemanfaatannya
membutuhkan
pengelolaan
khusus
dan/atau
memiliki
kompleksitas
tertentu
yang
dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat
dan lingkungannya.

4.

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari
fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan
tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.
5. Keterangan . . .
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5.

Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi
tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan
yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
pada lokasi tertentu.

6.

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan
yang diberikan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat
bangunan
gedung
sesuai
dengan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku.

7.

Permohonan izin mendirikan bangunan gedung
adalah
permohonan
yang
dilakukan
pemilik
bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk
mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

8.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai
dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

9.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai
bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

10. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang
terbuka
di
luar
bangunan
gedung
yang
diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.
11. Koefisien Tapak Basemen (KTB) adalah angka
persentase perbandingan antara luas tapak basemen
dan
luas
lahan/tanah
perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
12. Rencana . . .
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12. Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
kabupaten/kota adalah hasil perencanaan tata ruang
wilayah kabupaten/kota yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
(RDTRKP) adalah penjabaran dari Rencana Tata
Ruang Wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana
pemanfaatan kawasan perkotaan.
14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang
memuat rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan.
15. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di
sekitar
bangunan
gedung
yang
menjadi
pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung
baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi
ekosistem.
16. Pedoman teknis adalah acuan teknis yang
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan
Pemerintah ini dalam bentuk ketentuan teknis
penyelenggaraan bangunan gedung.
17. Standar teknis adalah standar yang dibakukan
sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan
standar metode uji baik berupa Standar Nasional
Indonesia maupun standar internasional yang
diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan
gedung.
18. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan
pembangunan yang meliputi proses perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan
pemanfaatan,
pelestarian
dan
pembongkaran
bangunan gedung.
19. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik
bangunan
gedung,
penyedia
jasa
konstruksi
bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
20. Pemilik . . .
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20. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang
menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.
21. Pengguna
bangunan
gedung
adalah
pemilik
bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan
gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik
bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau
mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan
gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri
dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan
bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan
teknis dalam proses penelitian dokumen rencana
teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian
masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu
yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per
kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan
gedung tertentu tersebut.
23. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung
yang memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan
gedung yang ditetapkan.
24. Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar
teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang
mengikuti tahapan prarencana, pengembangan
rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri
atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar,
rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana
spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan
standar teknis yang berlaku.
25. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim
ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis
dan
profesional
terkait
dengan
pemenuhan
persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam
proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
maupun pembongkaran bangunan gedung.
26. Penyedia . . .
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26. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah
orang perorangan atau badan yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi
bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis,
pelaksana
konstruksi,
pengawas/manajemen
konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan
gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
27. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan
bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya
agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
28. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti bagian bangunan gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana
agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
29. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan
adalah
kegiatan
memperbaiki,
memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk
aslinya.
30. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran,
serta
pemeliharaan
bangunan
gedung
dan
lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai
dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
31. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang
merupakan perwujudan kehendak dan keinginan
masyarakat
untuk
memantau
dan
menjaga
ketertiban,
memberi masukan, menyampaikan
pendapat dan pertimbangan, serta melakukan
gugatan
perwakilan
berkaitan
dengan
penyelenggaraan bangunan gedung.
32. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan
hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi
yang kegiatannya di bidang bangunan gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat
ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.
33. Dengar . . .
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33. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang
diadakan untuk mendengarkan dan menampung
aspirasi
masyarakat
baik
berupa
pendapat,
pertimbangan maupun usulan dari masyarakat
umum
sebagai
masukan
untuk
menetapkan
kebijakan Pemerintah/pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.
34. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang
diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok dalam mengajukan gugatan untuk
kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili
pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta
atau dasar hukum antara wakil kelompok dan
anggota kelompok yang dimaksud.
35. Pembinaan
penyelenggaraan
bangunan gedung
adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan
dalam
rangka
mewujudkan
tata
pemerintahan
yang
baik
sehingga
setiap
penyelenggaraan
bangunan
gedung
dapat
berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan
gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta
terwujudnya kepastian hukum.
36. Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan
peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk,
dan standar teknis bangunan gedung sampai di
daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.
37. Pemberdayaan
adalah
kegiatan
untuk
menumbuhkembangkan
kesadaran
akan
hak,
kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan
gedung dan aparat pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.
38. Pengawasan
adalah
pemantauan
terhadap
pelaksanaan
penerapan
peraturan
perundangundangan bidang bangunan gedung dan upaya
penegakan hukum.
39. Pemerintah . . .
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39. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah daerah adalah bupati atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2
Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan
fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung,
penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat,
dan pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan
gedung.

BAB II
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 3
(1)

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan
pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung,
baik ditinjau dari segi tata bangunan dan
lingkungannya, maupun keandalan bangunan
gedungnya.

(2)

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi fungsi hunian, fungsi
keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya,
serta fungsi khusus.
(3) Satu . . .
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(3)

Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari
satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penetapan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 4
(1)

Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai
tinggal manusia yang meliputi rumah
tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal
dan rumah tinggal sementara.

Pasal 3
tempat
tinggal
susun,

(2)

Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai
tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan
masjid termasuk mushola, bangunan gereja
termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara,
dan bangunan kelenteng.

(3)

Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan
gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian,
perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan
bangunan gedung tempat penyimpanan.

(4)

Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai fungsi utama
sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan
budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan
pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan,
laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan
umum.

(5) Fungsi . . .
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(5)

Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) mempunyai fungsi utama sebagai tempat
melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang
penyelenggaraannya
dapat
membahayakan
masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai
risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung
untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan
keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan
oleh Menteri.

Pasal 5
(1)

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 diklasifikasikan berdasarkan tingkat
kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko
kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian,
dan/atau kepemilikan.

(2)

Klasifikasi
berdasarkan
tingkat
kompleksitas
meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan
gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung
khusus.

(3)

Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi
bangunan gedung permanen, bangunan gedung semi
permanen, dan bangunan gedung darurat atau
sementara.

(4)

Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran
meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran
tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat
risiko kebakaran rendah.

(5)

Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi
tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi
yang berwenang.

(6)

Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi bangunan
gedung di lokasi padat, bangunan gedung di lokasi
sedang, dan bangunan gedung di lokasi renggang.
(7) Klasifikasi . . .
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(7)

Klasifikasi
berdasarkan
ketinggian
meliputi
bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan
gedung bertingkat sedang, dan bangunan gedung
bertingkat rendah.

(8)

Klasifikasi
berdasarkan
kepemilikan
meliputi
bangunan gedung milik negara, bangunan gedung
milik badan usaha, dan bangunan gedung milik
perorangan.

(9)

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
klasifikasi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 6

(1)

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

(2)

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan
oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan
permohonan izin mendirikan bangunan gedung.

(3)

Pemerintah
daerah
menetapkan
fungsi
dan
klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), kecuali bangunan gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah, dalam izin mendirikan
bangunan
gedung
berdasarkan
RTRW
kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

Bagian Ketiga
Perubahan Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 7
(1)

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat
diubah melalui permohonan baru izin mendirikan
bangunan gedung.
(2) Perubahan . . .
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(2)

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis
bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi
yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP,
dan/atau RTBL.

(3)

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan
gedung.

(4)

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin
mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan
gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8
(1)

Setiap
bangunan
gedung
harus
memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

(2)

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
a. status
hak
atas
tanah,
dan/atau
izin
pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
c. izin mendirikan bangunan gedung.

(3)

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi
persyaratan tata bangunan dan persyaratan
keandalan bangunan gedung.
(4) Persyaratan . . .
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(4)

Persyaratan administratif dan persyaratan teknis
untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung
semi permanen, bangunan gedung darurat, dan
bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi
bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai
kondisi sosial dan budaya setempat.

Pasal 9
(1)

Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung
adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan
peruntukan, kepadatan dan ketinggian, wujud
arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan,
serta persyaratan keselamatan dan kesehatan
pengguna dan lingkungannya.

(2)

Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung
semi-permanen dan darurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan
mempertimbangkan fungsi bangunan gedung yang
diperbolehkan,
keselamatan
dan
kesehatan
pengguna dan lingkungan, serta waktu maksimum
pemanfaatan bangunan gedung yang bersangkutan.

(3)

Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung
yang dibangun di lokasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan
mempertimbangkan
fungsi
bangunan
gedung,
keselamatan pengguna dan kesehatan bangunan
gedung, dan sifat permanensi bangunan gedung
yang diperkenankan.

(4)

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan daerah
dengan mengacu pada pedoman dan standar teknis
yang berkaitan dengan bangunan gedung yang
bersangkutan.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 10
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Status Hak atas Tanah
Pasal 11
(1)

Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah
yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri
maupun milik pihak lain.

(2)

Dalam hal tanahnya milik pihak lain, bangunan
gedung hanya dapat didirikan dengan izin
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis
antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dengan pemilik bangunan gedung.

(3)

Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para
pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta
fungsi bangunan gedung dan jangka waktu
pemanfaatan tanah.

Paragraf 3 . . .
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Paragraf 3
Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 12
(1)

Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan
dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah,
berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan
gedung.

(2)

Kepemilikan bangunan
kepada pihak lain.

(3)

Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemilik
tanah, pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mendapat persetujuan pemilik tanah.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai surat bukti
kepemilikan bangunan gedung diatur dengan
Peraturan Presiden.

gedung

dapat

dialihkan

Pasal 13
(1)

Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung-baru
dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan
bangunan
gedung
untuk
keperluan
tertib
pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

(2)

Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data
yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam
melakukan pendataan bangunan gedung.

(3)

Berdasarkan
pendataan
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
daerah mendaftar bangunan gedung tersebut untuk
keperluan sistem informasi bangunan gedung.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan
bangunan gedung diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4 . . .
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Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Pasal 14
(1)

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan
gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan
gedung.

(2)

Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah
daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus
oleh Pemerintah, melalui proses permohonan izin
mendirikan bangunan gedung.

(3)

Pemerintah
daerah
wajib
memberikan surat
keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi
yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan
mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan
gedung.

(4)

Surat
keterangan
rencana
kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang
bersangkutan dan berisi:
a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun
pada lokasi bersangkutan;
b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang
diizinkan;
c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah
permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
d. garis sempadan dan jarak bebas
bangunan gedung yang diizinkan;

minimum

e. KDB maksimum yang diizinkan;
f.

KLB maksimum yang diizinkan;

g. KDH minimum yang diwajibkan;
h. KTB maksimum yang diizinkan; dan
i.

jaringan utilitas kota.
(5) Dalam . . .
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(5)

Dalam surat keterangan rencana kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga
dicantumkan ketentuan-ketentuan khusus yang
berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.

(6)

Keterangan rencana kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), digunakan
sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan
gedung.
Pasal 15

(1) Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin
mendirikan
bangunan
gedung
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi
dengan:
a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah
atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b. data pemilik bangunan gedung;
c. rencana teknis bangunan gedung; dan
d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi
bangunan gedung yang menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan.
(2) Untuk proses pemberian perizinan bagi bangunan
gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari
tim
ahli
bangunan
gedung
dan
dengan
mempertimbangkan pendapat publik.
(3) Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang
telah memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh
bupati/walikota, kecuali untuk Daerah Khusus
Ibukota Jakarta oleh Gubernur, untuk bangunan
gedung fungsi khusus oleh Pemerintah dalam bentuk
izin mendirikan bangunan gedung.
(4) Izin mendirikan bangunan gedung merupakan
prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas
umum kabupaten/kota.
Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16
Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan
intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan
gedung,
dan
persyaratan
pengendalian
dampak
lingkungan.

Paragraf 2
Persyaratan Peruntukan dan Intensitas
Bangunan Gedung

Pasal 17
(1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 merupakan persyaratan peruntukan
lokasi yang bersangkutan sesuai dengan RTRW
kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
(2) Persyaratan
intensitas
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi
persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas
bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang
bersangkutan.

Pasal 18 . . .
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Pasal 18
(1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya
harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang
ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP,
dan/atau RTBL.
(2) Setiap mendirikan bangunan gedung di atas,
dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana
dan sarana umum tidak boleh mengganggu
keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,
dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang
bersangkutan.
(3) Bagi
daerah
yang
belum
memiliki
RTRW
kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL untuk
lokasi yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat
memberikan persetujuan mendirikan bangunan
gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu
sementara.
(4) Apabila RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau
RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi
bangunan gedung yang telah ada harus disesuaikan
dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 19
(1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota,
RDTRKP dan/atau RTBL yang mengakibatkan
perubahan peruntukan lokasi, fungsi bangunan
gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang
baru harus disesuaikan.
(2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan
peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemerintah daerah memberikan penggantian yang
layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 . . .
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Pasal 20
(1)

Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh
melebihi ketentuan maksimal kepadatan dan
ketinggian
yang
ditetapkan
dalam
RTRW
kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

(2)

Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal.

(3)

Persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam
bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau
jumlah lantai maksimal.

(4)

Penetapan
KDB
didasarkan
pada
luas
kaveling/persil, peruntukan atau fungsi lahan, dan
daya dukung lingkungan.

(5)

Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai didasarkan
pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung
lingkungan,
keselamatan
dan
pertimbangan
arsitektur kota.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan
besaran kepadatan dan ketinggian bangunan gedung
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 21

(1)

Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh
melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan
gedung
yang
ditetapkan
dalam
RTRW
kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.

(2)

Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan
dalam bentuk:
a. garis sempadan bangunan gedung dengan as
jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api,
dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan
b. jarak antara bangunan gedung dengan batasbatas persil, jarak antar bangunan gedung, dan
jarak antara as jalan dengan pagar halaman
yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan,
yang diberlakukan per kaveling, per persil,
dan/atau per kawasan.
(3) Penetapan . . .
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(3)

Penetapan garis sempadan bangunan gedung
dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi
danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan
tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan
dan kesehatan.

(4)

Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan
batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan
pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang
bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan,
dan
kemudahan.

(5)

Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah
permukaan tanah didasarkan pada jaringan utilitas
umum yang ada atau yang akan dibangun.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penentuan besaran jarak bebas bangunan gedung
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung
Pasal 22
Persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan
penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam,
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan
gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan
adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya
setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan
arsitektur dan rekayasa.

Pasal 23 . . .
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Pasal 23
(1)

Penampilan
bangunan
gedung
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 harus dirancang dengan
mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk,
karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di
sekitarnya.

(2)

Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar
budaya,
harus
dirancang
dengan
mempertimbangkan kaidah pelestarian.

(3)

Penampilan bangunan gedung yang didirikan
berdampingan dengan bangunan gedung yang
dilestarikan,
harus
dirancang
dengan
mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan
karakteristik dari arsitektur bangunan gedung yang
dilestarikan.

(4)

Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidahkaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung
untuk
suatu
kawasan
setelah
mendapat
pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dan
mempertimbangkan pendapat publik.
Pasal 24

(1)

Tata ruang-dalam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, harus mempertimbangkan fungsi ruang,
arsitektur bangunan gedung, dan keandalan
bangunan gedung.

(2)

Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan
efisiensi dan efektivitas tata ruang-dalam.

(3)

Pertimbangan
arsitektur
bangunan
gedung
diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang-dalam
terhadap
kaidah-kaidah
arsitektur
bangunan
gedung secara keseluruhan.

(4)

Pertimbangan
keandalan
bangunan
gedung
diwujudkan
dalam
pemenuhan
persyaratan
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan,
dan
kemudahan tata ruang-dalam.

dalam

Pasal 25 . . .
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Pasal 25
(1)

Keseimbangan,
keserasian,
dan
keselarasan
bangunan
gedung
dengan
lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus
mempertimbangkan
terciptanya
ruang
luar
bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang
seimbang,
serasi,
dan
selaras
dengan
lingkungannya.

(2)

Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar
bangunan gedung dan ruang terbuka hijau
diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah
resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan
dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan
prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.

Paragraf 4
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan
Pasal 26
(1)

Penerapan
persyaratan
pengendalian
dampak
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(2)

Setiap
mendirikan
bangunan
gedung
yang
menimbulkan dampak penting, harus didahului
dengan menyertakan analisis mengenai dampak
lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 5 . . .
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Paragraf 5
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
Pasal 27
(1)

RTBL merupakan pengaturan persyaratan tata
bangunan
sebagai
tindak
lanjut
RTRW
kabupaten/kota dan/atau RDTRKP, digunakan
dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu
kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan
untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas
bangunan
gedung
dan
lingkungan
yang
berkelanjutan.

(2)

RTBL memuat materi pokok ketentuan program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan
panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian
pelaksanaan.

Pasal 28
(1)

RTBL disusun oleh pemerintah daerah atau
berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta,
dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat
permasalahan pada lingkungan/kawasan yang
bersangkutan.

(2)

Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penataan
bangunan gedung dan lingkungan yang meliputi
perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan
baru, dan/atau pelestarian untuk:
a. kawasan terbangun;
b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan;
c. kawasan baru
dan/atau

yang

potensial

berkembang;

d. kawasan yang bersifat campuran.
(3)

Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan
teknis tim ahli bangunan gedung dan dengan
mempertimbangkan pendapat publik.
(4) RTBL . . .
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(4)

RTBL ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota,
dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan
peraturan Gubernur.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum
penyusunan RTBL diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 6

Pembangunan Bangunan Gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum
Pasal 29
Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di
bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan
gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan
dari pihak yang berwenang.
Pasal 30
(1)

Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah
yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum
sebagaimana dalam Pasal 29 harus:
a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP,
dan/atau RTBL;
b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana
yang berada di bawah tanah;
d. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi
bangunan gedung;
e. memiliki sarana khusus untuk kepentingan
keamanan dan keselamatan bagi pengguna
bangunan gedung; dan
f.

mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
(2) Pembangunan . . .
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(2)

Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau
di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
harus:
a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP,
dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan,
dan fungsi lindung kawasan;
c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang
dapat merusak lingkungan;
d. tidak menimbulkan pencemaran; dan
e. telah mempertimbangkan faktor keselamatan,
kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi
pengguna bangunan gedung.

(3)

Pembangunan bangunan gedung di atas/dibawah
prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 harus:
a. sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP,
dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana
yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya;
c. tetap memperhatikan keserasian
gedung terhadap lingkungannya; dan

bangunan

d. memenuhi
persyaratan
keselamatan
kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung.

dan

(4)

Izin
mendirikan
bangunan
gedung
untuk
pembangunan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 dan
Pasal 15, wajib mendapat pertimbangan teknis tim
ahli
bangunan
gedung
dan
dengan
mempertimbangkan pendapat publik.

(5)

Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan
bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah,
air, dan/atau prasarana dan sarana umum
mengikuti standar teknis yang berlaku.
Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Persyaratan Keandalan
Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum

Pasal 31
Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan
Pasal 32
Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 meliputi persyaratan kemampuan bangunan
gedung untuk mendukung beban muatan, serta
kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
Pasal 33
(1)

Setiap bangunan gedung, strukturnya harus
direncanakan kuat/kokoh, dan stabil dalam
memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi
persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur
layanan
yang
direncanakan
dengan
mempertimbangkan fungsi bangunan gedung,
lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan
konstruksinya.
(2)
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(2)

Kemampuan
memikul
beban
diperhitungkan
terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat
dari beban-beban yang mungkin bekerja selama
umur layanan struktur, baik beban muatan tetap
maupun beban muatan sementara yang timbul
akibat gempa dan angin.

(3)

Dalam perencanaan struktur bangunan gedung
terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur
bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur
maupun struktur gedung, harus diperhitungkan
memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan
zona gempanya.

(4)

Struktur bangunan gedung harus direncanakan
secara daktail sehingga pada kondisi pembebanan
maksimum yang direncanakan, apabila terjadi
keruntuhan kondisi strukturnya masih dapat
memungkinkan
pengguna
bangunan
gedung
menyelamatkan diri.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan,
ketahanan terhadap gempa bumi dan/atau angin,
dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman
dan standar teknis yang berlaku.
Pasal 34

(1)

Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana, harus
dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan
sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.

(2)

Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
didasarkan
pada
fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang,
bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan
kondisi penghuni dalam bangunan gedung.

(3)

Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi,
klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan,
dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam
bangunan gedung.
(4) Setiap . . .
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(4)

Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi,
luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah
penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen
pengamanan kebakaran.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta
penerapan manajemen pengamanan kebakaran
mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.
Pasal 35

(1)

Setiap bangunan gedung yang berdasarkan letak,
sifat
geografis,
bentuk,
ketinggian,
dan
penggunaannya berisiko terkena sambaran petir
harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.

(2)

Sistem penangkal petir yang dirancang dan dipasang
harus dapat mengurangi secara nyata risiko
kerusakan yang disebabkan sambaran petir
terhadap bangunan gedung dan peralatan yang
diproteksinya,
serta
melindungi manusia
di
dalamnya.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi
sistem penangkal petir mengikuti pedoman dan
standar teknis yang berlaku.
Pasal 36

(1)

Setiap bangunan gedung yang dilengkapi dengan
instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya
harus dijamin aman, andal, dan akrab lingkungan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan,
pemasangan,
pemeriksaan
dan
pemeliharaan instalasi listrik mengikuti pedoman
dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 37 . . .
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Pasal 37
(1)

Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum,
atau bangunan gedung fungsi khusus harus
dilengkapi dengan sistem pengamanan yang
memadai
untuk
mencegah
terancamnya
keselamatan penghuni dan harta benda akibat
bencana bahan peledak.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, pemeliharaan instalasi
sistem pengamanan mengikuti pedoman dan
standar teknis yang berlaku.

Paragraf 3
Persyaratan Kesehatan
Pasal 38
Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 meliputi persyaratan sistem
penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan
bahan bangunan gedung.
Pasal 39
(1)

Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan,
setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi
alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai
dengan fungsinya.

(2)

Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung
pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan,
bangunan gedung pendidikan khususnya ruang
kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya
harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada
pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang
dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.
Pasal 40 . . .
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Pasal 40
(1)

Ventilasi alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (1) harus memenuhi ketentuan bukaan
permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela, sarana
lain yang dapat dibuka dan/atau dapat berasal dari
ruangan yang bersebelahan untuk memberikan
sirkulasi udara yang sehat.

(2)

Ventilasi mekanik/buatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1) harus disediakan jika
ventilasi alami tidak dapat memenuhi syarat.

(3)

Penerapan sistem ventilasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan
energi dalam bangunan gedung.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada
bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar
teknis yang berlaku.

Pasal 41
(1)

Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan,
setiap
bangunan
gedung
harus
mempunyai
pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan,
termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan
fungsinya.

(2)

Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan
umum
harus
mempunyai
bukaan
untuk
pencahayaan alami.

(3)

Pencahayaan alami sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus optimal, disesuaikan dengan fungsi
bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang
di dalam bangunan gedung.
(4)
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(4)

Pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus direncanakan berdasarkan tingkat
iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang
dalam
bangunan
gedung
dengan
mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi
yang
digunakan,
dan
penempatannya
tidak
menimbulkan efek silau atau pantulan.

(5)

Pencahayaan buatan yang digunakan untuk
pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dipasang pada bangunan gedung
dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara
otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang
cukup untuk evakuasi yang aman.

(6)

Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang
diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus
dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau
otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang
mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem pencahayaan pada bangunan gedung
mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.

Pasal 42
Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi, setiap
bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem air
bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air
limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.

Pasal 43
(1)

Sistem air bersih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 harus direncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem
distribusinya.
(2) Sumber . . .
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Sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air
berlangganan dan/atau sumber air lainnya yang
memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Perencanaan sistem distribusi air bersih dalam
bangunan gedung harus memenuhi debit air dan
tekanan minimal yang disyaratkan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem air bersih pada bangunan gedung mengikuti
pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Pasal 44

(1)

Sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus
direncanakan
dan
dipasang
dengan
mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.

(2)

Pertimbangan jenis air kotor dan/atau air limbah
diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem
pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan
yang dibutuhkan.

(3)

Pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan/atau air
limbah
diwujudkan
dalam
bentuk
sistem
pengolahan dan pembuangannya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah
pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan
standar teknis yang berlaku.
Pasal 45

(1)

Sistem
pembuangan
kotoran
dan
sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus
direncanakan
dan
dipasang
dengan
mempertimbangkan fasilitas penampungan dan
jenisnya.
(2) Pertimbangan . . .
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Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan
dalam bentuk penyediaan tempat penampungan
kotoran dan sampah pada masing-masing bangunan
gedung, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi
bangunan, jumlah penghuni, dan volume kotoran
dan sampah.

(3)

Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan
dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau
pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan
penghuni, masyarakat dan lingkungannya.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pengelolaan fasilitas
pembuangan kotoran dan sampah pada bangunan
gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.

Pasal 46
(1)

Sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 harus direncanakan dan dipasang
dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan
air tanah, permeabilitas tanah, dan ketersediaan
jaringan drainase lingkungan/kota.

(2)

Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harus
dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan.

(3)

Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus
diresapkan ke dalam tanah pekarangan dan/atau
dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke
jaringan drainase lingkungan/kota sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

(4)

Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun
sebab lain yang dapat diterima, maka penyaluran air
hujan harus dilakukan dengan cara lain yang
dibenarkan oleh instansi yang berwenang.

(5)

Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk
mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan
pada saluran.
(6) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem penyaluran air hujan pada bangunan gedung
mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.
Pasal 47

(1)

Untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan
bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus
menggunakan bahan bangunan yang aman bagi
kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

(2)

Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi
kesehatan pengguna bangunan gedung harus tidak
mengandung bahan-bahan berbahaya/ beracun bagi
kesehatan, dan aman bagi pengguna bangunan
gedung.

(3)

Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak
negatif terhadap lingkungan harus:
a. menghindari timbulnya efek silau dan pantulan
bagi
pengguna
bangunan
gedung
lain,
masyarakat, dan lingkungan sekitarnya;
b. menghindari timbulnya efek peningkatan suhu
lingkungan di sekitarnya;
c. mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi
energi; dan
d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan
selaras dengan lingkungannya.

(4)

Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan
lokal harus sesuai dengan kebutuhan dan
memperhatikan kelestarian lingkungan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penggunaan
bahan
bangunan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4)
mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.
Paragraf 4 . . .
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Paragraf 4
Persyaratan Kenyamanan
Pasal 48
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 meliputi kenyamanan ruang
gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam
ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat
kebisingan.

Pasal 49
(1)

Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak
dalam bangunan gedung, penyelenggara bangunan
gedung harus mempertimbangkan:
a. fungsi
ruang,
jumlah
pengguna,
perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam
bangunan gedung; dan
b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

(2)

Untuk
mendapatkan
kenyamanan
hubungan
antarruang, penyelenggara bangunan gedung harus
mempertimbangkan:
a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah
pengguna dan perabot/peralatan di dalam
bangunan gedung;
b. sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; dan
c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan kenyamanan ruang gerak dan
hubungan antarruang pada bangunan gedung
mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.

Pasal 50 . . .
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Pasal 50
(1)

Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara
ruang di dalam bangunan gedung, penyelenggara
bangunan
gedung
harus
mempertimbangkan
temperatur dan kelembaban.

(2)

Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan
kelembaban udara di dalam ruangan dapat
dilakukan dengan pengkondisian udara dengan
mempertimbangkan:
a. fungsi
bangunan
gedung/ruang,
jumlah
pengguna, letak, volume ruang, jenis peralatan,
dan penggunaan bahan bangunan;
b. kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan
c. prinsip-prinsip
penghematan
energi
dan
kelestarian lingkungan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
kenyamanan kondisi udara pada bangunan gedung
mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.
Pasal 51

2609

(1)

Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan,
penyelenggara
bangunan
gedung
harus
mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari
dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke
ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.

(2)

Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari
dalam bangunan ke luar, penyelenggara bangunan
gedung harus mempertimbangkan:
a. gubahan massa bangunan, rancangan bukaan,
tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan
rancangan bentuk luar bangunan;
b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan
gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau; dan
c. pencegahan terhadap gangguan silau dan
pantulan sinar.

(3)

Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari
luar ke dalam bangunan, penyelenggara bangunan
gedung harus mempertimbangkan:
a. rancangan . . .
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a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar
bangunan,
dan
rancangan
bentuk
luar
bangunan gedung; dan
b. keberadaan bangunan gedung yang
dan/atau yang akan ada di sekitarnya.
(4)

ada

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan
kenyamanan
pandangan
pada
bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar
teknis yang berlaku.
Pasal 52

(1)

Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap
getaran pada bangunan gedung, penyelenggara
bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis
kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber
getar lainnya baik yang berada pada bangunan
gedung maupun di luar bangunan gedung.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan tingkat kenyamanan terhadap getaran
pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan
standar teknis yang berlaku.
Pasal 53

(1)

Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap
kebisingan pada bangunan gedung, penyelenggara
bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis
kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber
bising lainnya baik yang berada pada bangunan
gedung maupun di luar bangunan gedung.

(2)

Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang
karena fungsinya menimbulkan dampak kebisingan
terhadap
lingkungannya
dan/atau
terhadap
bangunan
gedung
yang
telah
ada,
harus
meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai
dengan tingkat yang diizinkan.
(3) Ketentuan . . .
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(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan
tingkat
kenyamanan
terhadap
kebisingan pada bangunan gedung mengikuti
pedoman dan standar teknis yang berlaku.
Paragraf 5
Persyaratan Kemudahan
Pasal 54

Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di
dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana
dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
Pasal 55
(1)

Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 meliputi tersedianya fasilitas dan
aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman
termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

(2)

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harus
mempertimbangkan
tersedianya
hubungan
horizontal dan vertikal antarruang dalam bangunan
gedung, akses evakuasi, termasuk bagi penyandang
cacat dan lanjut usia.

(3)

Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 disesuaikan dengan
fungsi
bangunan
gedung
dan
persyaratan
lingkungan lokasi bangunan gedung.
Pasal 56

(1)

Setiap
bangunan
gedung
harus
memenuhi
persyaratan kemudahan hubungan horizontal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)
berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang
memadai untuk terselenggaranya fungsi bangunan
gedung tersebut.
(2)
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(2)

Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu
ruangan dipertimbangkan berdasarkan besaran
ruang, fungsi ruang, dan jumlah pengguna ruang.

(3)

Arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan
dipertimbangkan berdasarkan fungsi ruang dan
aspek keselamatan.

(4)

Ukuran
koridor
sebagai
akses
horizontal
antarruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi
koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan pintu dan koridor mengikuti pedoman
dan standar teknis yang berlaku.
Pasal 57

(1)

Setiap
bangunan
gedung
bertingkat
harus
menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai
yang memadai untuk terselenggaranya fungsi
bangunan gedung tersebut berupa tersedianya
tangga, ram, lif, tangga berjalan/eskalator,
dan/atau lantai berjalan/travelator.

(2)

Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana
vertikal harus berdasarkan fungsi
gedung, luas bangunan, dan jumlah
ruang, serta keselamatan pengguna
gedung.

hubungan
bangunan
pengguna
bangunan

Pasal 58
(1)

Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas
5 (lima) lantai harus menyediakan sarana
hubungan vertikal berupa lif.

(2)

Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lif sebagai
sarana hubungan vertikal dalam bangunan gedung
harus mampu melakukan pelayanan yang optimal
untuk sirkulasi vertikal pada bangunan, sesuai
dengan fungsi dan jumlah pengguna bangunan
gedung.

(3)

Setiap bangunan gedung yang menggunakan lif
harus menyediakan lif kebakaran.
(4) Lif . . .
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(4)

Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berupa lif khusus kebakaran atau lif
penumpang biasa atau lif barang yang dapat diatur
pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat
dapat digunakan secara khusus oleh petugas
kebakaran.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan lif
mengikuti pedoman dan standar teknis yang
berlaku.
Pasal 59

(1)

Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana, harus
menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sistem
peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar
darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin
kemudahan pengguna bangunan gedung untuk
melakukan evakuasi dari dalam bangunan gedung
secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan
darurat.

(2)

Penyediaan
sistem
peringatan
bahaya
bagi
pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung,
jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung,
serta jarak pencapaian ke tempat yang aman.

(3)

Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi
harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah
dibaca dan jelas.

(4)

Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi,
luas, jumlah lantai, dan/atau jumlah penghuni
dalam bangunan gedung tertentu harus memiliki
manajemen penanggulangan bencana atau keadaan
darurat.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan sarana evakuasi mengikuti pedoman
dan standar teknis yang berlaku.
Pasal 60 . . .
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Pasal 60
(1)

Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal
tunggal dan rumah deret sederhana, harus
menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk
menjamin
terwujudnya
kemudahan
bagi
penyandang cacat dan lanjut usia masuk ke dan
keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas
dalam bangunan gedung secara mudah, aman,
nyaman dan mandiri.

(2)

Fasilitas dan
pada ayat (1)
umum, jalur
ram, tangga,
lanjut usia.

(3)

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan
dengan fungsi, luas, dan ketinggian bangunan
gedung.

(4)

Ketentuan tentang ukuran, konstruksi, jumlah
fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat
mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar
teknis yang berlaku.

aksesibilitas sebagaimana dimaksud
meliputi toilet, tempat parkir, telepon
pemandu, rambu dan marka, pintu,
dan lif bagi penyandang cacat dan

Pasal 61
(1)

Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum
harus menyediakan kelengkapan prasarana dan
sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi
ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat
parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi
dan informasi untuk memberikan kemudahan bagi
pengguna bangunan gedung dalam beraktivitas
dalam bangunan gedung.

(2)

Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan
dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta
jumlah pengguna bangunan gedung.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perencanaan
dan
pemeliharaan
kelengkapan
prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan
gedung mengikuti pedoman dan standar teknis
yang berlaku.
BAB IV . . .
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BAB IV
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama
Pembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 62
(1)

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan
melalui
tahapan
perencanaan
teknis
dan
pelaksanaan beserta pengawasannya.

(2)

Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan
secara tertib administratif dan teknis untuk
menjamin keandalan bangunan gedung tanpa
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(3)

Pembangunan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti kaidah
pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional,
prosedural, dengan mempertimbangkan adanya
keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya
setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2
Perencanaan Teknis
Pasal 63
(1)

Perencanaan teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan oleh
penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang
memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2)
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(2)

Lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis
bangunan gedung meliputi:
a. penyusunan konsep perencanaan;
b. prarencana;
c. pengembangan rencana;
d. rencana detail;
e. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi;
f. pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan
jasa pelaksanaan;
g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung; dan
h. penyusunan petunjuk pemanfaatan bangunan
gedung.

(3)

Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan
berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen
ikatan kerja.

(4)

Perencanaan teknis harus disusun dalam suatu
dokumen
rencana
teknis
bangunan
gedung
berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai
dengan Pasal 61, kecuali Pasal 22, Pasal 27, Pasal
28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 48, Pasal 54
dan Pasal 55, sesuai dengan lokasi, fungsi, dan
klasifikasi bangunan gedung.

(5)

Dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa
rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan
konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan,
tata ruang-dalam, dalam bentuk gambar rencana,
gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan
syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat
teknis, rencana anggaran biaya pembangunan,
dan/atau laporan perencanaan.

(6)

Pengadaan jasa perencanaan teknis bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung,
penunjukan langsung, atau sayembara.

(7)
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(7)

Hubungan kerja antara penyedia jasa perencanaan
teknis dan
pemilik bangunan gedung harus
dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 64

(1)

Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 ayat (5) diperiksa, dinilai, disetujui,
dan disahkan untuk memperoleh izin mendirikan
bangunan gedung.

(2)

Pemeriksaan dokumen rencana teknis dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen
sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung.

(3)

Penilaian dokumen rencana teknis dilaksanakan
dengan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan
persyaratan teknis dengan mempertimbangkan
aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan
gedung.

(4)

Penilaian dokumen rencana teknis bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan
gedung dalam hal bangunan gedung tersebut untuk
kepentingan umum.

(5)

Penilaian dokumen rencana teknis bangunan
gedung yang menimbulkan dampak penting, wajib
mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan
gedung dan memperhatikan hasil dengar pendapat
publik.

(6)

Penilaian dokumen rencana teknis bangunan
gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah
dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli
bangunan gedung, serta memperhatikan hasil
dengar pendapat publik.

(7)
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(7)

Persetujuan dokumen rencana teknis diberikan
terhadap rencana yang telah memenuhi persyaratan
sesuai dengan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dalam bentuk persetujuan tertulis oleh
pejabat yang berwenang.

(8)

Pengesahan dokumen rencana teknis bangunan
gedung dilakukan oleh pemerintah daerah, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah,
berdasarkan rencana teknis beserta kelengkapan
dokumen lainnya dan diajukan oleh pemohon.
Pasal 65

(1)

Dokumen rencana teknis yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7)
dikenakan biaya izin mendirikan bangunan gedung
yang nilainya ditetapkan berdasarkan klasifikasi
bangunan gedung.

(2)

Dokumen rencana teknis yang biaya izin mendirikan
bangunan gedungnya telah dibayar, diterbitkan izin
mendirikan bangunan gedung oleh bupati/walikota,
kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dilakukan oleh Gubernur, dan untuk bangunan
gedung fungsi khusus oleh Pemerintah setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Paragraf 3
Tim Ahli Bangunan Gedung
Pasal 66
(1)

Tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (4) ditetapkan oleh bupati atau
walikota, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan
untuk bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan
oleh Menteri.
(2) Masa . . .
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(2)

Masa kerja tim ahli bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun,
kecuali masa kerja tim ahli bangunan gedung fungsi
khusus diatur lebih lanjut oleh Menteri.

(3)

Keanggotaan
tim
ahli
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat Ad
hoc, independen, objektif dan tidak mempunyai
konflik kepentingan.

(4)

Keanggotaan
tim
ahli
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
terdiri atas unsur-unsur perguruan tinggi, asosiasi
profesi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah
yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan
teknis di bidang bangunan gedung, yang meliputi
bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan,
struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal,
pertamanan/lanskap,
dan
tata
ruangdalam/interior, serta keselamatan dan kesehatan
kerja serta keahlian lainnya yang dibutuhkan sesuai
dengan fungsi bangunan gedung.

Pasal 67
(1)

Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4)
sampai dengan ayat (6) harus tertulis dan tidak
menghambat proses pelayanan perizinan.

(2)

Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung
berupa
hasil
pengkajian
objektif
terhadap
pemenuhan
persyaratan
teknis
yang
mempertimbangkan unsur klasifikasi dan bangunan
gedung, termasuk pertimbangan aspek ekonomi,
sosial, dan budaya.

Paragraf 4 . . .
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Paragraf 4
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 68
(1)

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai
setelah pemilik bangunan gedung memperoleh izin
mendirikan bangunan gedung.

(2)

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus
berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah
disetujui dan disahkan.

(3)

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berupa
pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan,
penambahan, perubahan dan/atau pemugaran
bangunan gedung dan/atau instalasi, dan/atau
perlengkapan bangunan gedung.
Pasal 69

(1)

Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
meliputi
pemeriksaan
dokumen
pelaksanaan,
persiapan
lapangan,
kegiatan
konstruksi,
pemeriksaan
akhir pekerjaan konstruksi dan
penyerahan hasil akhir pekerjaan.

(2)

Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan
kelengkapan,
kebenaran,
dan
keterlaksanaan
konstruksi (constructability) dari semua dokumen
pelaksanaan pekerjaan.

(3)

Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan,
mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik
lapangan.

(4)

Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi
fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan
pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan
(shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan yang dilaksanakan (as built
drawings), serta kegiatan masa pemeliharaan
konstruksi.
(5) Pelaksanaan . . .
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(5)

Pelaksanaan
konstruksi
bangunan
gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menerapkan
prinsip-prinsip
keselamatan
dan
kesehatan kerja (K3).

(6)

Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi
bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan
dokumen pelaksanaan.

(7)

Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi
berwujud bangunan gedung yang laik fungsi
termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi
dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar
pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan yang
dilaksanakan
(as
built
drawings),
pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung,
peralatan serta perlengkapan mekanikal dan
elektrikal bangunan gedung serta dokumen
penyerahan hasil pekerjaan.

Paragraf 5
Pengawasan Konstruksi
Pasal 70
(1)

Pengawasan konstruksi bangunan gedung berupa
kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi atau
kegiatan manajemen konstruksi pembangunan
bangunan gedung.

(2)

Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengawasan biaya, mutu, dan waktu
pembangunan bangunan gedung pada tahap
pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung.
(3) Kegiatan . . .
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(3)

Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengendalian biaya, mutu, dan waktu
pembangunan bangunan gedung, dari tahap
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung,
serta pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung.

(4)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
meliputi
pemeriksaan
kesesuaian
fungsi,
persyaratan
tata
bangunan,
keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, terhadap
izin mendirikan bangunan gedung yang telah
diberikan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 6

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 71
(1)

Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi
terhadap bangunan gedung yang telah selesai
dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan
fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4) sebagai syarat untuk dapat
dimanfaatkan.

(2)

Pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung
dilakukan
dengan
mengikuti
prinsip-prinsip
pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.

(3)

Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk
rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret,
serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan
gedung lainnya.
(4) Sertifikat . . .
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(4)

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan
atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau
sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Bagian Kedua
Pemanfaatan
Paragraf 1
Umum

Pasal 72
(1)

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan
fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan
bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

(2)

Pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat
dilakukan setelah pemilik bangunan gedung
memperoleh sertifikat laik fungsi.

(3)

Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan
oleh
pemilik
atau
pengguna
secara
tertib
administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan
fungsi bangunan gedung
tanpa menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan.

(4)

Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum
harus mengikuti program pertanggungan terhadap
kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama
pemanfaatan bangunan gedung.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2
Pemeliharaan Bangunan Gedung
Pasal 73
(1)

Pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) harus dilakukan
oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
dan
dapat
menggunakan
penyedia
jasa
pemeliharaan bangunan gedung yang memiliki
sertifikat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2)

Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi
pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian,
perbaikan dan/atau penggantian bahan atau
perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan
sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian
dan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7).

(3)

Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2)
dituangkan
dalam
laporan
pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangan
penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(4)

Dalam hal pemeliharaan menggunakan penyedia
jasa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka pengadaan jasa pemeliharaan
bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan,
pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

(5)

Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan
bangunan gedung dan
pemilik atau pengguna
bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan
ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemeliharaan bangunan gedung diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 74 . . .
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Pasal 74
Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) harus
menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan
kerja (K3).

Paragraf 3
Perawatan Bangunan Gedung
Pasal 75
(1)

Perawatan
bangunan
gedung
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dilakukan oleh
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan
dapat menggunakan penyedia jasa perawatan
bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal perawatan menggunakan penyedia jasa
perawatan, maka pengadaan jasa perawatan
bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan,
pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

(3)

Hubungan kerja antara penyedia jasa perawatan
bangunan gedung dan
pemilik atau pengguna
bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan
ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pasal 76

(1)

Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) meliputi
perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana
dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis
perawatan bangunan gedung.
(2) Rencana . . .
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(2)

Rencana teknis perawatan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
penyedia jasa perawatan bangunan gedung dengan
mempertimbangkan
dokumen
pelaksanaan
konstruksi dan tingkat kerusakan bangunan
gedung.

(3)

Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan
perawatan bangunan gedung dengan tingkat
kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah
dokumen rencana teknis perawatan bangunan
gedung disetujui oleh pemerintah daerah.

(4)

Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan
gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas
teknis
tinggi
dilakukan
setelah
mendapat
pertimbangan tim ahli bangunan gedung.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
perawatan bangunan gedung diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 77

Kegiatan pelaksanaan perawatan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) harus
menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan
kerja (K3).

Pasal 78
(1)

Pelaksanaan konstruksi pada kegiatan perawatan
mengikuti ketentuan dalam Pasal 68 sampai dengan
Pasal 70.

(2)

Hasil kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) dituangkan dalam laporan
perawatan yang digunakan untuk pertimbangan
penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 4 . . .
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Paragraf 4
Pemeriksaan Secara Berkala
Bangunan Gedung
Pasal 79
(1)

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
dilakukan
oleh
pemilik
dan/atau
pengguna
bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia
jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang
memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung
dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan
gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan
dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh
perpanjangan sertifikat laik fungsi.

(3)

Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dicatat dalam bentuk laporan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan
secara berkala bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 80

(1)

Dalam
hal
pemeriksaan
secara
berkala
menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian
teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (1) maka pengadaan jasa
pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan
melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau
penunjukan langsung.

(2)

Lingkup pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan
gedung meliputi:
a. pemeriksaan . . .
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a. pemeriksaan
dokumen
pelaksanaan, pemeliharaan
bangunan gedung;

administratif,
dan perawatan

b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung
terhadap
pemenuhan
persyaratan
teknis
termasuk pengujian
keandalan bangunan
gedung;
c. kegiatan analisis dan evaluasi; dan
d. kegiatan penyusunan laporan.
(3)

Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajian
teknis bangunan gedung dan pemilik atau pengguna
bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan
ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(4)

Pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan
berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen
ikatan kerja.

(5)

Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah
daerah.
Paragraf 5
Perpanjangan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 81

(1)

Perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh pemerintah
daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal
deret, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk
bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi
bangunan gedung sesuai dengan izin mendirikan
bangunan gedung.
(2) Pemilik . . .
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(2)

Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib
mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat
laik fungsi kepada pemerintah daerah paling lambat
60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa
berlaku sertifikat laik fungsi berakhir.

(3)

Sertifikat laik fungsi bangunan gedung diberikan
atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau
sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

(4)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung,
kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah
tinggal deret oleh pemerintah daerah.

Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan
Bangunan Gedung
Pasal 82
(1)

Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan
gedung dilakukan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah
daerah
pada
saat
pengajuan
perpanjangan sertifikat laik fungsi dan/atau adanya
laporan dari masyarakat.

(2)

Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan
terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi
perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang
membahayakan lingkungan.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
Pelestarian
Paragraf 1
Umum

Pasal 83
(1)

Perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan
lingkungannya harus dilaksanakan secara tertib
administratif, menjamin kelaikan fungsi bangunan
gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Perlindungan
dan
pelestarian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan
dan
pemanfaatan
termasuk
perawatan
dan
pemugaran, serta kegiatan pengawasannya yang
dilakukan dengan mengikuti kaidah pelestarian
serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Paragraf 2
Penetapan Bangunan Gedung
yang Dilindungi dan Dilestarikan
Pasal 84
(1)

Bangunan gedung dan lingkungannya sebagai benda
cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan
merupakan bangunan gedung berumur paling
sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa
gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun,
serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah,
ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai
arsitektur dan teknologinya.
(2) Pemilik, . . .
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(2)

Pemilik, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau
Pemerintah dapat mengusulkan bangunan gedung
dan
lingkungannya
yang
memenuhi
syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
dilindungi dan dilestarikan.

(3)

Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan
sebagai bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(4)

Bangunan gedung dan lingkungannya sebelum
diusulkan penetapannya harus telah mendapat
pertimbangan dari tim ahli pelestarian bangunan
gedung dan hasil dengar pendapat publik.

(5)

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya
yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dilakukan oleh:
a. Presiden atas usulan Menteri untuk bangunan
gedung dan lingkungannya yang memiliki nilainilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berskala nasional atau internasional;
b. Gubernur atas usulan kepala dinas terkait untuk
bangunan gedung dan lingkungannya yang
memiliki nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berskala provinsi atau lintas kabupaten;
dan
c. Bupati/walikota atas usulan kepala dinas terkait
untuk bangunan gedung dan lingkungannya
yang memiliki nilai-nilai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berskala lokal atau setempat.

(6)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dapat ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.

(7)

Bangunan gedung dan lingkungannya yang akan
ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan atas
usulan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat harus dengan sepengetahuan dari
pemilik.
(8) Keputusan . . .
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(8)

Keputusan penetapan bangunan gedung dan
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
secara tertulis kepada pemilik.
Pasal 85

(1)

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berdasarkan
klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian
bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan
nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
termasuk nilai arsitektur dan teknologi.

(2)

Klasifikasi bangunan gedung dan lingkungannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
klasifikasi utama, madya dan pratama.

(3)

Klasifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan
lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya
sama sekali tidak boleh diubah.

(4)

Klasifikasi madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan
lingkungannya yang secara fisik bentuk asli
eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun
tata ruang-dalamnya dapat diubah sebagian dengan
tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan
pelestariannya.

(5)

Klasifikasi pratama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan
lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya
dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi
nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya serta
dengan
tidak
menghilangkan
bagian
utama
bangunan gedung tersebut.
Pasal 86

(1)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan
identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan
gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
(2) Identifikasi . . .
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(2)

Identifikasi
dan
dokumentasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
meliputi:
a. Identifikasi umur bangunan gedung, sejarah
kepemilikan,
sejarah
penggunaan,
nilai
arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologinya,
serta nilai arkeologisnya; dan
b. Dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan
gedung serta lingkungannya.

Paragraf 3
Pemanfaatan Bangunan Gedung
yang Dilindungi dan Dilestarikan
Pasal 87
(1)

Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat (2) dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna
sesuai dengan kaidah pelestarian dan klasifikasi
bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan
serta
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan.

(2)

Dalam
hal
bangunan
gedung
dan/atau
lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar
budaya akan dimanfaatkan untuk kepentingan
agama,
sosial,
pariwisata,
pendidikan,
ilmu
pengetahuan
dan
kebudayaan
maka
pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan
dalam klasifikasi
tingkat perlindungan dan
pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.

(3)

Dalam
hal
bangunan
gedung
dan/atau
lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar
budaya akan dialihkan haknya kepada pihak lain,
pengalihan haknya harus dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Setiap . . .
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(4)

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung dan/atau lingkungannya yang dilestarikan
wajib melindungi bangunan gedung dan/atau
lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya.

(5)

Setiap bangunan gedung dan/atau lingkungannya
yang ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan,
pemiliknya
dapat
memperoleh
insentif
dari
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 88
(1)

Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan
secara berkala bangunan gedung dan lingkungannya
yang dilindungi dan/atau dilestarikan dilakukan
oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 sampai
dengan Pasal 80.

(2)

Khusus untuk pelaksanaan perawatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dibuat rencana teknis
pelestarian bangunan gedung yang disusun dengan
mempertimbangkan prinsip perlindungan dan
pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata
letak,
sistem
struktur,
penggunaan
bahan
bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai
dengan tingkat kerusakan bangunan gedung dan
ketentuan klasifikasinya.

Pasal 89
(1)

Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan merupakan kegiatan memperbaiki dan
memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk
aslinya.

(2)

Pelaksanaan pemugaran bangunan gedung dan
lingkungannya
yang
dilindungi
dan/atau
dilestarikan dilakukan sesuai dengan ketentuan
Pasal 68 sampai dengan Pasal 70.
(3) Pelaksanaan . . .
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(3)

Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan
prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3),
perlindungan dan pelestarian yang mencakup
keaslian bentuk, tata letak dan metode pelaksanaan,
sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan
nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
termasuk nilai arsitektur dan teknologi.

Bagian Keempat
Pembongkaran
Paragraf 1
Umum

Pasal 90
(1)

Pembongkaran
bangunan
gedung
harus
dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan
keamanan,
keselamatan
masyarakat
dan
lingkungannya.

(2)

Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan
ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan
pembongkaran oleh pemerintah daerah, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

(3)

Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan
penetapan
pembongkaran
dan
pelaksanaan
pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan
dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran
secara
umum
serta
memanfaatkan
ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran
Pasal 91
(1)

Pemerintah
dan/atau
pemerintah
daerah
mengidentifikasi bangunan gedung yang akan
ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil
pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.

(2)

Bangunan
gedung
yang
dapat
dibongkar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan
tidak dapat diperbaiki lagi;
b. bangunan
gedung
yang
pemanfaatannya
menimbulkan
bahaya
bagi
pengguna,
masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
c. bangunan gedung yang tidak
mendirikan bangunan gedung.

memiliki

izin

(3)

Pemerintah
dan/atau
pemerintah
daerah
menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan/atau
pengguna bangunan gedung yang akan ditetapkan
untuk dibongkar.

(4)

Berdasarkan
hasil
identifikasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengguna
bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal
khususnya rumah inti tumbuh dan rumah
sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis
bangunan gedung dan menyampaikan hasilnya
kepada pemerintah daerah, kecuali bangunan
gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.

(5)

Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b, pemerintah daerah
menetapkan bangunan gedung tersebut untuk
dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.
(6) Untuk . . .
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(6)

Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin
mendirikan
bangunan
gedung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah
menetapkan bangunan gedung tersebut untuk
dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran.

(7)

Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memuat batas
waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan
ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

(8)

Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung tidak melaksanakan pembongkaran dalam
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah
yang dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran
bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi
pemilik rumah tinggal yang tidak mampu, biaya
pembongkaran ditanggung oleh pemerintah daerah.
Pasal 92

(1)

Pemilik bangunan gedung dapat mengajukan
pembongkaran
bangunan
gedung
dengan
memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada
pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi
khusus kepada Pemerintah, disertai laporan terakhir
hasil pemeriksaan secara berkala.

(2)

Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan sebagai
pemilik tanah, usulan pembongkaran sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
mendapat
persetujuan pemilik tanah.

(3)

Penetapan bangunan gedung untuk dibongkar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan melalui penerbitan surat penetapan atau
surat
persetujuan
pembongkaran
oleh
bupati/walikota, kecuali Daerah Khusus Ibukota
Jakarta oleh Gubernur dan bangunan gedung fungsi
khusus oleh Menteri.
(4) Penerbitan . . .
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(4)

Penerbitan
surat
persetujuan
pembongkaran
bangunan gedung untuk dibongkar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk
bangunan gedung rumah tinggal.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pembongkaran
Pasal 93
(1)

Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan
oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung
dan
dapat
menggunakan
penyedia
jasa
pembongkaran bangunan gedung yang memiliki
sertifikat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2)

Khusus untuk pembongkaran bangunan gedung
yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan
peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
pembongkaran bangunan gedung.

(3)

Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung yang pembongkarannya ditetapkan dengan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat
(3) tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas
waktu
yang
ditetapkan,
surat
persetujuan
pembongkaran dicabut kembali.
Pasal 94

(1)

Pembongkaran
bangunan
gedung
yang
pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus
dilaksanakan
berdasarkan
rencana
teknis
pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa
perencanaan teknis yang memiliki sertifikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Rencana . . .
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(2)

Rencana
teknis
pembongkaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh
pemerintah daerah,
kecuali bangunan gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah, setelah mendapat
pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

(3)

Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak
luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan,
pemilik dan Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan
tertulis kepada masyarakat di sekitar bangunan
gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran.

(4)

Pelaksanaan pembongkaran
mengikuti
prinsip-prinsip
kesehatan kerja (K3).

bangunan gedung
keselamatan
dan

Paragraf 4
Pengawasan Pembongkaran
Bangunan Gedung
Pasal 95
(1)

Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(2) dan Pasal 94 dilakukan oleh penyedia jasa
pengawasan yang memiliki sertifikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan secara berkala kepada pemerintah
daerah.

(3)

Pemerintah daerah melakukan pengawasan secara
berkala atas kesesuaian laporan pelaksanaan
pembongkaran
dengan
rencana
teknis
pembongkaran.

BAB V . . .
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BAB V
PERAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban
Pasal 96
(1)

Dalam
penyelenggaraan
bangunan
gedung,
masyarakat dapat berperan untuk memantau dan
menjaga
ketertiban,
baik
dalam
kegiatan
pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun
kegiatan pembongkaran bangunan gedung.

(2)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung
jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan
dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna
bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.

(3)

Masyarakat
melakukan
pemantauan
melalui
kegiatan pengamatan, penyampaian masukan,
usulan, dan pengaduan.

(4)

Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat
melakukannya baik secara perorangan, kelompok,
organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim
ahli bangunan gedung.

(5)

Berdasarkan
pemantauannya,
masyarakat
melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah terhadap:
a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi;
dan/atau
b. bangunan
gedung
yang
pembangunan,
pemanfaatan,
pelestarian,
dan/atau
pembongkarannya
berpotensi
menimbulkan
gangguan dan/ atau bahaya bagi pengguna,
masyarakat, dan lingkungannya.

Pasal 97 . . .
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Pasal 97
Pemerintah
dan/atau
pemerintah
daerah
wajib
menindaklanjuti
laporan
pemantauan
masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5), dengan
melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara
administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan
lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta menyampaikan
hasilnya kepada masyarakat.
Pasal 98
(1)

Masyarakat
ikut
menjaga
ketertiban
penyelenggaraan
bangunan
gedung
dengan
mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau
kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan
bangunan
gedung
dan/atau
mengganggu
penyelenggaraan
bangunan
gedung
dan
lingkungannya.

(2)

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat
melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada
instansi yang berwenang atau kepada pihak yang
berkepentingan atas perbuatan setiap orang.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjagaan
ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.
Pasal 99

Instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
(2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara
administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan
lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta menyampaikan
hasilnya kepada masyarakat.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Pemberian Masukan terhadap Penyusunan
dan/atau Penyempurnaan Peraturan,
Pedoman, dan Standar Teknis
Pasal 100
(1)

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap
penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan,
pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan
gedung kepada Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.

(2)

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan baik secara perorangan,
kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun
melalui tim ahli bangunan gedung dengan mengikuti
prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai
sosial budaya setempat.

(3)

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pertimbangan Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah dalam penyusunan dan/atau
penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar
teknis di bidang bangunan gedung.
Bagian Ketiga
Penyampaian Pendapat dan
Pertimbangan
Pasal 101

(1)

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan
pertimbangan kepada instansi yang berwenang
terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan, rencana teknis bangunan gedung
tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki
dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan
dan lingkungannya.
(2) Pendapat . . .
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(2)

Pendapat
dan
pertimbangan
masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
baik secara perorangan, kelompok, organisasi
kemasyarakatan,
maupun
melalui
tim
ahli
bangunan gedung dengan mengikuti prosedur dan
dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya
setempat.
Pasal 102

(1)

Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk
rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau
kegiatan
penyelenggaraan
yang
menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan, dapat
disampaikan melalui tim ahli bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67
atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang
difasilitasi oleh pemerintah daerah, kecuali untuk
bangunan gedung fungsi khusus difasilitasi oleh
Pemerintah melalui koordinasi dengan pemerintah
daerah.

(2)

Hasil
dengar
pendapat
publik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan
dalam proses penetapan rencana teknis oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Gugatan Perwakilan
Pasal 103

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan.
Pasal 104
Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan
adalah:
a. perorangan . . .
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a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan,
yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat
adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang
mengganggu, merugikan, atau membahayakan
kepentingan umum; atau
b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi
kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang
dirugikan
akibat
adanya
penyelenggaraan
bangunan gedung yang mengganggu, merugikan,
atau membahayakan kepentingan umum.

BAB VI
PEMBINAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 105
(1)

Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan
gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai
keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan
fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

(2)

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada pemerintah daerah dan penyelenggara
bangunan gedung.

(3)

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada penyelenggara bangunan gedung.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Pembinaan oleh Pemerintah
Pasal 106
(1)

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dengan
penyusunan
dan
penyebarluasan
peraturan
perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan
standar teknis bangunan gedung yang bersifat
nasional.

(2)

Penyusunan
peraturan
perundang-undangan,
pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat
pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan
gedung.

(3)

Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis
dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah
di bidang bangunan gedung yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.

(4)

Penyebarluasan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan
gedung dapat dilimpahkan kepada pemerintah
daerah.
Pasal 107

(1)

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 ayat (1) dilakukan kepada pemerintah daerah
dan penyelenggara bangunan gedung.

(2)

Pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah
dan penyelenggara bangunan gedung berupa
peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan
peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung
melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan.

Pasal 108 . . .
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Pasal 108
(1)

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan
terhadap
pelaksanaan
penerapan
peraturan
perundang-undangan bidang bangunan gedung dan
upaya penegakan hukum.

(2)

Pemerintah
menyelenggarakan
pengawasan
terhadap peraturan daerah tentang bangunan
gedung dengan cara melakukan evaluasi terhadap
substansi
peraturan
daerah
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pembinaan oleh Pemerintah Daerah

(1)

(2)

(3)

Pasal 109
Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
penyusunan peraturan daerah di bidang bangunan
gedung berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan
kondisi
kabupaten/kota
setempat
serta
penyebarluasan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan
gedung dan operasionalisasinya di masyarakat.
Penyusunan
peraturan
daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan
pendapat
penyelenggara
bangunan gedung.
Penyebarluasan peraturan perundang-undangan,
pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang
terkait dengan bangunan gedung.
Pasal 110

(1)

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 ayat (1) dilakukan kepada penyelenggara
bangunan gedung.
(2) Pemberdayaan . . .
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(2)

Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan
gedung dapat berupa peningkatan kesadaran akan
hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan
bangunan gedung melalui pendataan, sosialisasi,
diseminasi, dan pelatihan.

Pasal 111
Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu
memenuhi
persyaratan
teknis
bangunan
gedung
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait
dengan bangunan gedung melalui:
a. pendampingan pembangunan
secara bertahap;

bangunan

gedung

b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang
memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang
sehat dan serasi.

Pasal 112
(1)

Pemerintah
daerah
melakukan
pengawasan
terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah
di bidang bangunan gedung melalui mekanisme
penerbitan izin mendirikan bangunan gedung dan
sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta
surat persetujuan dan penetapan pembongkaran
bangunan gedung.

(2)

Pemerintah
daerah
dapat
melibatkan peran
masyarakat
dalam
pengawasan
pelaksanaan
penerapan peraturan perundang-undangan di
bidang bangunan gedung.

BAB VII . . .
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BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Umum

Pasal 113
(1)

Pemilik dan/atau pengguna yang
ketentuan Peraturan Pemerintah ini
sanksi administratif, berupa:

melanggar
dikenakan

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian
sementara
atau
tetap
pada
pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
d. penghentian
sementara
atau
tetap
pada
pemanfaatan bangunan gedung;
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung;
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung; atau
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
(2)

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda
paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai
bangunan yang sedang atau telah dibangun.

(3)

Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan
Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang jasa konstruksi.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Pada Tahap Pembangunan
Pasal 114
(1)

Pemilik
bangunan
gedung
yang
melanggar
ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 68 ayat
(2), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 89 ayat (2)
dikenakan sanksi peringatan tertulis.

(2)

Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut dalam tenggang waktu masing-masing 7
(tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan
kegiatan pembangunan.

(3)

Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama
14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak
melakukan
perbaikan
atas
pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi
berupa
penghentian
sementara
pembangunan dan pembekuan izin mendirikan
bangunan gedung.

(4)

Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama
14 (empat belas) hari kelender dan tetap tidak
melakukan
perbaikan
atas
pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,
pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan
perintah pembongkaran bangunan gedung.

(5)

Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak
melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh
pemerintah daerah atas biaya pemilik bangunan
gedung.
(6) Dalam . . .
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(6)

Dalam
hal
pembongkaran
dilakukan
oleh
pemerintah daerah, pemilik bangunan gedung juga
dikenakan denda administratif yang besarnya paling
banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total
bangunan gedung yang bersangkutan.

(7)

Besarnya
denda
administratif
ditentukan
berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang
dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tim
ahli bangunan gedung.

Pasal 115
(1)

Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan
pembangunan bangunan gedungnya melanggar
ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi
penghentian sementara sampai dengan diperolehnya
izin mendirikan bangunan gedung.

(2)

Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin
mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi
perintah pembongkaran.

Bagian Ketiga
Pada Tahap Pemanfaatan
Pasal 116
(1)

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang
melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 19 ayat
(1), Pasal 72 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal
73 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 87 ayat (2) dan
ayat (4), dikenakan sanksi peringatan tertulis.

(2) Pemilik . . .
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(2)

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak
mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian
sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung
dan pembekuan sertifikat laik fungsi.

(3)

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah
dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan
pencabutan sertifikat laik fungsi.

(4)

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang
terlambat melakukan perpanjangan sertifikat laik
fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya
sertifikat laik fungsi, dikenakan sanksi denda
administratif yang besarnya 1 % (satu per seratus)
dari
nilai
total
bangunan
gedung
yang
bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 117
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
peraturan
pelaksanaan
yang
berkaitan
dengan
penyelenggaraan bangunan gedung dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 118 . . .
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Pasal 118
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:
a. izin mendirikan bangunan gedung yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah daerah dinyatakan tetap
berlaku; dan
b. bangunan gedung yang belum memperoleh izin
mendirikan bangunan gedung dari pemerintah daerah,
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
sudah harus memiliki izin mendirikan bangunan
gedung.

Pasal 119
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun bangunan
gedung yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah ini wajib memiliki sertifikat laik
fungsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2005
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

UMUM
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu,
penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi
kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan
masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang
andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.
Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan
ruang. Oleh karena itu, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu
pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Untuk
menjamin
kepastian
dan
ketertiban
hukum
dalam
penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan
gedung.
Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung, maupun dalam pemenuhan tertib
penyelenggaraan bangunan gedung.
Peraturan . . .
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Peraturan
Pemerintah
ini
bertujuan
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif
maupun secara teknis, agar terwujud bangunan gedung yang
fungsional,
andal,
yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras
dengan lingkungannya.
Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan pelaksanaan tentang
fungsi
bangunan
gedung,
persyaratan
bangunan
gedung,
penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam
penyelenggaraan
bangunan
gedung,
dan
pembinaan
dalam
penyelengaraan bangunan gedung.
Pengaturan fungsi bangunan gedung dalam Peraturan Pemerintah ini
dimaksudkan agar bangunan gedung yang didirikan dari awal telah
ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan
bangunan gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif
maupun teknis bangunan gedungnya dengan efektif dan efisien,
sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus
diikuti dengan perubahan persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya. Di samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap
fungsi bangunan gedung lebif efektif dan efisien, fungsi bangunan
gedung tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas,
tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi,
ketinggian, dan/atau kepemilikan.
Pengaturan persyaratan administratif bangunan gedung dalam
Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui
lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan
bangunan gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan
status kepemilikan bangunan gedungnya, maupun kepastian hukum
bahwa bangunan gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan
dari pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan
gedung.
Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan
bangunan gedung, meskipun dalam Peraturan Pemerintah ini
dimungkinkan adanya bangunan gedung yang didirikan di atas tanah
milik orang/pihak lain, dengan perjanjian. Dengan demikian
kepemilikan bangunan gedung dapat berbeda dengan kepemilikan
tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dengan tetap
mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan
tanah.
Bagi . . .
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Bagi pemerintah daerah sendiri, dengan diketahuinya persyaratan
administratif bangunan gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang
akan mendirikan atau memanfaatkan bangunan gedung, menjadi suatu
kemudahan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik.
Pelayanan pemrosesan dan pemberian izin mendirikan bangunan
gedung yang transparan, adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap,
akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, merupakan wujud
pelayanan prima yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.
Pengaturan persyaratan teknis dalam Peraturan Pemerintah ini
mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan
bangunan gedung, agar masyarakat dalam mendirikan bangunan
gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang
harus dipenuhi sehingga bangunan gedungnya dapat menjamin
keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara
aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga secara keseluruhan
dapat memberikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang
fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi dan
selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis bangunan gedung sesuai fungsi
dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun
kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna
bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah
yang akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, bekerja,
bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan
lingkungannya bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan
berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan
berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam
rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk
kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan
pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan
bangunan gedung pada umumnya.
Pelaksanaan . . .

2656

- 4 -

Pelaksanaan peran masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
ini juga tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang
organisasi kemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan gugatan perwakilan
yang merupakan salah satu bentuk peran masyarakat dalam
penyelenggaraan bangunan gedung juga mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan gugatan perwakilan.
Pengaturan peran masyarakat dimaksudkan untuk mendorong
tercapainya tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib,
fungsional,
andal,
dapat
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat di sekitarnya,
serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Pengaturan
penyelenggaraan
pembinaan
dimaksudkan
sebagai
ketentuan dasar pelaksanaan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah
dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Pembinaan dilakukan untuk pemilik bangunan gedung, pengguna
bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, maupun masyarakat yang
berkepentingan
dengan
tujuan
untuk
mewujudkan
tertib
penyelenggaraan dan keandalan bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan teknis, serta yang dilaksanakan dengan
penguatan kapasitas penyelenggara bangunan gedung.
Penyelenggaraan bangunan gedung tidak terlepas dari peran penyedia
jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau
manajemen konstruksi maupun jasa-jasa pengembangannya, termasuk
penyedia jasa pengkaji teknis bangunan gedung, dan pelaksanaannya
juga berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa
konstruksi.
Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya
melindungi kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam
hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Penegakan dan penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan
dan diterapkan secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di
lapangan, dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan ketentuan
perundang-undangan lain.
Mengenai . . .
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Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan
normatif mengenai penyelenggaraan bangunan gedung sedangkan
ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan
perundang-undangan lain seperti peraturan presiden, peraturan
menteri, standardisasi nasional, maupun peraturan daerah dengan tetap
mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
lain yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan lebih dari satu fungsi adalah apabila satu
bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsifungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau
fungsi khusus.
Bangunan . . .
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Bangunan gedung lebih dari satu fungsi antara lain adalah
bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung
rumah-kantor (rukan), atau bangunan gedung mal-apartemenperkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya.

Pasal 4
Ayat (1)
Bangunan gedung fungsi hunian tunggal misalnya adalah rumah
tinggal tunggal; hunian jamak misalnya rumah deret, rumah
susun; hunian sementara misalnya asrama, motel, hostel; hunian
campuran misalnya rumah toko, rumah kantor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kegiatan usaha termasuk
penangkaran/budidaya.

juga

bangunan

gedung

untuk

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penetapan bangunan gedung dengan fungsi khusus oleh menteri
dilakukan berdasarkan kriteria bangunan yang mempunyai tingkat
kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional seperti: Istana
Kepresidenan, gedung kedutaan besar RI, dan sejenisnya,
dan/atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan
masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya
tinggi.
Menteri menetapkan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi
khusus dengan mempertimbangkan usulan dari instansi
berwenang terkait.

Pasal 5 . . .
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Pasal 5
Ayat (1)
Klasifikasi bangunan gedung merupakan pengklasifikasian lebih
lanjut dari fungsi bangunan gedung, agar dalam pembangunan
dan pemanfataan bangunan gedung dapat lebih tajam dalam
penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus
diterapkan.
Dengan ditetapkannya fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif
dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien.
Ayat (2)
Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan
karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi
sederhana.
Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung
dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan
atau teknologi tidak sederhana.
Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung yang
memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam
perencanaan
dan
pelaksanaannya
memerlukan
penyelesaian/teknologi khusus.

Ayat (3)
Klasifikasi bangunan permanen adalah bangunan gedung yang
karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas
20 (dua puluh) tahun.
Klasifikasi bangunan semi-permanen adalah bangunan gedung
yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di
atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
Klasifikasi bangunan sementara atau darurat adalah bangunan
gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur
layanan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran tinggi adalah
bangunan gedung yang karena fungsinya, dan disain penggunaan
bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan
kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya
sangat tinggi dan/atau tinggi.
Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran sedang adalah
bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan
bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan
kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya
sedang.
Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran rendah adalah
bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan
bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan
kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya
rendah.
Ayat (5)
Zonasi gempa yang ada di Indonesia berdasarkan tingkat
kerawanan bahaya gempa terdiri dari Zona I sampai dengan Zona
VI, atau yang ditetapkan dalam pedoman/standar teknis.
Ayat (6)
Lokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak di daerah
perdagangan/pusat kota, lokasi sedang pada umumnya terletak di
daerah permukiman, sedangkan lokasi renggang pada umumnya
terletak pada daerah pinggiran/luar kota atau daerah yang
berfungsi sebagai resapan.
Ayat (7)
Penetapan klasifikasi ketinggian didasarkan pada jumlah lantai
bangunan gedung, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota.
Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan
ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung
sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai
bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan
tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Ayat (8) . . .
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Ayat (8)
Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik
negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal
dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan
lain, seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah
sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.
Penyelenggaraan bangunan gedung negara di samping mengikuti
ketentuan Peraturan Pemerintah ini, juga secara lebih rinci diatur
oleh Menteri.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengusulan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dicantumkan
dalam permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Dalam hal
pemilik bangunan gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka
dalam permohonan izin mendirikan bangunan gedung harus ada
persetujuan pemilik tanah.
Usulan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh
pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Perubahan fungsi misalnya dari bangunan gedung fungsi
hunian menjadi bangunan gedung fungsi usaha.
Perubahan klasifikasi misalnya dari bangunan gedung milik
negara menjadi bangunan gedung milik badan usaha, atau
bangunan gedung semi permanen menjadi bangunan gedung
permanen.
Perubahan . . .
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Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya bangunan gedung
hunian semi permanen menjadi bangunan gedung usaha
permanen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi
dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan
persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh
persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung fungsi
hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan
administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi hunian
klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan
teknis bangunan gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas
berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk
bangunan gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi
permanen.
Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi
usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan bangunan
gedung baru.
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama
(misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian
permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin
mendirikan bangunan gedung yang telah ada.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
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Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Status hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah
yang dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik,
petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan
gedung, status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan
gambar yang jelas mengenai lokasi tanah bersangkutan yang
memuat ukuran dan batas-batas persil.
Ayat (2)
Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh
kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur hukum perjanjian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Pada saat memproses perizinan bangunan gedung, pemerintah
daerah mendata sekaligus mendaftar bangunan gedung dalam
database bangunan gedung.
Kegiatan pendataan bangunan gedung dimaksudkan untuk tertib
administratif pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung,
serta sistem informasi bangunan gedung di pemerintah daerah.
Ayat (2)
Data yang diperlukan meliputi data umum, data teknis, data
status/riwayat, dan gambar legger bangunan gedung, dalam
bentuk formulir isian yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Pendataan bangunan gedung untuk keperluan sistem informasi
dilakukan guna mengetahui kekayaan aset negara, keperluan
perencanaan dan pengembangan, dan pemeliharaan serta
pendapatan Pemerintah/pemerintah daerah.
Pendataan bangunan gedung untuk keperluan sistem informasi
tersebut meliputi data umum, data teknis, dan data status/riwayat
lahan dan/atau bangunannya.
Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk penerbitan surat bukti
kepemilikan bangunan gedung.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Izin mendirikan bangunan gedung merupakan satu-satunya
perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan
gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan
gedung.
Ayat (2)
Proses pemberian izin mendirikan bangunan gedung harus
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau.
Permohonan izin mendirikan bangunan gedung merupakan proses
awal mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.
Pemerintah daerah menyediakan formulir permohonan izin
mendirikan bangunan gedung yang informatif yang berisikan
antara lain:


status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain),



data pemohon/pemilik bangunan gedung (nama, alamat,
tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, dll.), data lokasi
(letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dll.);



data rencana bangunan gedung (fungsi/klasifikasi, luas
bangunan gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH,
dll.); dan
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data penyedia jasa konstruksi (nama, alamat, penanggung
jawab penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu
pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, dan perkiraan
biaya pembangunannya.

Ayat (3)
Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan
gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat keterangan
rencana kabupaten/kota yang diperoleh secara cepat dan tanpa
biaya.
Surat keterangan rencana kabupaten/kota diberikan oleh
pemerintah daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat
bangunan gedung yang akan didirikan oleh pemilik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan-ketentuan
khusus
yang
berlaku
lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang:

pada

suatu

 daerah rawan gempa/tsunami;
 daerah rawan longsor;
 daerah rawan banjir;
 tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area);
 kawasan pelestarian; dan/atau
 kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu.

Ayat (6)
Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam keterangan
rencana
kabupaten/kota,
selanjutnya
digunakan
sebagai
ketentuan oleh pemilik dalam menyusun rencana teknis bangunan
gedungnya, di samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya
sesuai fungsi dan klasifikasinya.

Pasal 15 . . .
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Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
i. Dalam hal pemohon juga adalah penguasa/pemilik tanah,
maka yang dilampirkan adalah sertifikat kepemilikan tanah
(yang dapat berupa HGB, HGU, hak pengelolaan, atau hak
pakai) atau tanda bukti penguasaan/kepemilikan lainnya.
Untuk tanda bukti yang bukan dalam bentuk sertifikat
tanah, diupayakan mendapatkan fatwa penguasaan/
kepemilikan dari instansi yang berwenang.
ii. Dalam hal pemohon bukan penguasa/pemilik tanah, maka
dalam permohonan mendirikan bangunan gedung yang
bersangkutan harus terdapat persetujuan dari pemilik tanah,
bahwa pemilik tanah menyetujui pemilik bangunan gedung
untuk mendirikan bangunan gedung dengan fungsi yang
disepakati,
yang
tertuang
dalam
surat
perjanjian
pemanfaatan tanah antara calon pemilik bangunan gedung
dengan pemilik tanah.
Perjanjian tertulis tersebut harus dilampiri fotocopy tanda
bukti penguasaan/kepemilikan tanah.
Huruf b
Data pemohon meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir,
pekerjaan, nomor KTP, dll.
Huruf c
Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana
konstruksi sesuai kaidah-kaidah profesi atau oleh ahli adat
berdasarkan keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi
yang bersangkutan serta persyaratan-persyaratan administratif
dan teknis yang berlaku sesuai fungsi dan klasifikasi bangunan
gedung yang akan didirikan.
Rencana teknis yang dilampirkan dalam permohonan izin
mendirikan bangunan gedung berupa pengembangan rencana
bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal cukup prarencana bangunan gedung.

Huruf d . . .
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Huruf d
Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hanya untuk
bangunan gedung yang mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hal dampak penting tersebut dapat diatasi secara teknis,
maka cukup dengan UKL dan UPL.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan diinformasikan kepada pemilik bangunan gedung
beserta besarnya biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan
izin mendirikan bangunan gedung. Sedangkan bagi permohonan
izin mendirikan bangunan gedung yang belum/tidak memenuhi
persyaratan juga harus diinformasikan kepada pemohon untuk
diperbaiki/dilengkapi.
Proses perizinan bangunan gedung untuk kepentingan umum
harus mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan
gedung.
Proses perizinan bangunan gedung-tertentu harus mendapatkan
pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan melalui
proses dengar pendapat publik.
Proses perizinan bangunan gedung-tertentu fungsi khusus harus
mendapat pengesahan dari Pemerintah serta pertimbangan teknis
dari
tim ahli bangunan gedung dan melalui proses dengar
pendapat publik.
Dalam pemberian izin mendirikan bangunan gedung fungsi
khusus, Pemerintah dalam melakukan pemeriksaan, penilaian,
dan persetujuan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah,
termasuk proses mendapatkan pertimbangan pendapat tim ahli
bangunan gedung dan pendapat publik, serta penetapan besarnya
biaya izin mendirikan bangunan gedung.
Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Izin mendirikan bangunan gedung merupakan salah satu
prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pemilik bangunan
gedung
dalam
mengajukan
permohonan
kepada
instansi/perusahaan yang berwenang untuk mendapatkan
pelayanan utilitas umum kabupaten/kota seperti penyambungan
jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan telepon.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung,
bupati/walikota, atau Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, harus meminta pertimbangan dari tim ahli bangunan
gedung.
Jangka
waktu
sementara
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan RTRW Kabupaten/Kota dapat disusun dan
ditetapkan. Dalam hal RTRW-nya masih belum jelas kapan
disusun dan ditetapkan, maka waktu sementara tersebut
ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat
diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun.
Ayat (4)
Dalam penetapan RTRW lokasi yang bersangkutan, pemerintah
daerah harus mempertimbangkan izin mendirikan bangunan
gedung sementara yang telah dikeluarkan untuk lokasi yang
bersangkutan.
Fungsi . . .
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Fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan RTRW
kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL yang telah ditetapkan
dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk
rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak
pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada
pemilik bangunan gedung.

Pasal 19
Ayat (1)
Fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan
lokasi sebagai akibat perubahan RTRW kabupaten/kota, RDTRKP,
dan/atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun,
kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh)
tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh pemerintah
daerah kepada pemilik bangunan gedung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa
kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan
total luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan
tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan
daya dukung lingkungan.
Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar
dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%),
dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat
dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau
sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau
fungsi resapan ditetapkan KDB rendah.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa
kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan
total luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan
tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan
daya dukung lingkungan.
Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan
ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung
sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai
bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan
tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).
Ayat (4)
Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk
menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan
yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan air,
ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan
transportasi.
Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan
keandalan bangunan gedung; keselamatan dalam hal bahaya
kebakaran, banjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan
dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan,
dan sanitasi;
kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran;
kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi;
keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian bahwa
makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan
keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana
kepresidenan, sehingga ketinggian bangunan gedung di sekitarnya
tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan
keselamatan penerbangan, sehingga untuk bangunan gedung yang
dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi
ketinggian tertentu.
Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya
untuk kepentingan umum, misalnya untuk taman atau
prasarana/sarana publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat
diberikan
kompensasi/insentif
oleh
pemerintah
daerah.
Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB (bukan KDB),
sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi.
Ayat (5) . . .
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Dalam mendirikan, merehabilitasi, merenovasi seluruh atau
sebagian dan/atau memperluas bangunan gedung, pemilik tidak
diperbolehkan melanggar melampaui jarak bebas minimal yang
telah ditetapkan dalam surat keterangan rencana kabupaten/kota
untuk kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan berdasarkan
RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah di
sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik
jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik
jalan.
Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah
sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi
sungai, letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi
sungai. Penetapan garis sempadan bangunan gedung sepanjang
sungai, yang juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat
digolongkan dalam:
a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan,
perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki
tanggul sebelah luar.
b. garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan,
perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki
tanggul sebelah luar.
c. garis . . .
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c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan
perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan
pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas
dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai
pada ruas yang bersangkutan.
d. garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan
perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan
pada kedalaman sungai.
e. garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung,
perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi
kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang
surut air laut pada sungai yang bersangkutan.
Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah
pantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi
kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang
bersangkutan.
Penetapan garis sempadan bangunan gedung yang terletak di
sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai,
dapat digolongkan dalam:
a. kawasan pantai budidaya/non-lindung,
sempadan
pantai
didasarkan
kelandaian/keterjalan pantai.

perhitungan garis
pada
tingkat

b. kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal
100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang
bersangkutan.
Letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah
sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan
meliputi pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air
pasang, tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas.
Pertimbangan kesehatan dalam
meliputi pertimbangan sirkulasi
sanitasi.

penetapan garis sempadan
udara, pencahayaan,
dan

Ayat (4)
Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir,
air pasang, dan/atau tsunami;
Pertimbangan . . .
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Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan,
dan sanitasi.
Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan
getaran.
Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses
evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian
bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.
Ayat (5)
Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah
permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik,
jaringan gas, dll. yang melintas atau akan dibangun melintas
kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik
arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar bangunan gedung
dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan,
seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan
bahan, warna dan tekstur eksterior bangunan gedung, serta
penerapan penghematan energi pada bangunan gedung.
Ayat (2)
Pertimbangan
kaidah
pelestarian
yang
menjadi
dasar
pertimbangan utama ditetapkannya kawasan tersebut sebagai
cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang bangunan
gedungnya berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu.
Ayat (3)
Misalnya
kawasan
berarsitektur
berarsitektur modern.

melayu,

atau

kawasan

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat,
budayawan.
Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada
kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan agar
ikut membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan
melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat
publik diperoleh melalui proses dengar pendapat publik, atau
forum dialog publik.
Pasal 24
Ayat (1)
Tata ruang-dalam meliputi tata letak ruang dan tata-ruang dalam
bangunan gedung.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan efisiensi adalah perbandingan antara
ruang efektif dan ruang sirkulasi, tata letak perabot, dimensi ruang
terhadap jumlah pengguna, dll.
Yang dimaksud dengan efektivitas tata ruang-dalam adalah tata
letak ruang yang sesuai dengan fungsinya, kegiatan yang
berlangsung di dalamnya, hubungan antarruang, dll.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemenuhan persyaratan keselamatan dalam tata-ruang dalam dan
interior diwujudkan dalam penggunaan bahan bangunan dan
sarana jalan keluar.
Pemenuhan persyaratan kesehatan dalam tata ruang-dalam dan
interior diwujudkan dalam tata pencahayaan alami dan/atau
buatan, ventilasi udara alami dan/atau buatan, dan penggunaan
bahan bangunan.
Pemenuhan persyaratan kenyamanan dalam tata ruang-dalam
diwujudkan dalam besaran ruang, sirkulasi dalam ruang, dan
penggunaan bahan bangunan.
Pemenuhan persyaratan kemudahan dalam tata letak ruang dan
interior diwujudkan dalam pemenuhan aksesibilitas antarruang.
Pasal 25 . . .
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Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan
persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan,
sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan
dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti
kendaraan pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke
dalam site bangunan gedung yang bersangkutan.
Pasal 26
Ayat (1)
Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup.
Ayat (2)
Dalam hal dampak penting terhadap lingkungan tersebut dapat
diselesaikan/ diatasi/ dikelola dengan teknologi, maka cukup
dilakukan dengan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 27
Ayat (1)
Kesatuan karakter dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan
ekosistem.
Ayat (2)
Program bangunan gedung dan lingkungan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk
kurun waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan
luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau,
fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana
pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa
penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru,
misalnya: memfasilitasi tempat makan karyawan, dan sebagainya.
Rencana . . .
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Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuanketentuan tata bangunan dan lingkungan yang memuat rencana
peruntukan lahan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak,
rencana sistem pergerakan, rencana prasarana dan sarana
lingkungan, rencana aksesibilitas lingkungan, dan rencana wujud
visual bangunan gedung untuk semua lapisan sosial yang
berkepentingan dalam kawasan tersebut.
Rencana umum dan panduan rancangan dibuat dalam gambar
dua dimensi, gambar tiga dimensi, dan/atau maket trimatra.
Rencana investasi merupakan arahan program investasi bangunan
gedung dan lingkungannya berdasarkan program bangunan
gedung dan lingkungan serta ketentuan rencana umum dan
panduan rencana, yang memuat program investasi jangka pendek
(1-5 tahun), jangka menengah (5-20 tahun), dan/atau jangka
panjang (sekurang-kurangnya 20 tahun), yang disertai estimasi
biaya investasi, baik penataan bangunan lama maupun rencana
pembangunan
baru
dan
pengembangannya
serta
pola
pendanaannya.
Ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian
pelaksanaan merupakan persyaratan-persyaratan tata bangunan
dan lingkungan yang ditetapkan untuk kawasan yang
bersangkutan, prosedur perizinan, dan lembaga yang bertanggung
jawab dalam pengendalian pelaksanaan.
Pasal 28
Ayat (1)
Dalam hal swasta atau masyarakat ingin menyusun RTBL atas
dasar kesepakatan sendiri harus tetap memenuhi persyaratan
yang berlaku pada kawasan yang bersangkutan dan dengan
persetujuan pemerintah daerah.
Dalam hal pengelolaan kawasan real-estat atau kawasan industri
dikelola oleh suatu badan usaha swasta, maka badan usaha
tersebut dapat menyusun RTBL untuk kawasan yang
bersangkutan dengan melibatkan masyarakat dan persetujuan
instansi pemerintah yang terkait. Selanjutnya RTBL tersebut dapat
disepakati dan ditetapkan sebagai alat pengendalian pembangunan
dan pemanfaatan dalam kawasan yang bersangkutan.
Dalam . . .
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Dalam hal masyarakat suatu kawasan atau lingkungan bersepakat
untuk mewujudkan kawasannya menjadi suatu kawasan
permukiman yang lebih layak huni, berjati diri, dan produktif,
maka masyarakat setempat dapat memprakarsai penyusunan
RTBL dengan persetujuan instansi pemerintah daerah terkait yang
selanjutnya RTBL tersebut dapat disepakati dan ditetapkan oleh
pemerintah daerah sebagai alat pengendalian pembangunan dan
pemanfaatan dalam kawasan atau lingkungan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Berdasarkan pola yang akan ditata, dilakukan identifikasi
masalah, potensi pengembangan, dan citra yang diinginkan.
- Perbaikan, yaitu pola penanganan dengan titik berat kegiatan
perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan
termasuk sebagian aspek tata bangunan;
- Pengembangan kembali, yaitu pola penanganan dengan titik
berat kegiatan pemanfaatan ruang lingkungan bangunan
gedung seoptimal mungkin berdasarkan rencana tata ruang,
penciptaan ruang yang lebih berkualitas, dan optimalisasi
intensitas pembangunan bangunan gedung;
- Pembangunan baru, yaitu pola penanganan dengan titik berat
kegiatan membangun baru suatu lingkungan bangunan gedung
berdasarkan tata ruang dan prinsip-prinsip penataan
bangunan;
- Pelestarian, yaitu pola penanganan dengan titik berat kegiatan
yang tetap menghidupkan kemajemukan dan keseimbangan
fungsi lingkungan bangunan gedung melalui upaya pelestarian
dan/atau perlindungan bangunan gedung dan lingkungannya,
seperti revitalisasi, regenerasi, dsb.
Ayat (3)
Pertimbangan tim ahli bangunan gedung dan pertimbangan
pendapat publik dimaksudkan untuk mendapat hasil RTBL yang
aplikatif dan disepakati semua pihak.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 29 . . .
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Pasal 29
Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana umum seperti jalur
jalan dan/atau jalur hijau, daerah hantaran udara (transmisi)
tegangan tinggi, dan/atau menara telekomunikasi, dan/atau
menara air.
Yang
dimaksud
dengan
pihak
yang
berwenang
adalah
pihak/instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
prasarana dan sarana yang bersangkutan.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kuat/kokoh” adalah kondisi struktur
bangunan gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan
struktur bangunan gedung sangat kecil, yang kerusakan
strukturnya masih dalam batas-batas persyaratan teknis yang
masih
dapat
diterima
selama
umur
bangunan
yang
direncanakan.
Yang dimaksud dengan “stabil” adalah kondisi struktur
bangunan gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau
tergeser selama umur bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan “persyaratan kelayanan” (serviceability)
adalah kondisi struktur bangunan gedung yang selain memenuhi
persyaratan keselamatan juga memberikan rasa aman, nyaman,
dan selamat bagi pengguna.
Yang dimaksud dengan “keawetan struktur” adalah umur
struktur yang panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak
mudah rusak, aus, lelah (fatigue) dalam memikul beban.
Dalam . . .
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Dalam hal bangunan gedung menggunakan bahan bangunan
prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus
dirancang sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan
andal, serta mampu bertahan terhadap gaya angkat pada saat
pemasangan.
Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan
bahan bangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh
cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, dan menjamin
keandalan bangunan gedung sesuai umur layanan teknis yang
direncanakan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban
muatan mati atau berat sendiri bangunan gedung dan beban
muatan hidup yang timbul akibat fungsi bangunan gedung.
Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa
dan angin, termasuk beban muatan yang timbul akibat benturan
atau dorongan angin, dll.
Ayat (3)
Bagian dari struktur seperti rangka, dinding geser, kolom, balok,
lantai, lantai tanpa balok, dan kombinasinya.
Ayat (4)
Daktail merupakan kemampuan struktur bangunan gedung
untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup,
sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun sudah
berada dalam kondisi di ambang keruntuhan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana, harus mempunyai sistem proteksi pasif
yang merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta benda
berbasis pada rancangan atau pengaturan komponen arsitektur
dan struktur bangunan gedung sehingga dapat melindungi
penghuni dan harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran.
Pengaturan . . .
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Pengaturan komponen arsitektur dan struktur bangunan gedung
antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi
yang tahan api, kompartemenisasi dan pemisahan, dan
perlindungan pada bukaan.
Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana, harus dilengkapi dengan sistem proteksi
aktif yang merupakan proteksi harta benda terhadap bahaya
kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat
bekerja baik secara otomatis maupun secara manual, digunakan
oleh penghuni atau petugas pemadam dalam melaksanakan
operasi pemadaman.
Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai sistem
proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alarm
kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam bangunan
gedung, alat pemadam api ringan, dan/atau sprinkler.
Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi
bangunan gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan/atau
aktif, maka harus memenuhi persyaratan perencanaan,
pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dan standar
teknis yang berlaku.

Ayat (2)
Penggunaan bahan bangunan untuk fungsi dan klasifikasi
bangunan gedung tertentu termasuk penggunaan bahan
bangunan tahan api harus melalui pengujian yang dilakukan
oleh lembaga pengujian yang terakreditasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai,
dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu, antara lain:
 Bangunan umum dengan penghuni minimal 500 orang, atau
yang memiliki luas lantai minimal 5.000 m², dan/atau
mempunyai ketinggian lebih dari 8 lantai;
 Bangunan . . .
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 Bangunan industri dengan jumlah penghuni minimal 500
orang, atau yang memiliki luas lantai minimal 5.000 m², atau
luas site/areal lebih dari 5.000 m², dan/atau terdapat bahan
berbahaya yang mudah terbakar; dan
 Bangunan gedung fungsi khusus.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Sistem pengamanan antara lain dengan melakukan pemeriksaan
baik dengan cara manual maupun dengan peralatan detektor
terhadap kemungkinan bahwa pengunjung membawa bendabenda berbahaya yang dapat digunakan untuk meledakkan
dan/atau
membakar
bangunan
gedung
dan/atau
pengguna/pengunjung yang ada di dalamnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .

2682

- 30 -

Ayat (2)
Bangunan pelayanan umum lainnya, seperti kantor pos, kantor
polisi, kantor kelurahan, dan gedung parkir.
Bangunan gedung parkir baik yang berdiri sendiri maupun yang
menjadi satu dengan bangunan gedung fungsi utama, setiap
lantainya harus mempunyai sistem ventilasi alami permanen
yang memadai.
Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka
secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Persyaratan ventilasi mekanik/buatan, antara lain:
 Penempatan fan sebagai ventilasi mekanik/buatan harus
memungkinkan pelepasan udara keluar dan masuknya udara
segar, atau sebaliknya;
 Bilamana digunakan ventilasi mekanik/buatan, sistem
tersebut harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut
dihuni;
 Penggunaan
ventilasi
mekanik/buatan
harus
memperhitungkan
besarnya
pertukaran
udara
yang
disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan
gedung;
 Bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi dengan
sistem ventilasi mekanik/buatan untuk pertukaran udara; dan
 Gas buang mobil pada setiap lantai ruang parkir bawah tanah
(basemen) tidak boleh mencemari udara bersih pada lantai
lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pencahayaan alami dapat berupa bukaan pada bidang dinding,
dinding tembus cahaya, dan/atau atap tembus cahaya.
Dinding tembus cahaya misalnya dinding yang menggunakan
kaca. Atap tembus cahaya misalnya penggunaan genteng kaca
atau skylight.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Tingkat iluminasi atau tingkat pencahayaan pada suatu ruangan
pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan ratarata pada bidang kerja. Yang dimaksud dengan bidang kerja
adalah bidang horizontal imajiner yang terletak 0,75 m di atas
lantai pada seluruh ruangan.
Silau sebagai akibat penggunaan pencahayaan alami dari
sumber sinar matahari langsung, langit yang cerah, objek luar,
maupun dari pantulan kaca dan sebagainya, perlu dikendalikan
agar tidak mengganggu tingkat iluminasi yang dipersyaratkan
sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung.
Ayat (5)
Pencahayaan darurat yang berupa lampu darurat dipasang pada:
 lobby dan koridor;
 ruangan yang mempunyai luas lebih dari 300 m².
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
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Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sumber air lainnya dapat berupa air tanah, air permukaan, air
hujan, dll.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Sistem pengolahan air limbah dapat berupa sistem pengolahan
air limbah yang berdiri sendiri seperti septic tank atau sistem
pengolahan
air
limbah
terintegrasi
dalam
suatu
lingkungan/kawasan/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 45 . . .
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Pasal 45
Ayat (1)
Fasilitas
penampungan
dan/atau
pengolahan
sampah
disediakan pada setiap bangunan gedung dan/atau terpadu
dalam suatu kawasan.
Ayat (2)
Penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah juga
diperhitungkan dengan mempertimbangkan sistem pengelolaan
sampah kota.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Permeabilitas tanah adalah daya serap tanah terhadap air hujan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang
muka air tanah tinggi (diukur sekurang-kurangnya 3 m dari
permukaan tanah) atau daerah-daerah lereng/ pegunungan
yang secara geoteknik mudah longsor.
Untuk daerah yang tinggi muka air tanahnya kurang dari 3 m,
atau permeabilitas tanahnya kurang dari 2 cm/jam, atau
persyaratan jaraknya tidak memenuhi syarat, maka air hujan
langsung dialirkan ke sistem penampungan air hujan terpusat
seperti waduk, dsb, melalui sistem drainase lingkungan/kota.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .

2686

- 34 -

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Pertimbangan fungsi ruang ditinjau dari tingkat kepentingan
publik atau pribadi, dan efisiensi pencapaian ruang.
Huruf b
Pertimbangan
keselamatan
antara
lain
kemudahan
pencapaian ke tangga/pintu darurat apabila terjadi keadaan
darurat (gempa, kebakaran, dll.)
Pertimbangan kesehatan antara lain dari kemungkinan
adanya sirkulasi udara segar dan pencahayaan alami.
Ayat (2)
Huruf a
Pertimbangan atas hal-hal tersebut dimaksudkan agar
didapat dimensi yang memberikan kenyamanan pengguna
dalam melakukan kegiatannya.
Huruf b
Sirkulasi antarruang horizontal antara lain lantai
berjalan/travelator, koridor dan/atau hall; dan sirkulasi
antarruang vertikal, antara lain ram, tangga, tangga
berjalan/eskalator, lantai berjalan/travelator dan/atau lif.
Huruf c . . .
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Huruf c
Pertimbangan
keselamatan
antara
lain
kemudahan
pencapaian ke tangga/pintu darurat apabila terjadi keadaan
darurat (gempa, kebakaran, dll).
Pertimbangan kesehatan antara lain dari kemungkinan
adanya sirkulasi udara segar dan pencahayaan alami.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengaturan
temperatur
dan
kelembaban
udara
dapat
menggunakan peralatan pengkondisian udara (Air Conditioning).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Potensi ruang luar bangunan gedung seperti bukit, ruang
terbuka hijau, sungai, danau dsb., perlu dimanfaatkan untuk
mendapatkan kenyamanan pandangan dalam bangunan
gedung.
Huruf c
Cukup jelas .
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sumber getar adalah sumber getar tetap
seperti: genset, AHU, mesin lif, dan sumber getar tidak tetap
seperti: kereta api, gempa, pesawat terbang, kegiatan konstruksi.
Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran yang
diakibatkan oleh kegiatan dan/atau penggunaan peralatan dapat
di atasi dengan mempertimbangkan penggunaan sistem peredam
getaran, baik melalui pemilihan sistem konstruksi, pemilihan dan
penggunaan bahan, maupun dengan pemisahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Pengaturan terhadap kebisingan dimulai sejak dari tahap
perencanaan teknis, baik melalui desain bangunan gedung
maupun melalui penataan ruang kawasan. Penataan ruang
kawasan dilakukan dengan menempatkan bangunan gedung
yang karena fungsinya menimbulkan kebisingan, seperti pabrik
dan bengkel ditempatkan pada zona industri, bandar udara
ditempatkan pada zona yang cukup jauh dari lingkungan
permukiman. Pembangunan jalan bebas hambatan/tol di
lingkungan permukiman atau pusat kota yang sudah terbangun,
maka jalan tersebut harus dilengkapi dengan sarana peredam
kebisingan akibat laju kendaraan bermotor.
Yang dimaksud dengan sumber bising adalah sumber suara
mengganggu berupa dengung, gema, atau gaung/pantulan suara
yang tidak teratur.
Untuk . . .

2689

- 37 -

Untuk bangunan gedung yang didirikan pada lokasi yang
mempunyai
tingkat
kebisingan
yang
mengganggu,
pengaturannya dimulai sejak tahap perencanaan teknis, baik
melalui desain bangunan gedung maupun melalui penataan
ruang kawasan dengan memperhatikan batas ambang bising,
misalnya batas ambang bising untuk kawasan permukiman
adalah sebesar 60 dB diukur sejauh 3 meter dari sumber suara.
Arsitektur bangunan gedung dan/atau ruang-ruang dalam
bangunan gedung, serta penggunaan peralatan dan/atau bahan
untuk mewujudkan tingkat kenyamanan yang diinginkan dalam
menanggulangi gangguan kebisingan, tetap mempertimbangkan
pemenuhan terhadap persyaratan keselamatan, kesehatan, dan
kemudahan sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang
bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Prasarana dan sarana untuk rumah tinggal dapat berupa tempat
sampah, tempat parkir, saluran drainase dalam site, septic tank,
sumur resapan.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Terutama untuk bangunan/ruangan yang digunakan oleh
pengguna dengan jumlah yang besar seperti ruang pertemuan,
ruang kelas, ruang ibadah, tempat pertunjukan, dan koridor,
pintunya harus membuka ke arah luar.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Pemerintah daerah dengan pertimbangan tim ahli bangunan
gedung, dapat menetapkan penggunaan lif pada bangunan
gedung dengan ketinggian di bawah lima lantai.
Pemilik bangunan gedung dengan ketinggian bangunan
gedungnya di bawah lima lantai, yang bermaksud menyediakan
lif, harus memenuhi ketentuan perencanaan, pemasangan, dan
pemeliharaan lif yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Saf (ruang luncur) lif kebakaran harus tahan api.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Untuk bangunan gedung bertingkat, sarana
termasuk penyediaan tangga darurat/kebakaran.

jalan

keluar

Sistem peringatan bahaya berupa sistem alarm kebakaran
dan/atau sistem peringatan menggunakan audio/tata suara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Manajemen penanggulangan bencana atau keadaan darurat
termasuk menyediakan rencana tindak darurat penanggulangan
bencana pada bangunan gedung.
Bangunan tertentu misalnya: jumlah penghuni lebih dari 500
orang, atau luas lebih dari 5.000 m², dan/atau ketinggian di atas
8 (delapan) lantai.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Rumah tinggal yang berupa rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sederhana tidak diwajibkan dilengkapi dengan fasilitas dan
aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
Bangunan gedung fungsi hunian seperti apartemen, asrama,
rumah susun, flat atau sejenisnya tetap diharuskan
menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat
dan lanjut usia.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Toilet untuk penyandang cacat disediakan secara khusus dengan
dimensi ruang dan pintu tertentu yang memudahkan
penyandang cacat dapat menggunakannya secara mandiri.
Area parkir merupakan tempat parkir dan daerah naik turun
kendaraan khusus bagi penyandang cacat dan lanjut usia yang
dilengkapi dengan jalur aksesibilitas serta memungkinkan naik
turunnya kursi roda.
Perletakan telepon umum untuk penyandang cacat diletakkan
pada lokasi yang dengan mudah dapat diakses dan dengan
ketinggian tertentu yang memungkinkan penyandang cacat
dapat menggunakannya secara mandiri.
Jalur pemandu merupakan jalur yang disediakan bagi pejalan
kaki dan kursi roda yang memberikan panduan arah dan tempat
tertentu.
Rambu dan marka merupakan tanda-tanda yang bersifat verbal,
visual, atau tanda-tanda yang dapat dirasa atau diraba.
Rambu dan marka penanda bagi penyandang cacat antara lain
berupa rambu arah dan tujuan pada jalur pedestrian, rambu
pada kamar mandi/wc umum, rambu pada telepon umum,
rambu parkir khusus, rambu huruf timbul/braille bagi
penyandang cacat dan lanjut usia.
Marka adalah tanda yang dibuat/digambar/ditulis pada bidang
halaman/lantai/jalan.
Pintu pagar dan pintu akses ke dalam bangunan gedung
dimungkinkan untuk dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat
dan lanjut usia secara mandiri.
Ram merupakan jalur kursi roda bagi penyandang cacat dengan
kemiringan dan lebar tertentu sehingga memungkinkan akses
kursi roda dengan mudah dan dilengkapi pegangan rambatan
dan pencahayaan yang cukup.
Tangga merupakan fasilitas pergerakan vertikal yang aman bagi
penyandang cacat dan lanjut usia.
Untuk . . .
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Untuk bangunan bertingkat yang menggunakan lif, ketinggian
tombol lif dimungkinkan untuk dijangkau oleh pengguna kursi
roda dan dilengkapi dengan perangkat untuk penyandang cacat
tuna rungu dan tuna netra. Apabila bangunan gedung bertingkat
tersebut tidak dilengkapi dengan lif, disediakan sarana lain yang
memungkinkan penyandang cacat dan lanjut usia untuk
mencapai lantai yang dituju.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Penyediaan ruang ibadah direncanakan dengan pertimbangan
mudah dilihat, dicapai, dan diberi rambu penanda, serta
dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan
ibadah.
Penyediaan ruang ganti direncanakan dengan pertimbangan
mudah dilihat/dikenali yang diberi rambu penanda, mudah
dicapai, dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.
Penyediaan ruang bayi direncanakan dengan pertimbangan
mudah dilihat, dicapai, dan diberi rambu penanda serta
dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan
merawat bayi.
Penyediaan toilet direncanakan dengan pertimbangan jumlah
pengguna bangunan gedung dan mudah dilihat dan dijangkau.
Penyediaan tempat parkir direncanakan dengan pertimbangan
fungsi bangunan gedung, dan tidak mengganggu lingkungan.
Tempat parkir dapat berupa pelataran parkir, dalam gedung,
dan/atau gedung parkir.
Penyediaan sistem komunikasi dan informasi yang meliputi
telepon dan tata suara dalam bangunan gedung direncanakan
dengan pertimbangan fungsi bangunan gedung dan tidak
mengganggu lingkungan.
Penyediaan . . .
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Penyediaan tempat sampah direncanakan dengan pertimbangan
fungsi
bangunan
gedung,
jenis
sampah,
kemudahan
pengangkutan, dengan mempertimbangkan kesehatan pengguna
dan lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kaidah pembangunan yang berlaku memungkinkan sistem
pembangunan seperti disain dan bangun (design build), bangun
guna serah (build, operate, and transfer/BOT), dan bangun milik
guna (build, own, operate/BOO).
Pasal 63
Ayat (1)
Rencana teknis untuk rumah tinggal tunggal sederhana dan
rumah deret sederhana dapat disiapkan oleh pemilik bangunan
gedung dengan tetap memenuhi persyaratan sebagai dokumen
perencanaan teknis untuk mendapatkan pengesahan dari
pemerintah daerah.
Rumah deret sederhana adalah rumah deret yang terdiri lebih
dari dua unit hunian tidak bertingkat yang konstruksinya
sederhana dan menyatu satu sama lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Kerangka acuan kerja merupakan pedoman penugasan yang
disepakati oleh pemilik dan penyedia jasa perencanaan teknis
bangunan gedung.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi dokumen rencana teknis yang belum lengkap dikembalikan
untuk dilengkapi.
Ayat (3)
Bagi dokumen rencana teknis yang belum lengkap tidak
dilakukan penilaian.
Ayat (4)
Penetapan status sebagai bangunan gedung untuk kepentingan
umum dan tertentu dilakukan oleh pemerintah daerah, kecuali
bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
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Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan
efisien, Gubernur DKI Jakarta, bupati/walikota dapat menunjuk
pejabat dinas teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan
bangunan gedung untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan
gedung.
Izin mendirikan bangunan gedung untuk bangunan gedung
fungsi khusus diterbitkan oleh Menteri setelah mendapat
pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan dengar
pendapat publik dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah
daerah.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Masa kerja tim ahli bangunan gedung fungsi khusus yang
ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan dan
intensitas permasalahan yang ditangani.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Jumlah anggota tim ahli bangunan gedung ditetapkan ganjil dan
jumlahnya disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung
dan substansi teknisnya.
Setiap unsur/pihak yang menjadi tim ahli bangunan gedung
diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
Instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan
pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung dapat meliputi
unsur dinas pemerintah daerah (dinas teknis yang bertanggung
jawab dalam bidang pembinaan bangunan gedung) dan/atau
Pemerintah (departemen teknis yang bertanggung jawab dalam
bidang pembinaan bangunan gedung, dalam hal pertimbangan
teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus), serta masingmasing diwakili 1 (satu) orang.
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak menghambat proses pelayanan perizinan
adalah pertimbangan teknis diberikan tanpa harus menambah
waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur atau ketentuan
perizinan.
Ayat (2)
Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis tata
bangunan dan lingkungan dilakukan minimal terhadap
dokumen prarencana bangunan gedung.
Penilaian terhadap pemenuhan persyaratan teknis keandalan
bangunan gedung dilakukan minimal terhadap dokumen
pengembangan rencana bangunan gedung.
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Perbaikan, perubahan, dan/atau pemugaran bangunan gedung
dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedung.
Tingkat kerusakan bangunan gedung dapat berupa kerusakan
ringan, kerusakan sedang, atau kerusakan berat.
Tingkat kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada
komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit,
penutup lantai, dinding partisi/pengisi.
Tingkat kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian
komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan
sejenisnya.
Tingkat kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar
komponen bangunan.
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dokumen pelaksanaan adalah dokumen rencana teknis yang
telah disetujui dan disahkan, termasuk gambar-gambar kerja
pelaksanaan (shop drawings) yang merupakan bagian dari
dokumen ikatan kerja.
Pemeriksaan kelengkapan adalah pemeriksaan dokumen
pelaksanaan pekerjaan dengan memeriksa ada atau tidak
lengkapnya dokumen berdasarkan standar hasil karya
perencanaan dan kebutuhan untuk pelaksanaannya.
Pemeriksaan
kebenaran
adalah
pemeriksaan
dokumen
pelaksanaan pekerjaan atas dasar akurasi gambar rencana,
perhitungan-perhitungan dan kesesuaian dengan kondisi
lapangan.
Keterlaksanaan kontruksi adalah kondisi yang menggambarkan
apakah bagian-bagian tertentu dan/atau seluruh bagian
bangunan gedung yang dibuat rencana teknisnya dapat
dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kegiatan masa pemeliharaan kontruksi meliputi pelaksanaan uji
coba operasi bangunan gedung dan kelengkapannya, pelatihan
tenaga operator yang diperlukan, dan penyiapan buku pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dan
kelengkapannya.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan penerapan prinsip-prinsip keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) termasuk penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Ayat (6)
Dalam hal pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi
dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi, pemeriksaan hasil akhir
pekerjaan konstruksi juga dilakukan terhadap dokumen lainnya
yang dimuat dalam dokumen ikatan kerja.
Ayat (7)
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaan adalah petunjuk
teknis pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung,
peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan
gedung ( manual operation and maintenance ).

Pasal 70
Ayat (1)
Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh
pemilik atau dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan
pelaksanaan konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan manajemen konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa
manajemen konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah . . .
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Pemerintah daerah melakukan pengawasan konstruksi melalui
mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan gedung pada
saat bangunan gedung akan dibangun dan penerbitan sertifikat
laik fungsi pada saat bangunan gedung selesai dibangun.
Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang memiliki
indikasi pelanggaran terhadap izin mendirikan bangunan gedung
dan/atau pelaksanaan konstruksi yang membahayakan
lingkungan.
Ayat (2)
Dalam hal pengawasan dilakukan sendiri oleh pemilik
bangunan gedung, pengawasan pelaksanaan konstruksi
dilakukan terutama pada pengawasan mutu dan waktu.
Apabila pengawasan dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan
konstruksi, pengawasan pelaksanaan konstruksi meliputi
mutu, waktu, dan biaya.
Hasil kegiatan pengawasan konstruksi bangunan gedung
berupa laporan kegiatan pengawasan, hasil kaji ulang terhadap
laporan kemajuan pelaksanaan konstruksi, dan laporan hasil
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
Ayat (3)
Hasil kegiatan manajemen konstruksi bangunan gedung berupa
laporan kegiatan pengendalian kegiatan perencanaan teknis,
pengendalian pelaksanaan konstruksi, pengawasan pelaksanaan
konstruksi, dan laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung.
Manajemen Konstruksi digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
konstruksi bangunan gedung yang memiliki :






jumlah lantai di atas 4 lantai,
luas total bangunan di atas 5.000 m²,
bangunan fungsi khusus,
keperluan untuk melibatkan lebih dari 1 (satu) penyedia jasa
perencanaan konstruksi, maupun penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi, dan/atau
waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
(multiyears project).

Ayat (4) . . .
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Ayat (4)
Pemeriksaan kelaikan fungsi dilakukan setelah bangunan
gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi,
sebelum diserahkan kepada pemilik bangunan gedung.
Apabila pengawasannya dilakukan oleh pemilik, maka
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh
aparat pemerintah daerah berdasarkan laporan pemilik kepada
pemerintah daerah bahwa bangunan gedungnya telah selesai
dibangun.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung merupakan hasil
pemeriksaan akhir bangunan gedung sebelum dimanfaatkan
telah memenuhi persyaratan teknis tata bangunan dan
keandalan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan
klasifikasinya.
Untuk bangunan gedung yang dari hasil pemeriksaan kelaikan
fungsinya tidak memenuhi syarat, tidak dapat diberikan
sertifikat laik fungsi, dan harus diperbaiki dan/atau dilengkapi
sampai memenuhi persyaratan kelaikan fungsi.
Dalam hal rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret
dibangun oleh pengembang, sertifikat laik fungsi harus diurus
oleh pengembang guna memberikan jaminan kelaikan fungsi
bangunan gedung kepada pemilik dan/atau pengguna.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemberian sertifikat laik fungsi bagi sebagian bangunan gedung
hanya dapat diberikan bila unit bangunan gedungnya terpisah
secara horisontal atau terpisah secara kesatuan konstruksi.
Pasal 72
Ayat (1)
Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti
kaidah secara umum yang objektif, fungsional, prosedural, serta
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud bangunan gedung untuk kepentingan umum
misalnya: hotel, perkantoran, mal, apartemen.
Pemilik
bangunan
gedung
dapat
mengikuti
program
pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan
gedung,
bencana
alam,
dan/atau
huru-hara
selama
pemanfaatan bangunan gedung.
Program pertanggungan antara lain perlindungan terhadap aset
dan pengguna bangunan gedung.
Kegagalan bangunan gedung dapat
konstruksi dan/atau kebakaran.

berupa

keruntuhan

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Untuk bangunan gedung yang menggunakan bahan bangunan
yang dapat diserang oleh jamur dan serangga (rayap, kumbang),
lingkup
pemeliharaannya
termasuk
pengawetan
bahan
bangunan tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Kegiatan perawatan bangunan gedung dilakukan agar bangunan
gedung tetap laik fungsi.
Ayat (2)
Perawatan bangunan gedung dilakukan sesuai dengan tingkat
kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung.
Tingkat kerusakan bangunan gedung dapat berupa kerusakan
ringan, kerusakan sedang, atau kerusakan berat.
Tingkat kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada
komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit,
penutup lantai, dinding partisi/pengisi.
Tingkat . . .
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Tingkat kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian
komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan
sejenisnya.
Tingkat kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar
komponen bangunan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Perawatan bangunan gedung yang memiliki kompleksitas teknis
tinggi adalah pekerjaan perawatan yang dalam pelaksanaannya
menggunakan peralatan berat, peralatan khusus, serta tenaga
ahli, dan tenaga trampil.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Dokumen administratif adalah dokumen yang berkaitan
dengan pemenuhan persyaratan administratif misalnya
dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah,
dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung.
Dokumen . . .
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Dokumen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung misalnya as built
drawings dan dokumen ikatan kerja.
Dokumen pemeliharaan dan perawatan adalah dokumen
hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung yang meliputi laporan pemeriksaan berkala, laporan
pengecekan dan pengujian peralatan dan perlengkapan
bangunan gedung, serta laporan hasil perbaikan dan/atau
penggantian pada kegiatan perawatan bangunan gedung.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hasil akhir pengkajian teknis bangunan gedung adalah laporan
kegiatan
pemeriksaan,
hasil
pengujian,
evaluasi,
dan
kesimpulan tentang kelaikan fungsi bangunan gedung.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kerangka acuan kerja merupakan pedoman penugasan yang
disepakati oleh pemilik dan penyedia jasa pengkajian teknis
bangunan gedung.
Ayat (5)
Pemerintah daerah dalam melakukan pengkajian teknis bekerjasama dengan asosiasi keahlian (profesi) di bidang bangunan
gedung.
Pemerintah dan pemerintah daerah, dan asosiasi keahlian di
bidang bangunan gedung melakukan pembinaan untuk
pengembangan profesi penyedia jasa pengkajian teknis
bangunan gedung.
Pasal 81 . . .
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Pasal 81
Ayat (1)
Untuk rumah tinggal tunggal sederhana atau rumah deret
sederhana tidak diperlukan perpanjangan sertifikat laik fungsi.
Yang dimaksud dengan rumah tinggal tunggal sederhana atau
rumah deret sederhana dalam ketentuan ini adalah rumah
tinggal tidak bertingkat dengan total luas lantai maksimal 36 m²
dan total luas tanah maksimal 72 m².
Untuk perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
diperlukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh
pengkaji teknis bangunan gedung, termasuk kegiatan
pemeriksaan terhadap dampak yang ditimbulkan atas
pemanfaatan bangunan gedung terhadap lingkungannya sesuai
dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam izin
mendirikan bangunan gedung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberian sertifikat laik fungsi bagi sebagian bangunan gedung
hanya dapat diberikan bila unit bangunan gedungnya terpisah
secara horisontal atau terpisah secara kesatuan konstruksi.
Ayat (4)
Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kelaikan
fungsi oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung
menjadi tanggung jawab pemilik atau pengguna.
Pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung dapat mengikutsertakan pengkaji
teknis profesional, dan penilik bangunan (building inspector)
yang bersertifikat sedangkan pemilik tetap bertanggung jawab
dan berkewajiban untuk menjaga keandalan bangunan gedung.
Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis bangunan gedung,
pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat
bekerja sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan
bangunan gedung.
Pasal 82 . . .
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Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Penetapan perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dapat
termasuk lingkungannya yang mendukung kesatuan keberadaan
bangunan gedung tersebut.
Antisipasi terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung
karena umur bangunan gedung, kebakaran, bencana alam
dan/atau huru hara antara lain melalui program pertanggungan,
dan hal ini dapat merupakan bagian dari program insentif
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pemilik
bangunan gedung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Dalam hal pada suatu lingkungan atau kawasan terdapat
banyak bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan,
maka kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar
budaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penetapan pelestarian ini dapat ditinjau secara berkala, minimal
5 (lima) tahun sekali.
Huruf a . . .
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Huruf a
Yang dimaksud dengan bangunan gedung dilindungi dan
dilestarikan dalam skala internasional adalah bangunan
gedung yang merupakan milik dunia, misalnya Candi
Borobudur.
Yang dimaksud dengan bangunan gedung dilindungi dan
dilestarikan dalam skala nasional adalah bangunan gedung
yang memiliki nilai strategis dan merupakan aset nasional,
misalnya Monumen Nasional, Istana Kepresidenan, dll.
Menteri juga dapat mengusulkan bangunan gedung yang
dilindungi dan dilestarikan yang berskala regional dan
lokal,
berdasarkan
pertimbangan
pembinaan
dan
kemitraan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan bangunan gedung dilindungi dan
dilestarikan dalam skala provinsi misalnya Monumen Jogja
Kembali, Monumen Katulistiwa Pontianak, Tugu Medan
Area,dll.
Gubernur juga dapat mengusulkan bangunan gedung yang
dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal berdasarkan
pertimbangan pembinaan dan kemitraan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan bangunan gedung dilindungi dan
dilestarikan dalam skala lokal atau setempat misalnya
Masjid Sunda Kelapa, Gedung Lawang Sewu, dll.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Dalam hal pemilik bangunan gedung berkeberatan atas usulan
tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
berupaya memberikan solusi terbaik bagi pemilik bangunan
gedung, misalnya dengan memberikan insentif atau membeli
bangunan gedung dengan harga yang wajar.
Ayat (8) . . .
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Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam hal ini fungsi bangunan gedung tersebut dapat berubah
secara terbatas misalnya sebagai museum dan sejenisnya,
sepanjang masih dalam batas-batas ketentuan rencana tata
ruang.
Ayat (4)
Dalam hal ini fungsi bangunan gedung tersebut dapat berubah
sepanjang mendukung tujuan utama pelestarian dan
pemanfaatan, tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan
pelestariannya, serta sepanjang masih dalam batas-batas
ketentuan rencana tata ruang.
Ayat (5)
Dalam hal ini fungsi bangunan gedung tersebut dapat berubah
sepanjang mendukung tujuan utama pelestarian dan
pemanfaatan, tidak menghilangkan nilai-nilai perlindungan dan
pelestariannya, serta sepanjang masih dalam batas-batas
ketentuan rencana tata ruang.
Pasal 86
Ayat (1)
Dalam melakukan identifikasi dan dokumentasi, Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah mendorong peran masyarakat
yang peduli terhadap pelestarian bangunan gedung.

Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Identifikasi dan dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya sistem
informasi geografis, komputerisasi, dan teknologi digital.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan, misalnya untuk bangunan gedung klasifikasi
utama, maka secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak
boleh diubah.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di sini
antara lain adalah peraturan perundang-undangan di bidang
benda cagar budaya.
Ayat (4)
Perlindungan bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi
dan dilestarikan meliputi kegiatan memelihara, merawat,
memeriksa secara berkala, dan/atau memugar agar tetap laik
fungsi sesuai dengan klasifikasinya.
Ayat (5)
Insentif dapat berupa bantuan pemeliharaan, perawatan,
pemeriksaan berkala, kompensasi pengelolaan bangunan
gedung, dan/atau insentif lain berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Insentif
bantuan
pemeliharaan,
perawatan,
dan/atau
pemeriksaan berkala diberikan untuk bangunan gedung yang
tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti hunian atau
museum.
Insentif dalam bentuk kompensasi diberikan untuk bangunan
gedung yang dimanfaatkan secara komersial seperti hotel atau
sarana wisata (toko cinderamata).
Pasal 88 . . .
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Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Ayat (1)
Pertimbangan keamanan dan keselamatan dimaksudkan
terhadap kemungkinan risiko yang timbul akibat kegiatan
pembongkaran bangunan gedung yang berakibat kepada
keselamatan masyarakat dan kerusakan lingkungannya,
pemilik
bangunan
gedung
dapat
mengikuti
program
pertanggungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Laporan dari masyarakat mengikuti ketentuan tentang peran
masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemilik dan/atau pengguna, yang bangunan gedungnya
diidentifikasikan dan ditetapkan untuk dibongkar,
dalam
melakukan pengkajian teknis dapat menunjukkan hasil
pengkajian teknis dan/atau hasil pemeriksaan berkala yang
terakhir dilakukan.
Pemerintah . . .
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Pemerintah daerah melakukan pengkajian teknis terhadap
rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan
rumah sederhana sehat dengan memberdayakan kemampuan
dan meningkatkan peran masyarakat serta bekerja-sama
dengan asosiasi penyedia jasa konstruksi bangunan gedung.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Terbitnya surat penetapan pembongkaran sekaligus mencabut
sertifikat laik fungsi yang ada.
Penetapan pembongkaran bangunan gedung tertentu dilakukan
dengan mempertimbangkan pendapat tim ahli bangunan gedung
dan hasil dengar pendapat publik.
Ayat (4)
Dalam hal pemilik rumah tinggal mengajukan pemberitahuan
secara tertulis untuk membongkar bangunan gedungnya untuk
diperbaiki, diperluas dan/atau diubah fungsinya, maka dengan
terbitnya izin mendirikan bangunan gedung yang baru secara
otomatis mengubah data pada surat bukti kepemilikannya.
Dalam . . .
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Dalam hal bangunan rumah tinggal tersebut dibongkar
seluruhnya dan tidak untuk dibangun kembali, maka
pemberitahuan tersebut sekaligus merupakan pemberitahuan
untuk penghapusan surat bukti kepemilikan bangunan
gedungnya.
Pasal 93
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyedia jasa konstruksi bangunan
gedung dalam pelaksanaan pembongkaran adalah penyedia jasa
pelaksanaan konstruksi yang mempunyai pengalaman dan
kompetensi untuk membongkar bangunan gedung, baik secara
umum maupun secara khusus dengan menggunakan peralatan
dan/atau teknologi tertentu, misalnya dengan menggunakan
bahan peledak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pencabutan surat persetujuan berarti penghidupan kembali data
kepemilikan bangunan gedung.
Pasal 94
Ayat (1)
Rencana teknis pembongkaran terdiri atas konsep dan gambar
rencana
pembongkaran,
gambar
detail
pelaksanaan
pembongkaran, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan pembongkaran,
rencana pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi tempat
pembuangan limbah pembongkaran.
Keharusan penggunaan rencana teknis diberitahukan secara
tertulis di dalam surat penetapan atau surat persetujuan
pembongkaran kepada pemilik bangunan gedung oleh
pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus
oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .

2714

- 62 -

Ayat (3)
Dalam hal pembongkaran berdasarkan usulan dari pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung, maka sosialisasi dan
pemberitahuan tertulis pada masyarakat di sekitar bangunan
gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung bersama-sama dengan pemerintah daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Masyarakat ikut melakukan pemantauan dan menjaga
ketertiban terhadap pemanfaatan bangunan gedung termasuk
perawatan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Materi
masukan,
usulan,
dan
pengaduan
dalam
penyelenggaraan bangunan gedung meliputi identifikasi
ketidaklaikan fungsi, dan/atau tingkat gangguan dan bahaya
yang ditimbulkan, dan/atau pelanggaran ketentuan perizinan,
dan lokasi bangunan gedung, serta kelengkapan dan kejelasan
data pelapor.
Masukan, usulan, dan pengaduan tersebut disusun dengan
dasar pengetahuan di bidang teknik pembangunan bangunan
gedung, misalnya laporan tentang gejala bangunan gedung yang
berpotensi akan runtuh.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .

2715

- 63 -

Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 97
Untuk
memperoleh
dasar
melakukan
tindakan,
Pemerintah/pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengadaan
penyedia jasa pengkajian teknis yang melakukan pemeriksaan
lapangan.
Pasal 98
Ayat (1)
Menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung
dapat berupa menahan diri dari sikap dan perilaku untuk ikut
menciptakan ketenangan, kebersihan, dan kenyamanan.
Mencegah perbuatan kelompok dilakukan dengan melaporkan
kepada pihak berwenang apabila tidak dapat dilakukan secara
persuasif dan terutama sudah mengarah ke tindakan kriminal.
Mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung seperti
merusak, memindahkan, dan/atau menghilangkan peralatan
dan perlengkapan bangunan gedung.
Mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung seperti
menghambat jalan masuk ke lokasi dan/atau meletakkan
benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia
dan lingkungan.
Ayat (2)
Instansi
yang
berwenang
adalah
instansi
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan
dan ketertiban.
Pihak yang berkepentingan misalnya pemilik, pengguna, dan
pengelola bangunan gedung.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 99 . . .
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Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Masyarakat ahli dapat menyampaikan masukan teknis keahlian
untuk peningkatan kinerja bangunan gedung yang responsif
terhadap kondisi geografi, faktor-faktor alam, dan/atau
lingkungan yang beragam. Masyarakat adat menyampaikan
masukan nilai-nilai arsitektur bangunan gedung yang memiliki
kearifan lokal dan norma tradisional untuk pelestarian nilainilai sosial budaya setempat.
Masukan teknis keahlian adalah pendapat anggota masyarakat
yang mempunyai keahlian di bidang bangunan gedung yang
didasari ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) atau
pengetahuan
tertentu
dari
kearifan
lokal
terhadap
penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk tinjauan potensi
gangguan, kerugian dan/atau bahaya serta dampak negatif
terhadap lingkungan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 101
Ayat (1)
Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang
digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung
fungsi
khusus,
yang
dalam
pembangunan
dan/atau
pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus, dan/atau
memiliki kompleksitas teknis tertentu yang dapat menimbulkan
dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 102 . . .
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Pasal 102
Ayat (1)
Pendapat dan pertimbangan masyarakat yang dimaksud
berkaitan dengan:
a. keselamatan, yaitu upaya perlindungan kepada masyarakat
akibat dampak/bencana yang mungkin timbul;
b. keamanan, yaitu upaya perlindungan kepada masyarakat
terhadap kemungkinan gangguan rasa aman dalam
melakukan aktivitasnya;
c. kesehatan, yaitu upaya perlindungan kepada masyarakat
terhadap kemungkinan gangguan kesehatan dan endemik;
dan/atau
d. kemudahan, yaitu upaya perlindungan kepada masyarakat
terhadap kemungkinan gangguan mobilitas masyarakat
dalam melakukan aktivitasnya, dan pelestarian nilai-nilai
sosial budaya setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 103
Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari
hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah terjadi dampak yang
mengganggu/merugikan yang tidak diperkirakan pada saat
perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Penyusunan dan penyebarluasan pengaturan yang bersifat
nasional dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan yang bersifat
lokal dilakukan oleh pemerintah daerah.
Pemerintah . . .
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Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat yang terkait
dengan bangunan gedung di tingkat nasional dalam menyusun
peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan
standar teknis bangunan gedung, dengan mempertimbangkan
pendapat para penyelenggara bangunan gedung melalui
konsultasi publik, sosialisasi, atau dengan cara lain.
Ayat (2)
Bentuk pertimbangan pendapat pemerintah daerah dapat
berupa informasi tertulis mengenai kondisi geografis, ekonomi,
sosial, budaya, dan kearifan lokal.
Bentuk pertimbangan pendapat penyelenggara bangunan
gedung dapat berupa informasi tertulis baik mengenai metode
membangun yang tepat guna, penggunaan bahan bangunan
lokal, maupun kapasitas/kemampuan penyelenggara bangunan
gedung.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bantuan teknis antara lain memberikan
model peraturan daerah tentang bangunan gedung dan/atau
bantuan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang bangunan gedung.
Model peraturan daerah tentang bangunan gedung memuat
paling sedikit ketentuan mengenai persyaratan administratif dan
persyaratan
teknis
bangunan
gedung;
penyelenggaraan
bangunan gedung; peran masyarakat; dan pembinaan
penyelenggaraan bangunan gedung.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Evaluasi terhadap substansi peraturan daerah dimaksudkan
agar materi pengaturan peraturan daerah tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau kepentingan umum.
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung seperti
masyarakat ahli, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan,
masyarakat pemilik dan pengguna bangunan gedung.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ketentuan pemberdayaan masyarakat yang belum mampu
memenuhi persyaratan bangunan gedung oleh pemerintah daerah
dituangkan dalam peraturan daerah.
Butir a
Pendampingan pembangunan dapat dilakukan melalui kegiatan
penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan pemberian tenaga
pendampingan teknis kepada masyarakat.
Butir b
Pemberian bantuan percontohan rumah tinggal dapat dilakukan
melalui pemberian stimulan berupa bahan bangunan yang
dikelola bersama oleh kelompok masyarakat secara bergulir.
Butir c
Bantuan penataan bangunan dan lingkungan dapat dilakukan
melalui penyiapan rencana penataan bangunan dan lingkungan
serta penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman.
Pasal 112 . . .
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Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengawasan oleh masyarakat mengikuti
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

mekanisme

yang

Pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundangundangan di bidang bangunan gedung yang melibatkan peran
masyarakat berlangsung pada setiap tahapan penyelenggaraan
bangunan gedung.
Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pemberian
penghargaan untuk meningkatkan peran masyarakat yang
berupa tanda jasa dan/atau insentif.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Nilai total bangunan gedung ditetapkan oleh tim ahli
bangunan gedung berdasarkan kewajaran harga.
Ayat (7) . . .
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Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Apabila kemudian diberikan izin mendirikan bangunan gedung,
dan bangunan gedung yang sedang dibangun tidak sesuai
dengan izin mendirikan bangunan gedung yang diberikan, maka
pemilik bangunan gedung diharuskan untuk menyesuaikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah berdiri
dan memperoleh izin mendirikan bangunan gedung sebelum
diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini dilakukan bersamaan
dengan pemberian sertifikat laik fungsi setelah bangunan gedung
yang bersangkutan diperiksa kelaikan fungsinya oleh pengkaji
teknis.
Pasal 120
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4532
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

16

TAHUN 2005

TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum;

Mengingat : 1 Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya
disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air
permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang
memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air
minum.
2. Air Minum ...

2.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui
proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang
memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

3.

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah
tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

4.

Sampah adalah limbah padat yang berasal dari lingkungan
permukiman, bukan bahan berbahaya dan beracun, yang
dianggap tidak berguna lagi.

5.

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air
minum

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

agar

mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM
merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik
dari prasarana dan sarana air minum.

7.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan
membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem
fisik (teknik) dan non fisik

(kelembagaan, manajemen,

keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan
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yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum
kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan
merencanakan,
memelihara,

melaksanakan
merehabilitasi,

konstruksi,

mengelola,

memantau,

dan/atau

mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan
air minum.
9.

Penyelenggara
disebut

pengembangan

Penyelenggara

SPAM

adalah

yang

badan

selanjutnya

usaha

milik

negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha
swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan
penyelenggaraan pengembangan

sistem penyediaan

air

minum.
10. Pelanggan …

10. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat,
atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari
Penyelenggara.
11. Tempat pembuangan akhir sampah yang selanjutnya disebut
TPA adalah lokasi beserta prasarana fisiknya yang telah
ditetapkan

sebagai

tempat

berlangsungnya

kegiatan

pengolahan dan pembuangan akhir sampah.
12. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
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13. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD
adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh
Pemerintah

Daerah

dan

seluruh

atau

sebagian

besar

modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
14. Koperasi

adalah

kumpulan

orang

yang

mempunyai

kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial
budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang
dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
15. Badan usaha swasta adalah badan hukum milik swasta yang
dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai
kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan
yurisdiksi yang sama.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air.

Pasal 2 ...

Pasal 2
Pengaturan pengembangan SPAM diselenggarakan secara terpadu
dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang
berkaitan dengan air minum.
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Pasal 3
Pengembangan

SPAM

diselenggarakan

berdasarkan

asas

kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan
keserasian,

keberlanjutan,

keadilan,

kemandirian,

serta

transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4
Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk:
a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau;
b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan
penyedia jasa pelayanan; dan
c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air
minum.

BAB II
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan
dan/atau bukan jaringan perpipaan.
(2) SPAM dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat meliputi unit air baku, unit produksi, unit
distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
(3) SPAM …
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(3) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat meliputi sumur dangkal, sumur pompa
tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil
tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan
mata air.
(4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola
secara baik dan berkelanjutan.
(5) Ketentuan teknis mengenai SPAM bukan jaringan perpipaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan peraturan Menteri.

Pasal 6
(1) Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh
masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat
kualitas

berdasarkan

menyelenggarakan

urusan

peraturan

menteri

pemerintahan

di

yang
bidang

kesehatan.
(2) Air minum yang tidak memenuhi syarat kualitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilarang didistribusikan kepada
masyarakat.

Bagian Kedua
Unit Air Baku
Pasal 7
(1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan
pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan
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pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana
pembawa serta perlengkapannya.
(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

Pasal 8 ...

Pasal 8
(1) Air baku wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan untuk
penyediaan air minum sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan
air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam rangka efisiensi pemanfaatan air baku, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antardaerah.
(4) Penggunaan air baku untuk keperluan pengusahaan air
minum wajib berdasarkan izin hak guna usaha air sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Penggunaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan kelompok
nonpengusahaan wajib berdasarkan izin hak guna pakai air
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Penggunaan air baku khususnya dari air tanah dan mata air
wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan
kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
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Bagian Ketiga
Unit Produksi
Pasal 9
(1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
merupakan prasarana dan sarana yang dapat digunakan
untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses
fisik, kimiawi, dan/atau biologi.
(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya,
perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan
pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

(3) Limbah ...

(3) Limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air
minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah
terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan
daerah terbuka.

Bagian Keempat
Unit Distribusi
Pasal 10
(1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
terdiri dari sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan
penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
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(2) Unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas,
kualitas air, dan kontinuitas pengaliran.
(3) Kontinuitas pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari.

Bagian Kelima
Unit Pelayanan
Pasal 11
(1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran
kebakaran.
(2) Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah
dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air.
(3) Untuk menjamin keakurasiannya, meter air sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib ditera secara berkala oleh
instansi yang berwenang.

Bagian ...

Bagian Keenam
Unit Pengelolaan
Pasal 12
(1) Unit pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) terdiri dari pengelolaan teknis dan pengelolaan nonteknis.
(2) Pengelolaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri
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pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit
distribusi.
(3) Pengelolaan nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari administrasi dan pelayanan.

Pasal 13
Ketentuan teknis mengenai unit air baku, unit produksi, unit
distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.

BAB III
PERLINDUNGAN AIR BAKU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan
pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana
Sanitasi.
(2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.
(3) Pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
a. keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan
air;
b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

c. pemenuhan ...

2732

-

- 11 -

-

c. pemenuhan standar pelayanan; dan
d. tidak menimbulkan dampak sosial.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Air Limbah
Pasal 15
(1) PS Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
dilakukan melalui sistem pembuangan air limbah setempat
dan/atau terpusat.
(2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara individual melalui
pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
(3) Sistem

pembuangan

air

limbah

terpusat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif melalui
jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
(4) Dalam hal PS Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok
masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung
tanpa pengolahan ke sumber air baku.
(5) Dalam hal PS Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum tersedia, setiap orang perseorangan atau kelompok
masyarakat dilarang membuang air limbah secara langsung
tanpa pengolahan ke sumber air baku yang ditetapkan oleh
Pemerintah/

Pemerintah

kewenangannya.

Pasal 16
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(1) Pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa
unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan
mengguna-kan sistem setempat atau sistem terpusat agar
tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku.

(2) Sistem …

(2) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

diperuntukkan

bagi

orang

perseorangan/rumah tangga.
(3) Sistem

pembuangan

air

limbah

terpusat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kawasan padat
penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung
lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial
ekonomi masyarakat.

Pasal 17
(1) Hasil pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi bentuk cairan dan padatan.
(2) Kualitas hasil pengolahan air limbah yang berbentuk cairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan
standar baku mutu air buangan dan baku mutu sumber air
baku yang mencakup syarat fisik, kimia, dan bakteriologi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil pengolahan air limbah yang berbentuk padatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah tidak dapat
dimanfaatkan kembali wajib diolah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

yang

berlaku

membahayakan manusia dan lingkungan.
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(4) Pemantauan kualitas dan kuantitas hasil pengolahan air
limbah wajib dilakukan secara rutin dan berkala sesuai
dengan

standar

menyelenggarakan

yang

ditetapkan

urusan

menteri

pemerintahan

di

yang
bidang

lingkungan hidup.

Pasal 18
(1) Pemilihan lokasi instalasi pengolahan air limbah harus
memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya
masyarakat

setempat,

serta

dilengkapi

dengan

zona

penyangga.

(2) Lokasi ...

(2) Lokasi pembuangan akhir hasil pengolahan air limbah yang
berbentuk cairan, wajib memperhatikan faktor keamanan,
pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana Persampahan
Pasal 19
(1) PS Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) meliputi proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan,
pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, yang
dilakukan secara terpadu.
(2) Pelayanan minimal PS Persampahan dilakukan melalui
pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah
rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali
seminggu.
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(3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dilarang membuang
sampah ke sumber air baku.

Pasal 20
(1) Proses

pewadahan,

pengumpulan,

pemindahan

dan

pengangkutan sampah dari sumber sampai ke TPA dilakukan
sesuai

dengan

pedoman

yang

berlaku

dengan

memperhatikan sistem pelayanan persampahan yang sudah
tersedia.
(2) Pengolahan sampah dilakukan dengan metode yang ramah
lingkungan,

terpadu,

dengan

mempertimbangkan

karakteristik sampah, keselamatan kerja dan kondisi sosial
masyarakat setempat.

Pasal 21
(1) Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta
TPA, wajib memperhatikan:
a. jarak dengan sumber air baku;

b. hasil ...

b. hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan;
c. rencana tata ruang;
d. daya dukung lingkungan dan kondisi hidrogeologi
daerahnya; serta;
e. kondisi sosial budaya masyarakat.
(2) Dalam rangka perlindungan air baku, TPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
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a. wajib dilengkapi dengan zona penyangga;
b. menggunakan metode lahan urug terkendali untuk kota
sedang dan kecil; dan
c. menggunakan metode lahan urug saniter untuk kota besar
dan metropolitan.
(3) Pemantauan kualitas hasil pengolahan leachate yang dibuang
ke sumber air baku dan/atau tempat terbuka wajib dilakukan
secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Pasal 22
Proses pengolahan air limbah dan sampah wajib dilakukan sesuai
dengan standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari menteri
terkait.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23
(1) Penyelenggaraan pengembangan SPAM harus dilaksanakan
secara terpadu dengan pengembangan Prasarana dan Sarana
Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air
minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air
limbah dan sampah.

(2) Keterpaduan ...
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(2) Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahapan penyelenggaraan
pengembangan.
(3) Apabila

penyelenggaraan

pengembangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara
terpadu pada semua tahapan, keterpaduan penyelenggaraan
pengembangan

sekurang-kurangnya

dilaksanakan

pada

tahap perencanaan, baik dalam penyusunan rencana induk
maupun dalam perencanaan teknik.
(4) Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan/atau
Prasarana dan Sarana Sanitasi Pemerintah Daerah dapat
melakukan kerja sama antardaerah.

Pasal 24
(1) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM
disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah setiap 5 (lima) tahun
sekali melalui konsultasi publik.
(2) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhatikan kebijakan nasional sumber daya air dan
kebijakan nasional sektor lain yang terkait.
(3) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencakup
kebijakan dan strategi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang
terkait dengan SPAM.
(4) Kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
landasan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan

2738

-

SPAM

- 17 -

daerah

dengan

-

memperhatikan

kondisi

sosial,

ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi
lingkungan daerah sekitarnya.
(5) Kebijakan

dan

strategi

pengembangan

SPAM

daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan
oleh

Pemerintah

Daerah

yang

bersangkutan

melalui

konsultasi publik.
Pasal 25 ...

Pasal 25
(1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
memuat:
a. tujuan dan sasaran pengembangan;
b. dasar kebijakan;
c. pendekatan penanganan;
d. prioritas pengembangan;
e. konsepsi kebijakan operasional; dan
f. rencana strategis dan program pengembangan SPAM.
(2) Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM merupakan arah
pengembangan SPAM beserta strategi pencapaiannya.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 26
(1) Perencanaan pengembangan SPAM meliputi penyusunan
rencana induk, studi kelayakan, dan/atau perencanaan teknis
terinci.

2739

-

- 18 -

-

(2) Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan
memperhatikan:
a. rencana pengelolaan sumber daya air;
b. rencana tata ruang wilayah;
c. kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
d. kondisi

lingkungan,

sosial,

ekonomi,

dan

budaya

masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan sekitarnya;
dan
e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.
(3) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun oleh penyelenggara pengembangan
SPAM.

(4) Sebelum ...

(4) Sebelum ditetapkan, hasil rencana induk pengembangan
SPAM

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

wajib

disosialisasikan melalui konsultasi publik untuk menjaring
masukan dan tanggapan masyarakat di wilayah layanan dan
masyarakat yang diperkirakan terkena dampak.
(5) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
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(6) Rencana induk pengembangan SPAM yang cakupan wilayah
layanannya bersifat lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh
pemerintah provinsi setelah berkoordinasi dengan daerah
kabupaten/kota terkait.
(7) Rencana induk pengembangan SPAM yang bersifat lintas
provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi
dengan menteri terkait, pemerintah provinsi, dan/atau
kabupaten/kota.
(8) Rencana induk pengembangan SPAM yang telah ditetapkan
harus diikuti izin prinsip hak guna air sesuai dengan
ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 27
Rencana induk pengembangan SPAM paling sedikit memuat:
a. rencana umum;
b. rencana jaringan;
c. program dan kegiatan pengembangan;
d. kriteria dan standar pelayanan;
e. rencana alokasi air baku;
f. keterpaduan dengan PS Sanitasi;
g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
h. rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 28 ...

Pasal 28
(1) Studi kelayakan pengembangan SPAM disusun berdasarkan:
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induk

-

pengembangan

SPAM

yang

telah

ditetapkan;
b. hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial
budaya, ekonomi, kelembagaan, dan finansial; serta
c. kajian sumber pembiayaan.
(2) Studi

kelayakan

pengembangan

SPAM

disusun

oleh

penyelenggara pengembangan SPAM.

Pasal 29
(1) Perencanaan

teknis

pengembangan

SPAM

disusun

berdasarkan:
a. rencana

induk

pengembangan

SPAM

yang

telah

ditetapkan;
b. hasil studi kelayakan;
c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
d. kepastian sumber pembiayaan.
(2) Perencanaan teknis pengembangan SPAM paling sedikit
memuat:
a. rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi
rancangan detail kegiatan serta

tahapan dan jadwal

pelaksanaan;
b. perhitungan dan gambar teknis;
c. spesifikasi teknis; dan
d. dokumen pelaksanaan kegiatan.
(3) Perencanaan teknis pengembangan SPAM disusun oleh
penyelenggara.

Pasal 30
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(1) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan
perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dilaksanakan sendiri oleh
penyelenggara atau penyedia jasa perencanaan konstruksi
yang ditunjuk.
(2) Penyelenggara ...

(2) Penyelenggara dan penyedia jasa perencanaan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat
keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi.
(3) Kegiatan penyusunan rencana induk, studi kelayakan dan
perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman,
dan manual yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 31
(1) Pelaksanaan

konstruksi

SPAM

meliputi

kegiatan

pembangunan konstruksi fisik dan uji coba.
(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknis yang telah
ditetapkan.
(3) Pedoman teknis dan tata cara pelaksanaan konstruksi SPAM
sesuai dengan Peraturan Menteri.
(4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib

dilakukan

undangan.

2743

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

-

- 22 -

-

Pasal 32
(1) Kegiatan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dapat dilaksanakan oleh penyelenggara atau
penyedia

jasa

pelaksanaan

konstruksi

melalui

proses

pelelangan.
(2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sendiri, penyelenggara harus
memiliki tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.

(3) Dalam ...

(3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan
konstruksi, penyedia jasa dimaksud harus memiliki izin
usaha jasa konstruksi dan memiliki tenaga kerja konstruksi
yang bersertifikat.

Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 33
(1) Kegiatan pengelolaan SPAM meliputi:
a. pengoperasian dan pemanfaatan;
b. administrasi dan kelembagaan.
(2) Pengelolaan SPAM dilaksanakan dengan mengutamakan asas
keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin
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keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan
derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 34
(1) Kegiatan pengelolaan SPAM dilakukan penyelenggara dan
dapat melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Pengelolaan SPAM wajib memenuhi standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pedoman teknis dan tata cara pengelolaan SPAM ditetapkan
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Pasal 35
(1) Penyelenggara SPAM wajib melaksanakan pemeliharaan dan
rehabilitasi.
(2) Pemeliharaan ...

(2) Pemeliharaan meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan
berkala.
(3) Rehabilitasi

meliputi

rehabilitasi

sebagian

dan/atau

keseluruhan.
(4) Pedoman teknis dan tata cara pemeliharaan dan rehabilitasi
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
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Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 36
(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan
SPAM dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya

untuk mendapatkan data

kinerja pelayanan air minum.
(2) Penyelenggara pengembangan SPAM wajib menyampaikan
laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya guna
keperluan pemantauan dan evaluasi.
(3) Penyelenggara pengembangan SPAM wajib memberikan data
yang diperlukan untuk pemantauan dan evaluasi.
(4) Pedoman teknis dan tata cara pemantauan dan evaluasi
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37
(1) Pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah
dan Pemerintah Daerah untuk

menjamin

hak

setiap

orang dalam

mendapatkan ...
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mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih,
dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan pengembangan

SPAM dilakukan

oleh

BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus untuk
pengembangan SPAM.
(3) Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau
BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat
mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta, dan/atau
masyarakat

dalam

penyelenggaraan

di

wilayah

pelayanannya.
(4) Dalam hal pelayanan air minum yang dibutuhkan masyarakat
tidak

dapat

diwujudkan

oleh

BUMN

atau

BUMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah atau
Pemerintah Daerah dapat membangun sebagian atau seluruh
PS SPAM yang selanjutnya dioperasikan oleh BUMN atau
BUMD.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah
Pasal 38
Wewenang

dan

tanggung

jawab

Pemerintah

penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional;
b. menetapkan norma, standar, pedoman dan manual;
c. membentuk BUMN penyelenggara SPAM;
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d. memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar
provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat
nasional maupun internasional;
e. memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan,
pengendalian, serta pengawasan atas penyelenggaraan;

f. memberikan ...

f. memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi;
g. penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan
SPAM sesuai dengan hak guna usaha air yang ditetapkan; dan
h. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
Pasal 39
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam
penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
a. menyusun

kebijakan

dan

strategi

pengembangan

di

wilayahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional;
b. memfasilitasi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;
c. dapat membentuk BUMD provinsi sebagai penyelenggara
SPAM;
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d. penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat antar
kabupaten/kota;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi yang bersifat lintas
kabupaten/kota;
f. menyampaikan

laporan

hasil

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan kepada Pemerintah dan Badan Pendukung
Pengembangan SPAM;
g. memberikan izin penyelenggaran untuk lintas kabupaten/kota;
dan
h. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 40
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:
a. menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya berdasarkan
kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi
provinsi.
b. dapat
SPAM;
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c. memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya
sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan;
d. memenuhi kebutuhan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar
pelayanan minimum yang ditetapkan;
e. menjamin

terselenggaranya

keberlanjutan

pengembangan

SPAM di wilayahnya;
f. melaksanakan

pengadaan

pengusahaan

jasa

konstruksi

dan/atau

penyelenggaraan pengembangan SPAM di

wilayah yang belum terjangkau pelayanan BUMD;
g. memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa,
serta

kelompok

masyarakat

di

wilayahnya

dalam

penyelenggaraan pengembangan SPAM;
h. melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

terhadap

penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh berada di
wilayahnya;
i. menyampaikan

laporan

hasil

pemantauan

dan

evaluasi

penyelenggaraan kepada pemerintah provinsi, Pemerintah, dan
Badan Pendukung Pengembangan SPAM;
j. melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pengembangan SPAM yang berada di wilayahnya;
k. memberikan ...

k. memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di
wilayahnya; dan
l. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan
pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.
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Bagian Kelima
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa
Pasal 41
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:
a. memfasilitasi dan memberikan izin peran serta masyarakat di
tingkat

kelompok/komunitas

di

wilayahnya

dalam

penyelenggaraan pengembangan SPAM;
b. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber air
untuk penyediaan air minum di tingkat kelompok/komunitas
masyarakat; dan
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemanfaatan sumber
air untuk penyediaan air minum di wilayahnya kepada
pemerintah kabupaten/kota.

BAB VI
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SPAM
Bagian Kesatu
Status dan Kedudukan
Pasal 42
Untuk mencapai tujuan
sebagaimana dimaksud

pengaturan
dalam

Pasal

pengembangan SPAM
4

dibentuk

Badan

Pendukung Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum, yang untuk selanjutnya disebut
dengan BPP SPAM.

Pasal 43 ...
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Pasal 43
BPP SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 merupakan
badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 44
BPP SPAM berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 45
BPP SPAM bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam
rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 guna memberikan manfaat yang
maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 46
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45, BPP SPAM mempunyai fungsi:
a. memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan
kebijakan dan strategi;
b. membantu

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah

dalam

penerapan norma, standar, pedoman, dan manual oleh
penyelenggara dan masyarakat;
c. melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja
pelayanan penyelenggaraan SPAM;
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d. memberikan rekomendasi tindak turun tangan terhadap
penyimpangan

standar

kualitas

dan

kinerja

pelayanan

penyelenggaraan;

e. mendukung ...

e. mendukung dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah
dalam penyelenggaraan SPAM oleh koperasi dan badan usaha
swasta;
f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam menjaga
kepentingan

yang

seimbang

antara

penyelenggara

dan

masyarakat.

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas
BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 48
Keanggotaan BPP SPAM terdiri atas unsur Pemerintah, unsur
penyelenggara dan unsur masyarakat.

Pasal 49
(1) Susunan keanggotaan BPP SPAM terdiri dari Ketua BPP
SPAM yang merangkap anggota dan beberapa anggota.
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(2) Ketua BPP SPAM ditetapkan oleh Menteri.
(3) Anggota BPP SPAM berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima)
orang.

Pasal 50
(1) Dalam hal anggota BPP SPAM berasal dari Pegawai Negeri
Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dari
jabatan organiknya selama menjadi Anggota BPP SPAM
tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai ...

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi
tanpa terikat jenjang pangkat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
apabila telah mencapai batas usia pensiun, dan diberikan hak
kepegawaiannya

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan.

Pasal 51
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPP SPAM, seorang
calon anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
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d. bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
e. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi;
f. mempunyai kualifikasi kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman di bidang air minum dan/atau sanitasi yang
menguasi keahlian di bidang teknik, ekonomi, keuangan,
hukum dan kelembagaan, serta pengusahaan;
g. tidak

merangkap

pekerjaan

pada

kegiatan

usaha

pengembangan SPAM serta usaha lain yang terkait;
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan;
j. tidak merangkap jabatan sebagai direksi/komisaris atau
pegawai pada badan usaha; dan
k. tidak menjadi pengurus partai politik.

(2) Untuk ...

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota BPP SPAM, setiap
calon anggota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus melalui uji kelayakan dan
kepatutan oleh Menteri.

Pasal 52
Anggota BPP SPAM diberhentikan dalam hal:
a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
b. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi;
c. dianggap tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugasnya dengan baik;
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d. tidak menjalankan tugas sebagai anggota BPP SPAM selama 3
(tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan BPP SPAM;
f. melakukan

tindakan

atau

sikap

bertentangan

dengan

kepentingan negara;
g. cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat melaksanakan
tugasnya melebihi dari 3 (tiga) bulan;
h. dipidana karena melakukan kejahatan;
i. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPP SPAM.

Pasal 53
Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPP SPAM dilakukan
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 54
(1) Untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas BPP SPAM
dibentuk Sekretariat BPP SPAM yang berada di lingkungan
Menteri.
(2) Sekretariat

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

membawahkan beberapa unit kerja sesuai dengan kebutuhan.
(3) Sekretariat ...

(3) Sekretariat BPP SPAM dipimpin oleh Sekretaris BPP SPAM
yang bertanggungjawab kepada Ketua BPP SPAM.
(4) Sekretaris BPP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Ketua BPP
SPAM.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, fungsi
dan tugas serta tatakerja sekretariat BPP SPAM ditetapkan
dengan keputusan Menteri, setelah mendapat persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 55
Masa kerja anggota BPP SPAM adalah selama 4 (empat) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 56
(1) Anggaran untuk pelaksanaan tugas BPP SPAM diperoleh dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Sistem penggajian anggota BPP SPAM disesuaikan dengan
beban tugas dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
persetujuan

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN TARIF
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 57
(1) Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan
untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem
fisik (teknik) dan sistem non fisik.
(2) Sumber ...
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(2) Sumber dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berasal dari:
a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
b. BUMN atau BUMD;
c. koperasi;
d. badan usaha swasta;
e. dana masyarakat; dan/atau
f. sumber

dana

lain

yang

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.

Pasal 58
(1) Pembiayaan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) menjadi kewajiban pemerintah.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakan
pengembangan

SPAM,

Pemerintah

dapat

memberikan

bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar
pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap.
(3) Bantuan

Pemerintah

yang

dimaksud

pada

ayat

(2)

diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah dan miskin pada wilayah di luar jangkauan pelayanan
BUMD.
(4) Untuk daerah yang sudah terjangkau pelayanan BUMD,
bantuan pendanaan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk
memenuhi standar pelayanan minimal.
(5) Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 59
(1) Dalam hal pembiayaan pengembangan SPAM dilakukan oleh
koperasi dan badan usaha swasta, maka Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah:
a. dapat ...

a. dapat menyusun prastudi kelayakan;
b. memberikan kemudahan perizinan;
c. memberikan konsultasi dan fasilitasi;
d. memfasilitasi ketersediaan air baku.
(2) Pemerintah dapat mengatur sistem pembiayaan dan pola
investasi untuk terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan
pendanaan

atau

meningkatkan

melakukan
kinerja

penyelenggara

dalam

penyertaan

pelayanan
penyelenggaraan

modal

guna

BUMN/BUMD
pengembangan

SPAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tarif dan Retribusi
Pasal 60
(1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum
dan pelayanan air limbah yang wajib dibayar oleh pelanggan
untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh
Penyelenggara.
(2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsipprinsip:
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a. keterjangkauan dan keadilan;
b. mutu pelayanan;
c. pemulihan biaya;
d. efisiensi pemakaian air;
e. transparansi dan akuntabilitas; dan
f. perlindungan air baku.
(3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan
tarif meliputi:
a. biaya operasi dan pemeliharaan;

b. biaya ...

b. biaya depresiasi/amortisasi;
c. biaya bunga pinjaman;
d. biaya-biaya lain; dan
e. keuntungan yang wajar.
(4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) penyelenggara wajib menerapkan struktur tarif termasuk
tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar
kelompok pelanggan.
(5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi
dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang
diterbitkan oleh Pemerintah.
(6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh kepala
daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh
Dewan Pengawas.
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(7) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan
oleh kepala daerah berdasarkan perjanjian penyelenggaraan
SPAM.
(8) Pedoman teknis dan tata cara pengaturan tarif ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.

Pasal 61
(1) Dalam hal jasa pelayanan air limbah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, pelanggan dapat dikenakan pungutan
daerah dalam bentuk retribusi.
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Pasal 62 ...

Pasal 62
(1) Dalam

hal

jasa

pelayanan

dilakukan

oleh

kelompok

masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota kelompok
masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan
bersama.
(2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.

BAB VIII
TUGAS, TANGGUNG JAWAB,
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PERAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab BUMN/BUMD
Pasal 63
Dalam

menjalankan

lingkup

tugas

dan

tanggung

jawab

BUMN/BUMD:
a. menyelenggarakan

pengembangan

SPAM

yang

terpadu

dengan pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi yang
ditetapkan;
b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan,
termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung
jawabnya, serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran
jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas
dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
e. membuat

laporan

penyelenggaraan

secara

transparan,

akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata
pengusahaan yang baik;
f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Pemerintah/
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada
masyarakat luas.
Bagian ...
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Bagian Kedua
Peran Serta Koperasi,
Badan Usaha Swasta, dan Masyarakat
Pasal 64
(1) Koperasi dan/atau badan usaha swasta dapat berperan serta
dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM pada daerah,
wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan
BUMD/BUMN.
(2) Koperasi

dan/atau

badan

usaha

swasta

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di
bidang penyediaan SPAM.
(3) Pelibatan

koperasi

dan/atau

badan

usaha

swasta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
mencakup seluruh atau sebagian tahapan penyelenggaraan
pengembangan.
(5) Koperasi dan/atau badan usaha swasta yang mendapatkan
hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mengadakan perjanjian dalam penyelenggaraan
SPAM dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya.
(6) Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling kurang memuat ketentuan:
a. ruang lingkup penyelenggaraan;
b. standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air);
c. tarif awal dan formula perhitungan tarif;
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d. jangka waktu penyelenggaraan; dan
e. hak dan kewajiban para pihak.

(7) Setelah ...

(7) Setelah batas waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) selesai, seluruh aset beserta kelengkapannya
diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah
dalam keadaan baik dan dapat beroperasi.
(8) Pedoman tentang tata cara pelelangan dan penyusunan
perjanjian penyelenggaraan, serta tata cara penyerahan aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 65
(1) Koperasi, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dapat
menyelenggarakan

SPAM

untuk

memenuhi

kebutuhan

sendiri.
(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
mendapatkan

pembinaan

teknik

dan

nonteknik

serta

perlindungan aset dari pemerintah.
(3) Penyelenggaraan oleh koperasi dan badan usaha swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan
berdasarkan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sesuai

dengan

kewenangannya

perundang-undangan.
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tidak

diberlakukan

bagi

kepentingan

perseorangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
(5) Pedoman dan tata cara pemberian izin dan pembinaan
penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri.

Pasal 66
Dalam melakukan pengembangan SPAM, koperasi, badan usaha
swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65
ayat (1) wajib:

a. berpedoman ...

a. berpedoman
konstruksi,

pada

tata

pengelolaan,

cara

perencanaan,

pemeliharaan,

pelaksanaan

rehabilitasi,

dan

monitoring evaluasi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri;
b. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan
kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya; dan
c. dalam keadaan tertentu dapat membantu dan memberikan
akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan
minimal akan air.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pelanggan
Pasal 67
(1) Setiap pelanggan air minum berhak:
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a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat
kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar
yang ditetapkan;
b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif
serta tagihan;
c. mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan
dirinya ke pengadilan;
d. mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat
kelalaian pelayanan; dan
e. memperoleh

pelayanan pembuangan air limbah atau

penyedotan lumpur tinja.
(2) Setiap pelanggan air minum berkewajiban:
a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
c. turut menjaga dan memelihara sarana air minum;

d. mengikuti ...

d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan
oleh pihak penyelenggara; dan
e. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara
hukum apabila terjadi perselisihan.
(3) Bagi masyarakat bukan pelanggan air minum, disediakan
pelayanan pemeriksaan kualitas air baku secara berkala oleh
Pemerintah Daerah.
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Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Penyelenggara
Pasal 68
(1) Setiap penyelenggara berhak:
a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan
tarif/retribusi jasa pelayanan;
c. menetapkan

dan

mengenakan

denda

terhadap

keterlambatan pembayaran tagihan;
d.

memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai
dengan izin yang telah didapat;

e. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/
pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang
melakukan

kegiatan

dan

mengakibatkan

kerusakan

prasarana dan sarana pelayanan.
(2) Setiap penyelenggara berkewajiban untuk:
a. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang
ditetapkan;

b. memberikan ...

b. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua
pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan
yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan
perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
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-

sarana

dan

memberikan

pelayanan

kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi
syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
e. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas
kerugian yang diderita;
f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara
hukum apabila terjadi perselisihan; dan
g. berperanserta pada upaya perlindungan dan pelestarian
sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
(3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar
pengadilan atau melalui pengadilan.
(4) Upaya

penyelesaian

di

luar

pengadilan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pembinaan
Pasal 69
(1) Pembinaan

terhadap

Pemerintah

Daerah

dalam

pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah, yang
meliputi:
a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
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b. pemberian ...

b. pemberian norma, standar, pedoman, manual;
c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan
teknis; dan
d. pendidikan dan pelatihan.
(2) Pembinaan terhadap BUMN atau BUMD, koperasi, badan
usaha swasta, dan kelompok masyarakat yang melaksanakan
penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya meliputi:
a. pemberian norma, standar, pedoman, manual;
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
c. pendidikan dan pelatihan;
(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambilalih
tanggungjawab
menunjuk

penyelenggaraan

unit

pengelola

sementara

dalam

dengan

penyelenggaraan

pengembangan SPAM bila penyelenggara tidak mampu
memenuhi

kinerja

yang

ditetapkan

sesuai

dengan

kewenangannya.
(4) Pedoman teknis dan tata cara pembinaan penyelenggaraan
pengembangan SPAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 70
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-

Pemerintah

Daerah

melaksanakan

pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan
pengembangan SPAM.
(2) Pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

kualitas

air

pengembangan

minum
SPAM

hasil
dan

pencemaran/pembuangan hasil pengolahan air limbah dan
sampah

dilaksanakan

oleh

instansi

sesuai

dengan

kewenangannya.
(3) Pengawasan ...

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
(4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan
dan/atau pengaduan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan/atau BPP SPAM.
(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau BPP SPAM sesuai
dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan
dan/atau pengaduan masyarakat.
(6) Penyelenggara

wajib

menyiapkan

sarana

pengaduan

masyarakat dan/atau pelanggan sebagai upaya untuk
menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

BAB X
GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI
Pasal 71
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Masyarakat yang dirugikan sebagai akibat penyelenggaraan
SPAM, berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72
(1)

Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air
berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan
usaha

yang

melakukan

kegiatan

yang

menyebabkan

kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum,
untuk kepentingan keberlanjutan fungsi SPAM.
(2)

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada
gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan
dengan keberlanjutan fungsi SPAM dan/atau gugatan
membayar biaya atas pengeluaran nyata.

(3) Organisasi ...

(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus
badan hukum yang bergerak dalam bidang pemanfaatan
sumber daya air;
b. memcantumkan

tujuan

pendirian

organisasi

dalam

anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan
dengan keberlanjutan fungsi SPAM; dan
c. telah

melakukan

dasarnya.
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BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
memberikan

sanksi

administratif

kepada

penyelenggara

pengembangan SPAM, yang tidak memenuhi kriteria pelayanan.

Pasal 74
(1) BUMN/BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), (5)
dan (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 63 huruf d,
Pasal 68 ayat (2) huruf a, c dan g, dikenakan sanksi berupa
peringatan tertulis.
(2) BUMN/BUMD yang tidak mematuhi peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut,

dikenakan

sanksi

berupa

penghentian

sementara penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Pasal 75
(1) Koperasi dan badan usaha swasta yang melanggar ketentuan
Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 65 ayat (3) dan Pasal
68 ayat (2) huruf a, c dan g,

dikenakan sanksi berupa

peringatan tertulis.
(2) Koperasi ...

(2) Koperasi dan badan usaha swasta yang tidak mematuhi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
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sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi berupa
denda administrasi.
(3) Koperasi dan badan usaha swasta yang telah diberikan sanksi
berupa denda administrasi dalam waktu 3 (tiga) bulan
berturut-turut dan tidak melakukan perbaikan pelayanan,
maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin
usaha.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan air minum
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 77
Perjanjian penyelenggaraan dan perizinan yang berkaitan dengan
pengelolaan air minum yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya perjanjian penyelenggaraan atau
perizinan tersebut.
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Pasal 78 ...

Pasal 78
(1) Penyelenggara SPAM yang berada di kota metropolitan atau
kota-kota yang memiliki kepadatan yang tinggi yang belum
memiliki rencana induk sistem penyediaan air minum yang
terpadu dengan pembuangan air limbah secara terpusat dan
sistem pengelolaan persampahan wajib melengkapinya dalam
jangka waktu paling lambat 1 Januari 2010.
(2) Penyelenggara SPAM yang berada di kota selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki rencana induk
sistem

penyediaan

air

minum

yang

terpadu

dengan

pembuangan air limbah dan sistem pengelolaan persampahan
wajib melengkapinya dalam jangka waktu paling lambat 1
Januari 2010.
(3) Penyelenggara SPAM yang telah ada sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 Januari
2008.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

2774

-

Peraturan

Pemerintah

- 53 -

ini

-

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan

Pemerintah

ini

dengan

penempatannya

dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr.

H.

SUSILO

YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
Dr. HAMID AWALUDIN
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 33

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

16

TAHUN 2005

TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

UMUM

1.

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagai salah satu pemanfaatan
sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk
perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan
dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air.

2.

Pengembangan SPAM yang merupakan tanggungjawab Pemerintah dan
Pemerintah

Daerah

diselenggarakan

dalam

rangka

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum
masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas, dan syarat
kontinuitas.

3.

Didalam penyelenggaraannya SPAM dilakukan secara terpadu dengan
Prasarana dan Sarana Sanitasi guna melindungi air baku untuk penyediaan
air minum rumah tangga. Keterpaduan tersebut dimulai dari penyusunan
kebijakan dan strategi serta tahapan-tahapan penyelenggaraan yang
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perencanaan,

pengoperasian/pengelolaan,

pelaksanaan

pemeliharaan

dan

konstruksi,

rehabilitasi

serta

pemantauan dan evaluasi.

4.

Sistem Prasarana dan Sarana Sanitasi meliputi prasarana dan sarana (PS) air
limbah dan persampahan. Sistem ini dikembangkan untuk pemenuhan
standar pelayanan sanitasi masyarakat guna ikut menjaga perlindungan air
baku. Penyediaan PS air limbah dapat dilakukan melalui sistem setempat
dan/atau terpusat. Penyediaan PS persampahan dikembangkan dengan
prinsip pendekatan

sampah ...

sampah sebagai sumber daya dan penanganan sampah sedekat mungkin
dengan

sumber

timbulan

sampah.

Sebagai

sumber

daya,

metode

penanganan persampahan perlu dikembangkan secara terpadu dan
berkelanjutan dalam upaya mengurangi sampah, menggunakan kembali
sampah, dan mendaur ulang sampah. Upaya ini perlu didukung juga
dengan upaya pemilahan sampah sedini mungkin. Pemilihan jenis sistem
dan teknologi dalam pengumpulan, pengolahan, serta pembuangan air
limbah dan persampahan perlu mempertimbangkan aspek ruang, daya
dukung lahan, sistem penyediaan air minum, serta aspek sosial ekonomi
masyarakat.

5.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM melibatkan berbagai unsur yaitu
BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Agar diperoleh
suatu hasil penanganan sistem yang memberikan pelayanan optimal,
diperlukan penyelenggaraan secara terpadu dan bersinergi antarsektor,
antardaerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha.
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Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
perlu didorong dalam rangka perubahan perilaku masyarakat menuju
budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutan pelayanan
air minum dan sanitasi yang lebih handal.

7.

Penyelenggaraan pengembangan SPAM didasarkan pada kebijakan dan
strategi nasional sebagai landasan penyusunan kebijakan dan strategi
daerah, terutama dalam mendorong efisiensi penyediaan pelayanan air
minum dan/atau prasarana dan sarana sanitasi serta penggunaan sumber
daya air dan melindungi kepentingan konsumen.

8.

Selain melibatkan unsur Pemerintah dan masyarakat, pengembangan SPAM
ini juga melibatkan Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang
diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan
pengembangan SPAM serta dapat meningkatkan iklim investasi yang lebih
baik.

9. Pembiayaan ...

9.

Pembiayaan

pengembangan

SPAM

diperlukan

untuk

membangun,

memperluas dan meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik yang
sumber dananya diperoleh dari berbagai unsur yaitu Pemerintah, dunia
usaha, masyarakat, serta sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sebagai timbal balik atas jasa pelayanan penyediaan
air minum dan sanitasi, pelanggan dikenakan biaya atas tarif atau retribusi.
Penetapan tarif atau retribusi yang mencerminkan tarif konsumen sebagai
harga dari jasa pelayanan yang efisien dilakukan oleh penyelenggara atas
persetujuan berbagai pihak yang telah diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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10. Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini juga mempunyai
hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan
lainnya, terutama dalam kaitan sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang menyangkut kerja sama
dengan daerah lain yang terkait dengan pertimbangan efisiensi dan
efektivitas

pelayanan

publik

yang

harus

baik

oleh

sinergis

dan

saling

menguntungkan.
b. Pengusahaan
Pemerintah

diselenggarakan,
Daerah

serta

masyarakat

dan

Pemerintah
swasta

maupun

guna

lebih

meningkatkan kinerja pengusahaan sesuai dengan prinsip otonomi
daerah.
c.

Perlindungan konsumen dimaksudkan agar pelayanan dipastikan
berorientasi kepada konsumen dan memastikan bahwa masukan
konsumen telah terakomodasi ke dalam proses dan pelaksanaan
pengaturan pelayanan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 ...
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Pasal 2
Yang dimaksud dengan diselenggarakan secara terpadu adalah bahwa
penyelenggaraan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi
memperhatikan keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam setiap tahapan
penyelenggaraan, terutama dalam upaya perlindungan terhadap baku mutu
sumber air baku.

Pasal 3
Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan
dengan

cara

menjaga kelestarian

fungsi sumber

daya

air

secara

berkelanjutan.
Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi
sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutama dalam
memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).
Asas

kemanfaatan

dilaksanakan

untuk

umum

mengandung

memberikan

pengertian

manfaat

bahwa

sebesar-besarnya

SPAM
bagi

kepentingan umum secara efektif dan efisien.
Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa SPAM
dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai
kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.
Asas keadilan mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan secara
merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan
dan menikmati hasilnya secara nyata.
Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan
memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak
dapat dipengaruhi pihak mana pun sehingga bisa melaksanakan amanat
pelayanan.
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Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa SPAM
dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.

Pasal 4 ...

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang

dimaksud

dengan

instalasi

air

kemasan

adalah

proses

pengolahan air menjadi air minum dengan menggunakan peralatanperalatan penjernihan atau penyulingan air yang umum dijual di
pasaran.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Baku mutu yang dimaksud adalah mengikuti peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan menjamin adalah mengupayakan semaksimal
mungkin ketersediaan air baku untuk pengembangan SPAM.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Penggunaan air tanah untuk air baku merupakan pilihan setelah air
permukaan sudah tidak mencukupi. Penggunaan air tanah untuk air
baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam
mengisinya kembali (natural recharge). Dalam keadaan yang memaksa,
apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku
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melebihi kemampuan natural recharge, penyelenggara diwajibkan
mengisi air tanah dengan air bersih (refill) atas biaya penyelenggara
sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa
penurunan muka air tanah asli (muka air tanah pada waktu air tanah
belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu
antara lain: intrusi air laut ke dalam air tanah dan turunnya permukaan
tanah.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan daerah terbuka adalah daerah-daerah
peresapan atau aliran yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah dan
kualitas sumber air baku.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

2783

-

- 62 -

-

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengelolaan teknis bertujuan untuk mewujudkan sasaran teknis yang
telah ditetapkan.
Ayat (3)
Pengelolaan

non

teknis

bertujuan

untuk

mewujudkan

kinerja

pelayanan yang efisien dan efektif.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Air Limbah yang dimaksud di sini adalah air limbah permukiman
(municipal wastewater) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah
tangga)

serta

air

limbah

industri

rumah

tangga

yang

tidak

mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) serta air hujan (rain off
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storm water) yang karena sistem pengumpulan, memungkinkan air
hujan ditampung (combine severage system).
Air limbah permukiman berasal dari perumahan, fasilitas umum,
fasilitas komersial, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
Perumahan yang dimaksud adalah rumah tinggal, termasuk rumah
susun dan gedung apartemen, tetapi tidak termasuk fasilitas
pendukungnya.
Fasilitas umum yang dimaksud adalah terminal, bandara, pelabuhan
laut, stasiun kereta api, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain.
Fasilitas komersial yang dimaksud adalah pertokoan, gedung-gedung
pertunjukan, rumah-rumah makan, dan sebagainya.
Fasilitas sosial yang dimaksud adalah gedung-gedung tempat ibadah,
sekolah-sekolah, dan sebagainya.
Fasilitas lainnya yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas lain selain
yang disebutkan di atas, tetapi berkarakteristik permukiman.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah (sanitation
disposal system) terdiri dari sistem pengaliran, proses pengolahan, dan
pembuangan akhir.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sistem pembuangan air limbah setempat
adalah sistem permbuangan air limbah secara individual yang diolah
dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tanki septik dan
resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan
pengolahan akhir lumpur tinja.
Unit pengolahan setempat lainnya yang dimaksud di atas adalah unit
atau paket lengkap pengolahan air limbah yang dikembangkan dan
dipasarkan, baik oleh lembaga-lembaga penelitian maupun oleh
produsen-produsen tertentu untuk digunakan oleh perumahan,
gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
gedung-gedung komersial setelah dinyatakan layak secara teknis oleh
lembaga yang berwenang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembuangan air limbah terpusat adalah sistem
pengumpulan air limbah yang melalui jaringan pengumpul dan diolah
serta dibuang secara terpusat. Sistem ini meliputi jaringan pengumpul,
bangunan pengolahan , sistem pemompaan, dan bangunan penunjang
lainnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sumber air baku untuk air minum termasuk
daerah tangkapan air/daerah resapan air.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Kepadatan permukiman yang dimaksud adalah kepadatan penduduk
per-satuan luas permukiman (contoh: 200 jiwa/ha). Kepadatan
permukiman dapat sedemikian padat sehingga tidak layak lagi
menerapkan sistem pembuangan air limbah setempat (contoh: dengan
kepadatan penduduk 300 jiwa/ha atau lebih padat tidak layak
penggunaan tangki septik tanpa mengakibatkan pencemaran sumber
air bersih setempat (sumur dangkal).
Sedangkan kondisi daya dukung lahan yang dimaksud adalah
kemampuan lahan dalam hal ini tanah, meresapkan dan melakukan
pemurnian air limbah secara alamiah.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Setiap orang atau kelompok masyarakat wajib menangani sampah
secara setempat agar tidak mencemari sumber air baku.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21 ...

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan zona penyangga adalah zona penahan (buffer
zone) yang berfungsi untuk mengurangi akibat dari gangguan bau,
kebisingan, estetika, dan sebagainya.
Ayat (3)
Leachate yang dimaksud adalah cairan hasil proses dekomposisi
sampah yang bercampur dengan air hujan.

Pasal 22
Cukup jelas
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Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Dalam menyusun kebijakan dan strategi
pengembangan

SPAM,

Pemerintah

nasional penyelenggaraan
harus

melibatkan

masyarakat/pemangku kepentingan melalui konsultasi publik sebagai
upaya melibatkan masyarakat/pemangku kepentingan dalam proses
pengambilan keputusan .
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5) ...

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
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Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Bila Penyelenggara adalah BUMN/BUMD maka kegiatan pelaksanaan
konstruksi harus dilakukan melalui proses pelelangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) …

Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara rutin
guna

menjaga

usia

pakai

unit

SPAM

tanpa

penggantian

peralatan/suku cadang.
Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan secara
berkala (dalam periode lebih lama dari pemeliharaan rutin) guna
memperpanjang usia pakai unit SPAM yang biasanya diikuti dengan
penggantian peralatan/suku cadang.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan rehabilitasi sebagian adalah perbaikan
sebagian unit SPAM yang perlu dilakukan untuk dapat berfungsi
secara normal kembali.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36 ...
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Pasal 36
Ayat (1)
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan SPAM juga
berfungsi sebagai umpan balik dalam penyusunan kebijakan dan
strategi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Huruf a
− Kebijakan adalah suatu pernyataan yang bersifat prinsip sebagai
landasan pegaturan dalam pencapaian suatu sasaran.
− Strategi adalah suatu skenario perencanaan untuk mencapai suatu
sasaran.
Huruf b
− Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai
panduan dan pengendali dalam melakukan sesuatu.
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− Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan
sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
− Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan
lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan
kemampuan masing-masing.

- Manual ...
− Manual adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti
untuk menyelesaikan sesuatu.
Huruf c
BUMN yang dimaksud adalah bersifat khusus yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan memberikan bantuan teknis adalah bantuan
yang ditujukan pada penyelenggara sampai dengan tercapainya
kebutuhan pokok minimal.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
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Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Bantuan teknis disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas yang ada
sehingga didapatkan unsur keberlanjutan dan keadilan.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
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Huruf k
Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangundangan.
Huruf l
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a
Izin diberikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangundangan.
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas
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Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50 ...

Pasal 50
Cukup jelas
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Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58 ...
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Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam pengembangan SPAM
untuk perlindungan air baku diutamakan bagi pembangunan unit air
baku atau unit produksi, unit pengelolaan untuk air limbah sistem
terpusat dan TPA untuk persampahan.
Yang dimaksud dengan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin
mengacu pada data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Tata cara penyaluran bantuan pendanaan sesuai dengan mekanisme
dan sistem bantuan pendanaan yang ditetapkan mengikuti pedoman
dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2) …

Ayat (2)
Huruf a
Tarif air minum harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
Untuk terciptanya keadilan, pelanggan yang tidak mampu perlu
diberi bantuan dengan cara menetapkan tarif air minum rendah
atau tarif air minum bersubsidi. Untuk menutup beban subsidi
tersebut, penyelenggara menetapkan tarif air minum yang lebih
tinggi bagi kelompok pelanggan yang lebih mampu dan bagi
pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan pokok
minimum, dengan perhitungan subsidi silang.
Huruf b
Mutu pelayanan adalah tingkat pelayanan (level of service) yang
diterima oleh pelanggan dari penyelenggara. Tarif air minum
yang adil adalah tarif yang seimbang dengan mutu pelayanan
yang diberikan oleh penyelenggara.
Huruf c
Prinsip pemulihan biaya (cost recovery), mengandung maksud
bahwa

penyelenggara

diharapkan

mampu

menghasilkan

pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh
biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu.
Mengingat tarif air minum menggunakan kebijakan tarif
diferensiasi dan tarif progresif sehingga tarif yang ditetapkan
terdiri dari beberapa jenis tarif.
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Huruf d
Untuk mendorong efisiensi pemakaian air, pelanggan yang
tingkat pemakaian airnya melebihi standar kebutuhan pokok
dikenakan tarif yang lebih tinggi melalui tarif progresif. Tujuan
pemberlakuan

tarif

progresif

tersebut

adalah

sebagai

pengendalian konsumsi, konservasi sumber air, dan sebagai
subsidi silang.

Huruf e …

Huruf e
Penyelenggara

harus

mempersiapkan

dan

menyampaikan

informasi kepada pelanggan dan pihak yang berkepentingan
secara

jelas

mengenai

hal-hal

yang

berkenaan

dengan

perhitungan dan penetapan tarif.
Prinsip akuntabilitas mengandung pengertian bahwa dasar
perhitungan yang digunakan sebagai perhitungan biaya pokok
dan penetapan tarif harus dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf f
Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan air minum,
perhitungan

tarif

air

minum

harus

selalu

berdasarkan

pertimbangan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud biaya operasi dan pemeliharaan adalah seluruh
biaya

yang

harus

dikeluarkan

oleh

pengelola

untuk

mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPAM.
Biaya tersebut meliputi antara lain : biaya personil, biaya
listrik/bahan bakar, biaya bahan kimia, biaya retribusi air baku,
biaya konservasi lingkungan, biaya pembelian air curah, biaya

2800

-

- 79 -

-

pemeliharaan, biaya asuransi, biaya administrasi dan umum, dan
biaya lain-lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan biaya depresiasi/amortisasi adalah biaya
depresiasi/amortisasi atas aset yang dioperasionalkan oleh
penyelenggara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas
pinjaman yang menjadi tanggungan penyelenggara.
Huruf d
Yang dimaksud dengan biaya lain-lain adalah biaya yang
mungkin timbul akibat penyelenggaraan penyediaan air minum
misalnya biaya perubahan kurs valuta.

Huruf e ...

Huruf e
Yang dimaksud dengan keuntungan yang wajar adalah batas
kewajaran tingkat keuntungan yang dapat ditoleransi dalam
penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi dalam
jangka waktu tertentu.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan struktur tarif adalah pengelompokkan tarif air
minum

yang

berdasarkan

kepada

kelompok

pelanggan

dan

penggunaan jasa pelayanan yang memungkinkan terjadinya subsidi
silang.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan indeksasi adalah penyesuaian tarif

yang

didasarkan formula atau rumus dengan acuan angka nilai indeks
inflasi pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi yang
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berwenang dan/atau parameter lain sesuai dengan kontrak perjanjian
kerjasama.
Dalam

hal

terjadi

diperlukannya

kejadian

perubahan

luar

dalam

biasa

yang

mengakibatkan

rencana

kerja

dan

anggaran

perusahaan atau business plan dapat dilakukan peninjauan tarif secara
periodik.
Yang dimaksud dengan kejadian luar biasa adalah suatu peristiwa
yang menyebabkan tarif dianggap perlu untuk dilakukan peninjauan
dengan melakukan rebasing terhadap rencana kerja dan anggaran
perusahaan (bussiness plan) yang ada.
Adapun peristiwa atau faktor-faktor yang dapat dikategorikan ke
dalam kejadian luar biasa antara lain adalah adanya devaluasi rupiah,
tingkat inflasi yang melambung tinggi, perubahan rencana/program
yang cukup mendasar.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 61 ...

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
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Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang

dimaksud

dengan

pembinaan

teknik

meliputi

kegiatan

operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit
produksi dan unit distribusi. Yang dimaksud dengan pembinaan non
teknik meliputi administrasi dan pelayanan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Kepentingan perseorangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
diri sendiri, bukan untuk diusahakan.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 66 ...
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Pasal 66
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Membantu memberikan akses kepada masyarakat sekitar dimaksudkan
agar masyarakat yang bermukim di sekitar unit produksi atau
sepanjang jalur pipa transmisi dapat diberikan akses kemudahan untuk
mendapatkan kebutuhan minimal air minum.

Pasal 67
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Setiap pelanggan air minum dapat mengajukan gugatan atas
pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan apabila
pelanggan tidak memperoleh pelayanan air minum yang
memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai
dengan standar yang ditetapkan.
Huruf d
Ganti rugi diberikan setelah ada ketetapan yang pasti dari
institusi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
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Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a
Pengertian memperoleh lahan, tidak dimaksudkan diperoleh
secara cuma-cuma tetapi mengikuti ketentuan yang ada.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
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Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Aktif melakukan kegiatan penghijauan di sekitar badan air atau
daerah resapan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
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Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73 …

Pasal 73
Penyelenggara pengembangan SPAM dapat dikenakan sanksi administratif
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
pada saat penyelenggara tidak dapat memenuhi kriteria pelayanan yang
ditetapkan.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas
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Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4490
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
perlu

menetapkan

Pembagian

Urusan

Peraturan

Pemerintah

Pemerintahan

antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor

Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
2005

tentang

Pengganti

Penetapan

Nomor 8 Tahun

Peraturan

Undang-Undang Nomor 3

Pemerintah
Tahun 2005

tentang . . .
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang
Penanaman

Nomor

Modal

25

Tahun

(Lembaran

2007

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
URUSAN

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN

TENTANG
ANTARA

DAERAH

PEMBAGIAN
PEMERINTAH,

PROVINSI,

DAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah

pusat,

selanjutnya

disebut

Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia

sebagaimana . . .
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan

oleh

pemerintah

daerah

dan

DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan

pemerintahan

dan

kepentingan

masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan

pemerintahan

dan

kepentingan

masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan
yang

menjadi

hak

dan

kewajiban

setiap

tingkatan

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus

fungsi-fungsi

tersebut

yang

menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Kebijakan . . .
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berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang
ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan
urusan pemerintahan.
BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2
(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan
urusan

pemerintahan

yang

dibagi

bersama

antar

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2) Urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
politik

luar

negeri,

pertahanan,

keamanan,

yustisi,

moneter dan fiskal nasional, serta agama.
(3) Urusan

pemerintahan

yang

dibagi

bersama

antar

tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

adalah

semua

urusan

pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan
pemerintahan meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum . . .
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pekerjaan umum;

d. perumahan;
e.

penataan ruang;

f.

perencanaan pembangunan;

g.

perhubungan;

h. lingkungan hidup;
i.

pertanahan;

j.

kependudukan dan catatan sipil;

k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l.

keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r.

kepemudaan dan olah raga;

s.

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t.

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;

u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v.

statistik;

w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y.

komunikasi dan informatika;

z.

pertanian dan ketahanan pangan;

aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan . . .
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ee. perindustrian.
(5) Setiap

bidang

urusan

pemerintahan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap
sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
(6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
lampiran

yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Pemerintah ini.
Pasal 3
Urusan

pemerintahan

yang

diserahkan

kepada

daerah

disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan
prasarana, serta kepegawaian.
BAB III
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Pasal 4
(1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan

efisiensi dengan

memperhatikan

keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan.
(2) Ketentuan . . .
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk
masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan
pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala
lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi
urusan

pemerintahan

yang

bersangkutan

setelah

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 5
(1) Pemerintah

mengatur

dan

mengurus

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
yang

menjadi

kewenangan

Pemerintah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan
mengurus

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Pemerintah ini.
(3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman
modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 6
(1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten . . .
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kabupaten/kota
pemerintahan
urusan

mengatur

yang

dan

berdasarkan

pemerintahan

mengurus
kriteria

sebagaimana

urusan

pembagian

dimaksud

dalam

Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Pasal 7
(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat

(2)

adalah

urusan

pemerintahan

yang

wajib

diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.
(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaan pembangunan;
g. perumahan;
h. kepemudaan dan olahraga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipil;
l. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan . . .
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n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatika;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.
(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan.
(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian;
c. kehutanan;
d. energi dan sumber daya mineral;
e. pariwisata;
f. industri . . .
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f. industri;
g. perdagangan; dan
h. ketransmigrasian.
(5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan
daerah.
Pasal 8
(1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal

7

ayat

(2)

berpedoman

pada

standar

pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan
dilaksanakan secara bertahap.
(2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan
urusan

pemerintahan

penyelenggaraannya

yang

bersifat

dilaksanakan

oleh

wajib,

Pemerintah

dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah yang bersangkutan.
(3) Sebelum

penyelenggaraan

sebagaimana

dimaksud

pada

urusan
ayat

pemerintahan
(2),

Pemerintah

melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu
berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan
penugasan

pejabat

Pemerintah

ke

daerah

yang

bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan presiden.
Pasal 9 . . .
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(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
(2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan
pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah
sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Penetapan

norma,

sebagaimana

standar,

dimaksud

pada

prosedur,
ayat

dan

(1)

kriteria

melibatkan

pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan
Menteri Dalam Negeri.
Pasal 10
(1) Penetapan

norma,

standar,

prosedur,

dan

kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
(2) Apabila

menteri/kepala

lembaga

pemerintah

non

departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

belum

menetapkan

norma,

standar,

prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat
menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang
menjadi
peraturan

kewenangannya

dengan

perundang-undangan

berpedoman
sampai

pada
dengan

ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pasal 11 . . .
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Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar,
prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
Pasal 12
(1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi
kewenangan

pemerintahan

daerah

sebagaimana

dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya
1

(satu)

tahun

setelah

ditetapkannya

Peraturan

Pemerintah ini.
(2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan
susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
BAB IV
PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN
LINTAS DAERAH
Pasal 13
(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan
dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah
terkait.

(2) Tata . . .
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- 13 (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
BAB V
URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 14
(1) Urusan

pemerintahan

yang

tidak

tercantum

dalam

lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan
masing-masing

tingkatan

dan/atau

susunan

pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Dalam

hal

pemerintahan

pemerintahan

daerah

menyelenggarakan

urusan

daerah

provinsi

kabupaten/kota
pemerintahan

yang

atau
akan
tidak

tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini
terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui
Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
Pasal 15
(1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pelaksanaan urusan sisa.

(2) Ketentuan . . .
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- 14 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur,
dan kriteria untuk urusan sisa.
BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 16
(1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku
wakil

pemerintah

di

daerah

dalam

rangka

dekonsentrasi; atau
c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2) Dalam

menyelenggarakan

sebagaimana

dimaksud

urusan

dalam

Pasal

pemerintahan
2

ayat

(4),

Pemerintah dapat:
a. menyelenggarakan sendiri;
b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada
gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka
dekonsentrasi; atau
c. menugaskan . . .
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- 15 c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan
desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang

berdasarkan

pemerintahan

kriteria

yang

pembagian

menjadi

urusan

kewenangannya,

pemerintahan daerah provinsi dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut
kepada

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota

dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.
(4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
yang

berdasarkan

pemerintahan

kriteria

yang

pembagian

menjadi

urusan

kewenangannya,

pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
a. menyelenggarakan sendiri; atau
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan
pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa
berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 17
(1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah
ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan
daerah berdasarkan asas

tugas pembantuan, secara

bertahap . . .
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dapat

pemerintahan

diserahkan
daerah

untuk

yang

menjadi

bersangkutan

urusan
apabila

pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan
untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang dipersyaratkan.
(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi
yang

penyelenggaraannya

ditugaskan

kepada

pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas
tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan
untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota
yang

bersangkutan

apabila

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
dipersyaratkan.
(3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat
daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang
diperlukan.
(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan
pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih
berhasilguna

serta

berdayaguna

apabila

penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan
daerah yang bersangkutan.

(5) Ketentuan . . .
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- 17 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan
urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan presiden.

BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 18
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada
pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan
pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(2) Apabila

pemerintahan

daerah

ternyata

belum

juga

mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah
dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

maka

untuk

sementara

penyelenggaraannya

dilaksanakan oleh Pemerintah.
(3) Pemerintah

menyerahkan

kembali

penyelenggaraan

urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)

apabila

pemerintahan

daerah

telah

mampu

menyelenggarakan urusan pemerintahan.
(4) Ketentuan

lebih

penyelenggaraan

lanjut
urusan

mengenai

tata

cara

pemerintahan

yang

belum

mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur
dengan peraturan presiden.

BAB VIII . . .
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
(1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta
rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran
Peraturan

Pemerintah

ini

secara

otomatis

menjadi

kewenangan provinsi.
(2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus
daerah yang bersangkutan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Semua

ketentuan

berkaitan

secara

pemerintahan,

peraturan
langsung

wajib

perundang-undangan
dengan

mendasarkan

pembagian
dan

yang

urusan

menyesuaikan

dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 . . .
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Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih
tetap

berlaku

sepanjang

belum

diganti

dan

tidak

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 22
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah
Tahun

Otonom
2000

(Lembaran

Nomor

54,

Negara

Tambahan

Republik

Indonesia

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian
urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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- 20 Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Pemerintah

memerintahkan
ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I. UMUM
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah,
pemerintahan
daerah
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan
Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah.
Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan
pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan
susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal
nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat
dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan
atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.
Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang
bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi
kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Untuk . . .
2829

-2Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat
konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah,
pemerintahan
daerah
provinsi
dan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif
sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan
keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat
pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan
ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah
terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak
tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat
pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah
yang
paling
berwenang
untuk
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan tersebut.
Hal ini adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong
akuntabilitas Pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan
pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan
sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan
agar seluruh tingkat pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian
efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi
persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut,
semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas
dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan
melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai
esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.
Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib
dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat,
seperti
pendidikan
dasar,
kesehatan,
lingkungan
hidup,
perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan
yang
bersifat
pilihan
adalah
urusan
pemerintahan
yang
diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang
terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core
competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di
luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang

bersangkutan . . .
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-3bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
yang bersangkutan.
Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang
dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan
pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan
yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan
masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan
daerah yang bersangkutan.
Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini,
setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan
pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar
prinsip penyelenggaraan urusan sisa.
Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan
daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas
daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan
kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan
dan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan
“urusan pemerintahan yang bersifat konkuren” adalah
urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang
menjadi
kewenangan
sepenuhnya
Pemerintah,
yang
diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan
daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Ayat (4) . . .
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-4Ayat (4)
Ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana
diatur dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi
daerah.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Eksternalitas
adalah
kriteria
pembagian
urusan
pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul
sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat
lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi
kewenangan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota.
Sedangkan
apabila
dampaknya
bersifat
lintas
kabupaten/kota
dan/atau
regional
maka
urusan
pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan
provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi
dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan
Pemerintah.
Akuntabilitas
adalah
kriteria
pembagian
urusan
Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban
Pemerintah,
pemerintahan
daerah
Provinsi,
dan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota
dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada
masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan
pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal
(satu
kabupaten/kota),
maka
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak
penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara
langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam
satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang

bersangkutan . . .
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-5bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak
penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu
provinsi dan/atau bersifat nasional maka Pemerintah
bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dimaksud.
Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan
dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat
diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani
pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan
kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan
apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan
daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan
daerah
provinsi.
Sebaliknya
apabila
suatu
urusan
pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah
maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.
Ayat (2)
Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan
Pemerintah ini mencakup bidang, sub bidang sampai dengan
sub sub bidang. Rincian lebih lanjut dari sub bidang
dan/atau sub sub bidang diatur lebih lanjut dengan
peraturan
menteri/kepala
lembaga
pemerintah
non
departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam
Negeri guna dilakukan pembahasan bersama unsur-unsur
pemangku kepentingan terkait.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah” adalah urusan pemerintahan di luar
urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah dan berdasarkan kriteria pembagian urusan
pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6 . . .
2833

-6Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik
regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan
pemanfaatan lahan yang ada di daerah.
Ayat (4)
Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang
ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tetap
harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan
masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari
urusan pilihan yang diprioritaskan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka
penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada
bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah
dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub
sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai
tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Prosedur
adalah
metode
atau
tata
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

cara

untuk

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keserasian hubungan adalah
pengelolaan bagian urusan pemerintah yang dikerjakan oleh
tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling
berhubungan
(interkoneksi),
saling
tergantung
(interdependensi), dan saling mendukung sebagai satu
kesatuan
sistem
dengan
memperhatikan
cakupan
kemanfaatan.
Ayat (3)
Pemangku
kepentingan
terdiri
dari
unsur
departemen/lembaga pemerintah non departemen terkait,
pemerintahan daerah, asosiasi profesi, dan perwakilan
masyarakat.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13 . . .
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Ayat (1)
Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk
kerjasama antar daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Urusan pemerintahan sisa yang berskala nasional atau lintas
provinsi menjadi kewenangan Pemerintah, yang berskala
provinsi atau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan
pemerintahan
daerah
provinsi,
dan
yang
berskala
kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota.
Ayat (2)
Penetapan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya
saling
gugat
antar
tingkatan
dan/atau
susunan
pemerintahan.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dapat berbentuk
pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan
evaluasi, pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan
lainnya yang diarahkan agar pemerintahan daerah mampu
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Ayat (2) . . .
2836
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
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- 763 BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUB BIDANG
1. Mineral, Batu Bara,
Panas Bumi, dan Air
Tanah

2839

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH
1.

Penetapan kebijakan
pengelolaan mineral,
batubara, panas bumi
dan air tanah nasional.

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.

―

1.

―

2. Pembuatan peraturan
perundang-undangan di
bidang mineral,
batubara, panas bumi,
dan air tanah.

2.

Pembuatan peraturan
perundang-undangan
daerah provinsi di bidang
mineral, batubara, panas
bumi, dan air tanah.

2.

Pembuatan peraturan
perundang-undangan
daerah kabupaten/kota
di bidang mineral,
batubara, panas bumi,
dan air tanah.

3. Pembuatan dan
penetapan standar
nasional, pedoman, dan
kriteria di bidang
pengelolaan
pertambangan mineral,
batubara, panas bumi
dan air tanah serta
kompetensi kerja
pertambangan.

3.

―

3.

―

- 764 SUB BIDANG

2840

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4. Penetapan kriteria
kawasan pertambangan
dan wilayah kerja usaha
pertambangan mineral
dan batubara serta
panas bumi setelah
mendapat pertimbangan
dan/atau rekomendasi
provinsi dan
kabupaten/kota.

4.

Penyusunan data dan
informasi usaha
pertambangan mineral
dan batubara serta
panas bumi lintas
kabupaten/kota.

4.

Penyusunan data dan
informasi wilayah kerja
usaha pertambangan
mineral dan batubara
serta panas bumi skala
kabupaten/kota.

5. Penetapan cekungan air
tanah setelah mendapat
pertimbangan provinsi
dan kabupaten/kota.

5.

Penyusunan data dan
informasi cekungan air
tanah lintas
kabupaten/kota.

5.

Penyusunan data dan
informasi cekungan air
tanah skala
kabupaten/kota.

6. Pemberian rekomendasi
teknis untuk izin
pengeboran, izin
penggalian dan izin
penurapan mata air
pada cekungan air tanah
lintas provinsi.

6.

Pemberian rekomendasi
teknis untuk izin
pengeboran, izin
penggalian dan izin
penurapan mata air pada
cekungan air tanah
lintas kabupaten/kota.

6.

Pemberian rekomendasi
teknis untuk izin
pengeboran, izin
penggalian dan izin
penurapan mata air pada
cekungan air tanah pada
wilayah kabupaten/kota.

- 765 SUB BIDANG

2841

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7. Pemberian izin usaha
pertambangan mineral
dan batubara, panas
bumi, pada wilayah
lintas provinsi dan di
wilayah laut dan di luar
12 (dua belas) mil.

7.

Pemberian izin usaha
pertambangan mineral,
batubara dan panas
bumi pada wilayah lintas
kabupaten/kota dan
paling jauh 12 (dua
belas) mil laut diukur
dari garis pantai ke arah
laut lepas dan/atau ke
arah perairan
kepulauan.

7.

Pemberian izin usaha
pertambangan mineral,
batubara dan panas
bumi pada wilayah
kabupaten/kota dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi.

8. Pemberian izin usaha
pertambangan mineral,
dan batubara untuk
operasi produksi, yang
berdampak lingkungan
langsung lintas provinsi
dan/atau dalam wilayah
laut dan di luar 12 (dua
belas) mil laut.

8.

Pemberian izin usaha
pertambangan mineral,
dan batubara untuk
operasi produksi, yang
berdampak lingkungan
langsung lintas
kabupaten/kota dan
paling jauh 12 (dua
belas) mil laut diukur
dari garis pantai ke arah
laut lepas dan/atau ke
arah perairan
kepulauan.

8.

Pemberian izin usaha
pertambangan mineral,
dan batubara untuk
operasi produksi, yang
berdampak lingkungan
langsung pada wilayah
kabupaten/kota dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi.

- 766 SUB BIDANG

2842

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

9. Pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan izin usaha
pertambangan mineral,
batubara, dan panas
bumi pada wilayah lintas
provinsi dan di wilayah
laut dan di luar 12 (dua
belas) mil.

9.

10. Pembuatan dan
penetapan klasifikasi,
kualifikasi serta
pedoman usaha jasa
pertambangan mineral,
batubara, panas bumi
dan air tanah.

10. ―

Pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
izin usaha pertambangan
mineral, batubara dan
panas bumi pada
wilayah lintas
kabupaten/kota dan
paling jauh 12 (dua
belas) mil laut diukur
dari garis pantai ke arah
laut lepas dan/atau ke
arah perairan
kepulauan.

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
9.

Pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
izin usaha pertambangan
mineral, batubara dan
panas bumi, pada
wilayah kabupaten/kota
dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan
provinsi.

10. ―

- 767 SUB BIDANG

2843

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

11. Pemberian izin badan
usaha jasa
pertambangan mineral,
batubara, dan panas
bumi dalam rangka
Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri
(PMDN) serta yang
mempunyai wilayah
kerja lintas provinsi.

11. Pemberian izin badan
usaha jasa
pertambangan mineral,
batubara, dan panas
bumi dalam rangka PMA
dan PMDN lintas
kabupaten/kota.

11. Pemberian izin badan
usaha jasa
pertambangan mineral,
batubara, dan panas
bumi dalam rangka PMA
dan PMDN di wilayah
kabupaten/kota.

12. Pengelolaan, pembinaan
dan pengawasan
pelaksanaan izin usaha
jasa pertambangan
mineral, batubara, dan
panas bumi dalam
rangka penanaman
modal.

12. Pengelolaan, pembinaan
dan pengawasan
pelaksanaan izin usaha
jasa pertambangan
mineral, batubara, dan
panas bumi dalam
rangka penanaman
modal lintas
kabupaten/kota.

12. Pengelolaan, pembinaan
dan pengawasan
pelaksanaan izin usaha
jasa pertambangan
mineral, batubara, dan
panas bumi dalam
rangka penanaman
modal di wilayah
kabupaten/kota.

PEMERINTAH

- 768 SUB BIDANG

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH
13. Pembinaan dan
pengawasan
keselamatan dan
kesehatan kerja,
lingkungan
pertambangan termasuk
reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai
tambah terhadap usaha
pertambangan mineral,
batubara, dan panas
bumi, pada wilayah
lintas provinsi atau yang
berdampak nasional dan
di wilayah laut.

2844

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

13. Pembinaan dan
pengawasan keselamatan
dan kesehatan kerja,
lingkungan
pertambangan termasuk
reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai
tambah terhadap usaha
pertambangan mineral,
batubara dan panas
bumi, pada wilayah
lintas kabupaten/kota
atau yang berdampak
regional.

13. Pembinaan dan
pengawasan keselamatan
dan kesehatan kerja,
lingkungan
pertambangan termasuk
reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai
tambah terhadap usaha
pertambangan mineral,
batubara dan panas
bumi, pada wilayah
kabupaten/kota.

- 769 SUB BIDANG

2845

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

14. Pembinaan dan
pengawasan
pengusahaan Kuasa
Pertambangan (KP) lintas
provinsi, Kontrak Karya
(KK) dan Perjanjian
Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara
(PKP2B) yang diterbitkan
berdasarkan UndangUndang tentang
Ketentuan Pokok-Pokok
Pertambangan.

14. Pembinaan dan
pengawasan
pengusahaan KP lintas
kabupaten/kota.

14. Pembinaan dan
pengawasan
pengusahaan KP dalam
wilayah kabupaten/kota.

15. Pembinaan dan
pengawasan
keselamatan dan
kesehatan kerja,
lingkungan
pertambangan termasuk
reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai
tambah terhadap KK dan
PKP2B yang telah

15. Pembinaan dan
pengawasan keselamatan
dan kesehatan kerja,
lingkungan
pertambangan termasuk
reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai
tambah terhadap KP
lintas kabupaten/kota.

15. Pembinaan dan
pengawasan
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja,
lingkungan
pertambangan termasuk
reklamasi lahan pasca
tambang, konservasi dan
peningkatan nilai
tambah terhadap KP
dalam wilayah

- 770 SUB BIDANG

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

dikeluarkan berdasarkan
Undang-Undang tentang
Ketentuan Pokok-Pokok
Pertambangan.

2846

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
kabupaten/kota.

16. Penetapan wilayah
konservasi dan
pencadangan sumber
daya mineral, batubara
dan panas bumi
nasional serta air tanah.

16. Penetapan wilayah
konservasi air tanah
lintas kabupaten/kota.

16. Penetapan wilayah
konservasi air tanah
dalam wilayah
kabupaten/kota.

17. Pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan izin usaha
pertambangan mineral,
dan batubara untuk
operasi produksi, serta
panas bumi yang
berdampak lingkungan
langsung lintas provinsi
dan/atau dalam wilayah
laut.

17. Pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
izin usaha pertambangan
mineral, dan batubara
untuk operasi produksi,
serta panas bumi yang
berdampak lingkungan
langsung lintas
kabupaten/kota.

17. Pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
izin usaha pertambangan
mineral, dan batubara
untuk operasi produksi,
serta panas bumi yang
berdampak lingkungan
langsung dalam wilayah
kabupaten/kota.

- 771 SUB BIDANG

2847

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

18. Pengelolaan, pembinaan,
dan pengawasan wilayah
kerja KP dan kontrak
kerja sama pengusahaan
pertambangan panas
bumi yang dikeluarkan
sebelum diterbitkannya
Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi yang
berdampak nasional.

18. ―

18. ―

19. Penetapan kebijakan
batasan produksi
mineral, batubara dan
panas bumi.

19. ―

19. ―

20. Penetapan kebijakan
batasan pemasaran dan
pemanfaatan mineral,
batubara dan panas
bumi.

20. ―

20. ―

- 772 SUB BIDANG

2848

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

21. Penetapan kebijakan
kemitraan dan
kerjasama serta
pengembangan
masyarakat dalam
pengelolaan mineral,
batubara dan panas
bumi.

21. ―

21. ―

22. Perumusan dan
penetapan tarif iuran
tetap dan iuran produksi
mineral, batubara dan
panas bumi.

22. ―

22. ―

23. Penetapan kebijakan
pemanfaatan dan
penggunaan dana
pengembangan batubara
dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

23. ―

23. ―

- 773 SUB BIDANG

2849

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

24. Penetapan pedoman nilai
perolehan air tanah pada
cekungan air tanah
lintas provinsi dan lintas
negara.

24. Penetapan nilai
perolehan air tanah pada
cekungan air tanah
lintas kabupaten/kota.

24. Penetapan nilai
perolehan air tanah pada
cekungan air tanah
dalam wilayah
kabupaten/ kota.

25. Pengelolaan data dan
informasi mineral,
batubara, panas bumi
dan air tanah serta
pengusahaan dan Sistem
Informasi Geografis (SIG)
wilayah kerja
pertambangan nasional.

25. Pengelolaan data dan
informasi mineral,
batubara, panas bumi
dan air tanah serta
pengusahaan dan SIG
wilayah kerja
pertambangan di wilayah
provinsi.

25. Pengelolaan data dan
informasi mineral,
batubara, panas bumi
dan air tanah serta
pengusahaan dan SIG
wilayah kerja
pertambangan di wilayah
kabupaten/kota.

26. Penetapan potensi panas
bumi dan air tanah serta
neraca sumber daya dan
cadangan mineral dan
batubara nasional.

26. Penetapan potensi panas
bumi dan air tanah serta
neraca sumber daya dan
cadangan mineral dan
batubara di wilayah
provinsi.

26. Penetapan potensi panas
bumi dan air tanah serta
neraca sumber daya dan
cadangan mineral dan
batubara di wilayah
kabupaten/kota.

PEMERINTAH

- 774 SUB BIDANG

2. Geologi

2850

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

27. Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
tambang serta
pembinaan jabatan
fungsional.

27. Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
tambang serta
pembinaan jabatan
fungsional provinsi.

27. Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
tambang serta
pembinaan jabatan
fungsional
kabupaten/kota.

1.

Penetapan kebijakan
nasional bidang geologi.

1.

―

1.

―

2.

Pelaksanaan pemetaan
geologi dan peta tematik,
inventarisasi geologi dan
sumber daya mineral,
panas bumi, migas, air
tanah nasional dan
kawasan pengembangan
yang bersifat strategis
serta pelaksanaan
eksplorasi panas bumi.

2.

Pelaksanaan
inventarisasi geologi dan
sumber daya mineral,
batubara, panas bumi,
migas dan air tanah
pada wilayah provinsi.

2.

Pelaksanaan
inventarisasi geologi dan
sumber daya mineral,
batubara, panas bumi,
migas dan air tanah pada
wilayah kabupaten/kota.

3.

Penetapan kawasan
karst dan kawasan
lindung geologi nasional.

3.

Pelaksanaan
inventarisasi kawasan
karst dan kawasan
lindung geologi pada
wilayah provinsi.

3.

Pelaksanaan
inventarisasi kawasan
karst dan kawasan
lindung geologi pada
wilayah kabupaten/kota.

- 775 SUB BIDANG

2851

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4.

Penetapan kriteria
pemanfaatan kawasan
karst dan kawasan
lindung geologi.

4.

Penetapan zonasi
pemanfaatan kawasan
karst dan kawasan
lindung geologi pada
wilayah lintas
kabupaten/kota.

4.

Penetapan zonasi
pemanfaatan kawasan
karst dan kawasan
lindung geologi pada
wilayah kabupaten/kota.

5.

Penetapan pedoman,
kriteria norma, standar,
prosedur geologi,
lingkungan geologi,
geologi teknik,
kebencanaan dan
kawasan lingkungan
geologi.

5.

Penetapan pengelolaan
lingkungan geologi,
geologi teknik, kawasan
rawan bencana dan
kawasan lingkungan
geologi di wilayah lintas
kabupaten/kota.

5.

Penetapan pengelolaan
lingkungan geologi,
geologi teknik, kawasan
rawan bencana dan
kawasan lingkungan
geologi di wilayah
kabupaten/kota.

6.

Pelaksanaan
inventarisasi geologi,
lingkungan geologi,
geologi teknik,
kebencanaan dan
kawasan lingkungan
geologi secara nasional
dan kawasan
pengembangan strategis.

6.

Pelaksanaan
inventarisasi lingkungan
geologi, geologi teknik,
kawasan rawan bencana
dan kawasan lingkungan
geologi pada wilayah
provinsi.

6.

Pelaksanaan
inventarisasi lingkungan
geologi, geologi teknik,
kawasan rawan bencana
dan kawasan lingkungan
geologi pada wilayah
kabupaten/kota.

- 776 SUB BIDANG

2852

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.

Penetapan kebijakan dan
pengaturan mitigasi
bencana geologi serta
pedoman pengelolaan
kawasan lindung geologi
dan kawasan rawan
bencana.

7.

Pelaksanaan kebijakan
mitigasi bencana geologi
pada wilayah lintas
kabupaten/kota.

7.

Pelaksanaan kebijakan
mitigasi bencana geologi
pada wilayah
kabupaten/kota.

8.

Inventarisasi, pemetaan,
pemeriksaan,
pemantauan,
penyelidikan dan
penelitian, dan kawasan
rawan bencana geologi
daerah vital serta
strategis dan/atau
memiliki dampak
nasional.

8.

Inventarisasi dan
pengelolaan, kawasan
rawan bencana geologi
pada wilayah provinsi
dan/atau memiliki
dampak lintas
kabupaten/kota.

8.

Inventarisasi dan
pengelolaan, kawasan
rawan bencana geologi,
pada wilayah
kabupaten/kota.

9.

Pemberian peringatan
dini bencana gunung api
dan gempa
bumi/tsunami dan
penetapan langkahlangkah mitigasi untuk
bencana geologi.

9.

Pelaksanaan koordinasi
mitigasi bencana geologi
pada wilayah lintas
kabupaten/kota.

9.

Pelaksanaan koordinasi
mitigasi bencana geologi
pada wilayah
kabupaten/kota.

- 777 SUB BIDANG

3. Ketenagalistrikan

2853

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

10. Pengelolaan data dan
informasi bencana
geologi.

10. Pengelolaan informasi
bencana geologi pada
wilayah lintas
kabupaten/kota.

10. Pengelolaan informasi
bencana geologi pada
wilayah kabupaten/kota.

11. Pembinaan tenaga
fungsional penyelidik
bumi nasional dan
pengamat gunung api.

11. Pelaksanaan pembinaan
fungsional penyelidik
bumi nasional pada
wilayah provinsi.

11. Pelaksanaan pembinaan
fungsional penyelidik
bumi nasional pada
wilayah kabupaten/kota.

12. Pengelolaan data dan
informasi geologi
nasional.

12. Pengelolaan data dan
informasi geologi pada
wilayah provinsi.

12. Pengelolaan data dan
informasi geologi pada
wilayah kabupaten/kota.

1.

Penetapan kebijakan
pengelolaan energi dan
ketenagalistrikan
nasional.

1.

―

1.

2.

Penetapan peraturan
perundang-undangan di
bidang energi dan
ketenagalistrikan.

2.

Penetapan peraturan
daerah provinsi di bidang
energi dan
ketenagalistrikan.

2. Penetapan peraturan
daerah kabupaten/kota
di bidang energi dan
ketenagalistrikan.

―

- 778 SUB BIDANG
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SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.

Penetapan pedoman,
standar dan kriteria
pengelolaan energi dan
ketenagalistrikan.

3.

―

3. ―

4.

Penetapan Rencana
Umum Ketenagalistrikan
Nasional (RUKN), dan
Jaringan Transmisi
Nasional (JTN).

4.

Penetapan Rencana
Umum Ketenagalistrikan
Daerah (RUKD) regional.

4. Penetapan Rencana
Umum Ketenagalistrikan
Daerah (RUKD)
kabupaten/kota.

5.

Pemberian izin usaha
ketenagalistrikan yang
dilakukan Pemegang
Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan
(PKUK).

5.

―

5. ―
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SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

6.

Pemberian Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum
(IUKU) yang sarana
maupun energi listriknya
lintas provinsi dan usaha
penyediaan tenaga listrik
yang terhubung ke
dalam JTN.

6.

Pemberian IUKU yang
sarana maupun energi
listriknya lintas
kabupaten/kota.

6.

7.

Pengaturan harga jual
tenaga listrik untuk
konsumen PKUK dan
pemegang IUKU yang izin
usahanya dikeluarkan
oleh pemerintah.

7.

Pengaturan harga jual
tenaga listrik untuk
konsumen pemegang
IUKU yang izin usahanya
dikeluarkan oleh
provinsi.

7. Pengaturan harga jual
tenaga listrik untuk
konsumen pemegang
IUKU yang izin usahanya
dikeluarkan oleh
kabupaten/kota.

8.

Pengaturan harga jual
tenaga listrik kepada
PKUK dan pemegang
IUKU yang izinnya
dikeluarkan oleh
pemerintah.

8.

Pengaturan harga jual
tenaga listrik kepada
pemegang IUKU yang
izinnya dikeluarkan oleh
provinsi.

8.

Pemberian IUKU yang
sarana maupun energi
listriknya dalam
kabupaten/kota.

Pengaturan harga jual
tenaga listrik kepada
pemegang IUKU yang
izinnya dikeluarkan oleh
kabupaten/kota.

- 780 SUB BIDANG

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH
9.

2856

Pemberian Izin Usaha
penyediaan tenaga listrik
untuk Kepentingan
Sendiri (IUKS) yang
sarana instalasinya
mencakup lintas
provinsi.

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
9.

Pemberian IUKS yang
sarana instalasinya
mencakup lintas
kabupaten/kota.

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
9.

Pemberian IUKS yang
sarana instalasinya
dalam kabupaten/kota.

10. Pemberian persetujuan
penjualan kelebihan
tenaga listrik oleh
pemegang IUKS kepada
PKUK dan pemegang
IUKU yang izinnya
dikeluarkan oleh
pemerintah.

10. Pemberian persetujuan
penjualan kelebihan
tenaga listrik oleh
pemegang IUKS kepada
pemegang IUKU yang
izinnya dikeluarkan oleh
provinsi.

10. Pemberian persetujuan
penjualan kelebihan
tenaga listrik oleh
pemegang IUKS kepada
pemegang IUKU yang
izinnya dikeluarkan oleh
kabupaten/kota.

11. Pemberian izin usaha
jasa penunjang tenaga
listrik bagi badan usaha
asing/mayoritas
sahamnya dimiliki oleh
penanam modal asing.

11. ―

11. Pemberian izin usaha
jasa penunjang tenaga
listrik bagi badan usaha
dalam negeri/mayoritas
sahamnya dimiliki oleh
penanam modal dalam
negeri.
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2857

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

12. Pembinaaan dan
pengawasan pelaksanaan
sertifikasi bidang
ketenagalistrikan dan
pelaksanaan usaha
ketenagalistrikan yang
izinnya dikeluarkan oleh
pemerintah.

12. Pembinaaan dan
pengawasan pelaksanaan
usaha ketenagalistrikan
yang izinnya diberikan
oleh provinsi.

12. Pembinaaan dan
pengawasan pelaksanaan
usaha ketenagalistrikan
yang izinnya diberikan
oleh kabupaten/kota.

13. Penetapan kebijakan dan
penyediaan listrik
pedesaan secara
nasional.

13. Koordinasi dan
penyediaan listrik
pedesaan pada wilayah
regional.

13. Penyediaan listrik
pedesaan
di wilayah
kabupaten/kota.

14. Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
ketenagalistrikan serta
pembinaan jabatan
fungsional.

14. Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
ketenagalistrikan serta
pembinaan jabatan
fungsional provinsi.

14. Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
ketenagalistrikan serta
pembinaan jabatan
fungsional
kabupaten/kota.

15. Penetapan pedoman,
standar dan kriteria
penerangan jalan umum.

15. ―

15. ―

PEMERINTAH

- 782 SUB BIDANG
4. Minyak dan Gas Bumi

SUB SUB
BIDANG
1. Kegiatan
Usaha Hulu
Minyak dan
Gas Bumi
(Migas)

2. Kegiatan
Usaha Hilir
Minyak dan
Gas Bumi

2858

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1.

Penetapan mekanisme
penyampaian laporan
produksi penghitungan
(lifting) bagian daerah.

1.

Penghitungan produksi
dan realisasi lifting
minyak bumi dan gas
bumi bersama
pemerintah.

1.

Penghitungan produksi
dan realisasi lifting
minyak bumi dan gas
bumi bersama
pemerintah.

2.

Penetapan wilayah kerja
kontrak kerja sama
bidang minyak dan gas
bumi.

2.

Pemberian rekomendasi
penggunaan wilayah
kerja kontrak kerja sama
untuk kegiatan lain di
luar kegiatan migas pada
lintas kabupaten/kota.

2.

Pemberian rekomendasi
penggunaan wilayah
kerja kontrak kerja sama
untuk kegiatan lain di
luar kegiatan migas pada
wilayah kabupaten/kota.

3.

Penetapan standar dan
norma untuk izin
pembukaan kantor
perwakilan perusahaan.

3.

―

3.

Pemberian izin
pembukaan kantor
perwakilan perusahaan
di sub sektor migas.

1.

Pemberian izin usaha
pada kegiatan usaha hilir
minyak dan gas bumi,
yang terdiri dari kegiatan
usaha pengolahan,
pengangkutan,
penyimpanan dan niaga.

1.

Pengawasan jumlah
armada pengangkut
Bahan Bakar Minyak
(BBM) di daerah provinsi
yang meliputi jumlah
armada dan kapasitas
pengangkutan BBM.

1.

―
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2859

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2. ―

2.

Inventarisasi jumlah
badan usaha kegiatan
hilir yang beroperasi di
daerah provinsi.

2. ―

3. ―

3.

Penetapan harga bahan
bakar minyak jenis
minyak tanah pada
tingkat konsumen rumah
tangga dan usaha kecil.

3. ―

4. ―

4.

Pengawasan
pencantuman Nomor
Pelumas Terdaftar (NPT)
pada pelumas yang
beredar di pasaran
sesuai peraturan
perundang-undangan.

4. ―

- 784 SUB BIDANG

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH
5. ―

5.

6.a. Pengaturan dan
pelaksanaan penyediaan
dan pendistribusian
BBM di wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

6.a. Pemantauan dan
inventarisasi penyediaan,
penyaluran dan kualitas
harga BBM serta
melakukan analisa dan
evaluasi terhadap
kebutuhan/penyediaan
BBM lintas
kabupaten/kota.

b. ―
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PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
Koordinasi pengawasan
pengendalian
pendistribusian dan tata
niaga bahan bakar
minyak dari agen dan
pangkalan dan sampai
konsumen di wilayah
provinsi.

b. ―

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
5.

Pengawasan
pengendalian
pendistribusian dan tata
niaga bahan bakar
minyak dari agen dan
pangkalan dan sampai
konsumen akhir di
wilayah kabupaten/kota.

6.a. Pemantauan dan
inventarisasi penyediaan,
penyaluran dan kualitas
harga BBM serta
melakukan analisa dan
evaluasi terhadap
kebutuhan/penyediaan
BBM di wilayah
kabupaten/kota.
b. Pemberian rekomendasi
lokasi pendirian kilang
dan tempat penyimpanan
migas.

- 785 SUB BIDANG

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH
c. ―

3. Kegiatan
Usaha Jasa
Penunjang
Minyak dan
Gas Bumi

2861

1.

Pemberian rekomendasi
Pembelian dan
Penggunaan (P2) dan
Pemilikan Penguasaan
dan Penyimpanan (P3)
bahan peledak untuk
kegiatan migas.

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
c. ―

1. Pemberian rekomendasi
pendirian gudang bahan
peledak dalam rangka
kegiatan usaha migas di
daerah operasi daratan
dan di daerah operasi
paling jauh 12 (dua belas)
mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah
perairan kepulauan.

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
c. Pemberian izin lokasi
pendirian Stasiun
Pengisian Bahan Bakar
untuk Umum (SPBU).
1. Pemberian rekomendasi
pendirian gudang bahan
peledak dalam rangka
kegiatan usaha migas di
daerah operasi daratan
dan di daerah operasi
pada wilayah
kabupaten/kota dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah
kewenangan provinsi.
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SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.

Pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan izin usaha
penunjang migas.

2. Pengawasan terhadap
kegiatan usaha
perusahaan jasa
penunjang minyak dan
gas bumi untuk bidang
usaha jasa penyediaan
komoditi dan jasa boga
dan bidang usaha jasa
penyediaan material dan
peralatan termasuk
pelayanan purna jual
yang berdomisili di
provinsi yang
bersangkutan.

2. ―

3.

Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
migas serta pembinaan
jabatan fungsional.

3. Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
migas serta pembinaan
jabatan fungsional
provinsi.

3.

Pengangkatan dan
pembinaan inspektur
migas serta pembinaan
jabatan fungsional
kabupaten/kota.

- 787 SUB BIDANG
5. Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)
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SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Penetapan pedoman dan
standar penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan teknis dan
fungsional tertentu
sektor energi dan
sumber daya mineral.

1. ―

1. ―

2. Penetapan pedoman
akreditasi bagi lembaga
diklat penyelenggara
diklat teknis dan
fungsional tertentu
sektor energi dan
sumber daya mineral.

2. Pengusulan lembaga
diklat provinsi agar
terakreditasi sebagai
penyelenggara
pendidikan dan
pelatihan teknis dan
fungsional tertentu
sektor energi dan
sumber daya mineral.

2. ―

3. Penetapan standar
kurikulum berbasis
kompetensi diklat teknis
dan fungsional tertentu
sektor energi dan
sumber daya mineral.

3. ―

3. ―
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2864

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

4. Fasilitasi
penyelenggaraan
assessment melalui
lembaga assessment
Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral
(DESDM) bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) dinas
daerah
provinsi/kabupaten/
kota.

4. Penyertaan dan atau
memfasilitasi
penyelenggaraan
assessment bekerjasama
dengan lembaga
assessment DESDM.

4. Penyertaan dan atau
memfasilitasi
penyelenggaraan
assessment bekerjasama
dengan lembaga
assessment DESDM.

5. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan teknis untuk
kepala dinas provinsi
dan kabupaten/kota
yang mengelola sektor
energi dan sumber daya
mineral.

5. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan teknis untuk
kepala sub dinas
kabupaten/kota dan
kepala seksi dinas
kabupaten/kota yang
mengelola sektor energi
dan sumber daya
mineral setelah lembaga
diklat terakreditasi.

5. ―

PEMERINTAH

- 789 SUB BIDANG

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH
6. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan teknis sektor
energi dan sumber daya
mineral bagi perangkat
daerah yang mengelola
sektor energi dan
sumber daya mineral.
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PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
6. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan teknis sektor
energi dan sumber daya
mineral bagi perangkat
daerah yang mengelola
sektor energi dan
sumber daya mineral
berdasarkan pedoman
dan standar
penyelenggaraan,
kurikulum/silabus dan
lembaga diklat
terakreditasi.

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6. ―
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SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan fungsional
tertentu untuk
pengangkatan pertama
kali dan jenjang madya
inspektur tambang/
minyak dan gas bumi/
ketenagalistrikan/
penyelidik bumi.

7. Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan fungsional
tertentu untuk
pengangkatan pertama
kali dan jenjang muda
inspektur tambang/
minyak dan gas bumi/
ketenagalistrikan/
penyelidik bumi
berdasarkan pedoman
dan standar
penyelenggaraan,
kurikulum/silabus dan
lembaga pendidikan dan
pelatihan (diklat)
terakreditasi.

7. ―

8. Pemberian bimbingan
dan konsultasi diklat
teknis dan fungsional
tertentu di sektor energi
dan sumber daya
mineral lingkup
nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.

8. Pemberian bimbingan
dan konsultasi diklat
teknis dan fungsional
tertentu di sektor energi
dan sumber daya
mineral lingkup provinsi
dan kabupaten/kota.

8. ―
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SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

9. Koordinasi penyusunan
kebutuhan dan
penyelenggaraan diklat
teknis dan fungsional
tertentu sektor energi
dan sumber daya
mineral dalam skala
nasional.

9. Koordinasi penyusunan
kebutuhan dan
penyelenggaraan diklat
teknis dan fungsional
tertentu sektor energi
dan sumber daya
mineral dalam skala
provinsi.

9. Penyusunan kebutuhan
dan penyelenggaraan
diklat teknis dan
fungsional tertentu
sektor energi dan sumber
daya mineral dalam skala
kabupaten/kota.

10. Pembinaan dan
pemantauan dan
evaluasi lembaga diklat
daerah dalam
penyelenggaraan diklat
sektor ESDM.

10. ―

10. ―

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG
KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89,
Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113,
dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Kepelabuhanan;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPELABUHANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran . . .
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-2pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.
2. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas
kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau
antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem
kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki
pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi
pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta
keterpaduan dengan sektor lainnya.
4. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan
internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan
internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan
dengan
jangkauan
pelayanan
antarprovinsi.
5. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.
6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama
dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam
provinsi.
7. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan
untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau
angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di
sungai.
8. Pelabuhan . . .
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-38. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang
digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau
yang terletak di sungai dan danau.
9. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau
unit penyelenggara pelabuhan.
10. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
pemerintah
di
pelabuhan
sebagai
otoritas
yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan
secara komersial.
11. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah
di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan,
pengendalian,
pengawasan
kegiatan
kepelabuhanan,
dan
pemberian
pelayanan
jasa
kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial.
12. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut
kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
13. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan
dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh
perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan
beserta muatannya.
14. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan
dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai,
danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk
mengangkut
penumpang
dan/atau
barang
yang
diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan
danau.
15. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan
ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang
kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki
pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman
dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian,
dan pengembangan pelabuhan.
16. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang
pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah
dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
17. Daerah . . .
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-417. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan
daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang
digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
18. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di
sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan
yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan
pelayaran.
19. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
20. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.
21. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang
terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan
bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan
sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
22. Pengelola Terminal Khusus adalah badan usaha tertentu
sesuai dengan usaha pokoknya.
23. Kolam Sandar adalah perairan yang merupakan bagian
dari kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan
operasional
menyandarkan/menambatkan
kapal
di
dermaga.
24. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang
digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan
olah gerak kapal.
25. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
26. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
27. Hak . . .

2871

-527. Hak Pengelolaan Atas Tanah adalah hak yang diberikan
kepada Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha
milik negara yang dapat digunakan untuk kepentingan
pihak lain.
28. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
29. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
30. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara
pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk
melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan
kompensasi tertentu.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
32. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah.
34. Menteri adalah
pelayaran.

menteri

yang

membidangi

urusan

Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan
Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta
Daerah
Lingkungan
Kerja
dan
Daerah
Lingkungan
Kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan kegiatan di
pelabuhan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan,
terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri,
penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri, dan sistem informasi pelabuhan.
BAB II . . .
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TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1)

Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam
rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan
berkemampuan
tinggi,
menjamin
efisiensi,
dan
mempunyai daya saing global untuk menunjang
pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan
Nusantara.

(2)

Tatanan
Kepelabuhanan
Nasional
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan
sistem
kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan
perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan
ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah,
serta kondisi alam.

(3)

Tatanan
Kepelabuhanan
Nasional
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan;
b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan
c. lokasi pelabuhan.

Bagian Kedua
Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan
Pasal 4
Pelabuhan memiliki peran sebagai:
a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan
hierarkinya;
b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau
barang; dan
f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.
Pasal 5 . . .
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Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:
a. pemerintahan; dan
b. pengusahaan.
Pasal 6
(1)

Jenis pelabuhan terdiri atas:
a. pelabuhan laut; dan
b. pelabuhan sungai dan danau.

(2)

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digunakan untuk melayani:
a. angkutan laut; dan/atau
b. angkutan penyeberangan.

(3)

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a secara hierarki terdiri atas:
a. pelabuhan utama;
b. pelabuhan pengumpul; dan
c. pelabuhan pengumpan.

Bagian Ketiga
Rencana Induk Pelabuhan Nasional
Paragraf 1
Umum
Pasal 7
(1)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang merupakan
perwujudan dari Tatanan Kepelabuhanan Nasional
digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi,
pembangunan,
pengoperasian,
pengembangan
pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

(2)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan
kebijakan
pengembangan pelabuhan secara nasional untuk jangka
panjang.
Pasal 8 . . .
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(1)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:
a. kebijakan pelabuhan nasional; dan
b. rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

sebagaimana

(2)

Menteri menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(3)

Dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri terlebih
dahulu berkoordinasi dengan menteri yang terkait
dengan kepelabuhanan.

(4)

Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

(5)

Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis
akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan,
Rencana
Induk
Pelabuhan Nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Kebijakan Pelabuhan Nasional
Pasal 9
Kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat arah pengembangan
pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah
pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan
pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang
antara satu dan lainnya.
Paragraf 3
Rencana Lokasi dan Hierarki Pelabuhan
Pasal 10
(1)

Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun
dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional.
(2) Rencana . . .
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Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus
sesuai dengan:
a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata
ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam; dan
d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional
maupun internasional.
Pasal 11

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani
angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga
harus berpedoman pada:
a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar
internasional;
b. kedekatan dengan jalur pelayaran internasional;
c. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama
lainnya;
d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta
terlindung dari gelombang;
e. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
f. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan
barang internasional; dan
g. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah
tertentu.

(2)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan selain harus sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) juga harus berpedoman pada:
a. jaringan jalan nasional; dan/atau
b. jaringan jalur kereta api nasional.
Pasal 12

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani
angkutan laut selain harus sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga
harus berpedoman pada:
a. kebijakan . . .
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- 10 a. kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan
pembangunan
nasional
dan
meningkatkan
pertumbuhan wilayah;
b. mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan
pengumpul lainnya;
c. mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute
angkutan laut dalam negeri;
d. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta
terlindung dari gelombang;
e. berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah
ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
f. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
dan
g. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah
tertentu.
(2)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani
angkutan
penyeberangan
antarprovinsi
dan/atau
antarnegara selain harus sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga
harus berpedoman pada:
a. jaringan jalan nasional; dan/atau
b. jaringan jalur kereta api nasional.
Pasal 13

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk
melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) juga harus berpedoman pada:
a. tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan
pembangunan antarprovinsi;
b. tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan
dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
c. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
d. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
e. luas daratan dan perairan;
f. pelayanan
penumpang
dan
barang
antarkabupaten/kota
dan/atau
antarkecamatan
dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
g. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
(2) Dalam . . .
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Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk
melayani angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi selain harus sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) juga harus berpedoman pada:
a. jaringan jalan provinsi; dan/atau
b. jaringan jalur kereta api provinsi.
Pasal 14

(1)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk
melayani angkutan laut selain harus sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) juga harus berpedoman pada:
a. tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan
serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
b. pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
c. jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
d. luas daratan dan perairan;
e. pelayanan
penumpang
dan
barang
antarkabupaten/kota
dan/atau
antarkecamatan
dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
f. kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.

(2)

Dalam penetapan rencana lokasi pelabuhan untuk
pelabuhan pengumpan lokal yang digunakan untuk
melayani angkutan penyeberangan dalam 1 (satu)
kabupaten/kota selain harus sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) juga
harus berpedoman pada:
a. jaringan jalan kabupaten/kota; dan/atau
b. jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.
Pasal 15

Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b secara hierarki
pelayanan angkutan sungai dan danau terdiri atas:
a. pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk
melayani angkutan sungai dan danau; dan/atau
b. pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan
penyeberangan:
1. antarprovinsi dan/atau antarnegara;
2. antarkabupaten/kota . . .
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- 12 2. antarkabupaten/kota
dalam
dan/atau
3. dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

1

(satu)

provinsi;

Pasal 16
Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan
untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
disusun dengan berpedoman pada:
a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional
dan/atau internasional;
b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;
c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta
terlindung dari gelombang;
d. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
e. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan
barang internasional;
f. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;
g. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau
h. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan.

Bagian Keempat
Lokasi Pelabuhan
Pasal 17
(1)

Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu
sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai
dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

(2)

Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan.

(3)

Dalam penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. titik koordinat geografis lokasi pelabuhan;
b. nama lokasi pelabuhan; dan
c. letak wilayah administratif.

Pasal 18 . . .
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(1)

Lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
permohonan dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi persyaratan yang terdiri atas:
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. rencana Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
e. hasil studi kelayakan mengenai:
1. kelayakan teknis;
2. kelayakan ekonomi;
3. kelayakan lingkungan;
4. pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial
daerah setempat;
5. keterpaduan intra-dan antarmoda;
6. adanya aksesibilitas terhadap hinterland;
7. keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
8. pertahanan dan keamanan.
f. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota.

(3)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri melakukan penelitian terhadap
persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterimanya permohonan.

(4)

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menyampaikan penolakan secara tertulis disertai
dengan alasan penolakan.
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi
pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III
RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA, DAN DAERAH
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN
Bagian Kesatu
Rencana Induk Pelabuhan
Pasal 20
(1)

Setiap pelabuhan
Pelabuhan.

wajib

memiliki

Rencana

Induk

(2) Rencana . . .
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Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan
berpedoman pada:
a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain
terkait di lokasi pelabuhan;
e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

(3)

Jangka waktu perencanaan di dalam Rencana Induk
Pelabuhan meliputi:
a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun
sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun
sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
c. jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10
(sepuluh) tahun.
Pasal 21

(1)

Rencana Induk Pelabuhan laut dan Rencana Induk
Pelabuhan sungai dan danau meliputi rencana
peruntukan wilayah daratan dan perairan.

(2)

Rencana peruntukan wilayah daratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.

(3)

Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
Pasal 22

(1)

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana
Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
(2) Fasilitas . . .
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Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. dermaga;
b. gudang lini 1;
c. lapangan penumpukan lini 1;
d. terminal penumpang;
e. terminal peti kemas;
f. terminal ro-ro;
g. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
h. fasilitas bunker;
i. fasilitas pemadam kebakaran;
j. fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan
Beracun (B3); dan
k. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP).

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kawasan perkantoran;
b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
c. fasilitas pariwisata dan perhotelan;
d. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
e. jaringan jalan dan rel kereta api;
f. jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
g. areal pengembangan pelabuhan;
h. tempat tunggu kendaraan bermotor;
i. kawasan perdagangan;
j. kawasan industri; dan
k. fasilitas umum lainnya.
Pasal 23

(1)

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana
Induk Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria
kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. alur-pelayaran;
b. perairan tempat labuh;
c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal;
d. perairan . . .
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- 16 d. perairan tempat alih muat kapal;
e. perairan
untuk
kapal
yang
mengangkut
Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
f. perairan untuk kegiatan karantina;
g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
h. perairan pandu; dan
i. perairan untuk kapal pemerintah.
(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka
panjang;
b. perairan
untuk
fasilitas
pembangunan
dan
pemeliharaan kapal;
c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
d. perairan tempat kapal mati;
e. perairan untuk keperluan darurat; dan
f. perairan
untuk
kegiatan
kepariwisataan
dan
perhotelan.
Pasal 24

(1)

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana
Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan
kriteria kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. dermaga;
b. lapangan penumpukan;
c. terminal penumpang;
d. fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;
e. fasilitas bunker;
f. fasilitas pemadam kebakaran; dan
g. fasilitas penanganan Bahan/Barang Berbahaya dan
Beracun (B3).

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. perkantoran;
b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
c. fasilitas pariwisata;
d. instalasi . . .
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
jaringan jalan dan rel kereta api;
jaringan air limbah, drainase, dan sampah;
areal pengembangan pelabuhan;
tempat tunggu kendaraan bermotor;
kawasan perdagangan;
kawasan industri; dan
fasilitas umum lainnya.
Pasal 25

(1)

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana
Induk Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun berdasarkan
kriteria kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. alur-pelayaran;
b. areal tempat labuh;
c. areal untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
d. areal untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang
Berbahaya dan Beracun (B3); dan
e. areal untuk kapal pemerintah.

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. areal untuk pengembangan pelabuhan jangka
panjang;
b. areal untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan
kapal; dan
c. areal untuk keperluan darurat.
Pasal 26

(1)

Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana
Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan
sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) yang digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
a. fasilitas pokok; dan
b. fasilitas penunjang.
(2) Fasilitas . . .
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(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. terminal penumpang;
b. penimbangan kendaraan bermuatan (angkutan
barang);
c. jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way);
d. perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan
pelayanan jasa;
e. fasilitas bunker;
f. instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;
g. akses jalan dan/atau jalur kereta api;
h. fasilitas pemadam kebakaran; dan
i. tempat tunggu (lapangan parkir) kendaraan bermotor
sebelum naik ke kapal.

(3)

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran
pelayanan jasa kepelabuhanan;
b. tempat penampungan limbah;
c. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan
penyeberangan;
d. areal pengembangan pelabuhan; dan
e. fasilitas umum lainnya.
Pasal 27

(1)

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana
Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan
sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:
a. fasilitas pokok;
b. fasilitas penunjang.

(2)

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. alur-pelayaran;
b. fasilitas sandar kapal;
c. perairan tempat labuh; dan
d. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah
gerak kapal.
(3) Fasilitas . . .
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Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka
panjang;
b. perairan
untuk
fasilitas
pembangunan
dan
pemeliharaan kapal;
c. perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
d. perairan untuk keperluan darurat; dan
e. perairan untuk kapal pemerintah.
Pasal 28

(1)

Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul;
b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau
c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal
serta pelabuhan sungai dan danau.

(2)

Menteri dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur
dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

(3)

Gubernur dalam menetapkan Rencana Induk Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
terlebih
dahulu
mendapat
rekomendasi
dari
bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang
wilayah kabupaten/kota.
Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan
penilaian Rencana Induk Pelabuhan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kedua
Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
Pasal 30
(1)

Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan terdiri atas:
a. wilayah daratan;
b. wilayah perairan.
(2) Wilayah . . .
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Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan
fasilitas penunjang.

(3)

Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran,
tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam
pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak
kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan
kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 31

(1)

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan merupakan
perairan pelabuhan di luar Daerah Lingkungan Kerja
perairan.

(2)

Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;
b. keperluan keadaan darurat;
c. penempatan kapal mati;
d. percobaan berlayar;
e. kegiatan pemanduan kapal;
f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.
Pasal 32

(1)

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul;
b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; atau
c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal
serta pelabuhan sungai dan danau.

(2)

Menteri dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur
dan bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata
ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Gubernur . . .
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Gubernur dalam menetapkan Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
terlebih
dahulu
mendapat
rekomendasi
dari
bupati/walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang
wilayah kabupaten/kota.
Pasal 33

Dalam penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. luas lahan daratan yang digunakan sebagai Daerah
Lingkungan Kerja;
b. luas perairan yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
c. titik koordinat geografis sebagai batas Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
Pasal 34
(1)

Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh
penyelenggara pelabuhan.

(2)

Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah
ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah
dan/atau penggunaan atau pemanfaatan perairan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35

(1)

Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah
Lingkungan Kerja pelabuhan, penyelenggara pelabuhan
mempunyai kewajiban:
a. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah
Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
b. memasang papan pengumuman yang memuat
informasi mengenai batas Daerah Lingkungan Kerja
daratan pelabuhan;
c. melaksanakan . . .
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c. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang
dimiliki;
d. menyelesaikan sertifikat hak pengelolaan atas tanah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
e. memasang tanda batas sesuai dengan batas Daerah
Lingkungan Kerja perairan yang telah ditetapkan;
f. menginformasikan
mengenai
batas
Daerah
Lingkungan Kerja perairan pelabuhan kepada pelaku
kegiatan kepelabuhanan;
g. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
h. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan
alur-pelayaran;
i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan;
dan
j. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang
dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
(2)

Berdasarkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pada Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyelenggara
pelabuhan mempunyai kewajiban:
a. menjaga keamanan dan ketertiban;
b. menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. menyediakan dan memelihara alur-pelayaran;
d. memelihara kelestarian lingkungan; dan
e. melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
terhadap penggunaan daerah pantai.
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan
penilaian Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV . . .
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PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI PELABUHAN
Bagian Kesatu
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan
Paragraf 1
Umum
Pasal 37
(1)

Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi
fungsi:
a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
b. keselamatan dan keamanan pelayaran.

(2)

Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
a. kepabeanan;
b. keimigrasian;
c. kekarantinaan; dan/atau
d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak
tetap.
Pasal 38

(1)

Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh penyelenggara pelabuhan.

(2)

Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan
secara komersial; dan
b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.

(3)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.
Pasal 39 . . .
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(1)

Fungsi
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Syahbandar.

(2)

Syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan
dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelaksanaan, pengawasan, dan
penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,
kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di
pelabuhan.

(3)

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian
dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 40

(1)

Untuk melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)
dan ayat (3) dibentuk kelembagaan Syahbandar.

(2)

Kelembagaan Syahbandar terdiri atas:
a. Kepala Syahbandar;
b. unsur kelaiklautan kapal;
c. unsur kepelautan dan laik layar; dan
d. unsur ketertiban dan patroli.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan
tata kerja kelembagaan Syahbandar diatur oleh Menteri
setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara yang
membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 41

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan, dan/atau
kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .
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Otoritas Pelabuhan
Pasal 42
(1)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang
diusahakan secara komersial.

(2)

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung
jawab:
a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan
pelabuhan;
b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
c. menyediakan
dan
memelihara
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran;
d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di
pelabuhan;
f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan;
g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas
penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas
pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta
jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh
Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
h. menjamin kelancaran arus barang.

(3)

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Otoritas Pelabuhan melaksanakan kegiatan
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum
disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(4)

Dalam kondisi tertentu pemeliharan penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau
pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang
dituangkan dalam perjanjian konsesi.
Pasal 43 . . .
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Otoritas
Pelabuhan
membiayai
kegiatan
operasional
pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 3
Unit Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 44
(1)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan
yang belum diusahakan secara komersial.

(2)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada:
a. Menteri untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan
Pemerintah; dan
b. gubernur
atau
bupati/walikota
untuk
Unit
Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.

(3)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan
dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang,
kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
b. menyediakan
dan
memelihara
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran;
c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di
pelabuhan;
e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan;
f. menjamin kelancaran arus barang; dan
g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

(4)

Dalam
kondisi
tertentu
pemeliharaan
penahan
gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat
dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan
sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
Pasal 45 . . .
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(1)

Kegiatan
penyediaan
dan/atau
pelayanan
jasa
kepelabuhanan pada pelabuhan yang belum diusahakan
secara komersial dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan.

(2)

Kegiatan
penyediaan
dan/atau
pelayanan
jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat juga dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan
setelah mendapat konsesi dari Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
Paragraf 4
Aparat Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 46

Aparat penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
a. aparat Otoritas Pelabuhan; dan
b. aparat Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Pasal 47
(1)

Aparat
Otoritas
Pelabuhan
dan
aparat
Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 merupakan Pegawai Negeri Sipil.

(2)

Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki
kualifikasi
dan kompetensi
di
bidang
kepelabuhanan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

(3)

Kemampuan dan kompetensi di bidang kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. manajemen kepelabuhanan di bidang:
1. perencanaan kepelabuhanan;
2. operasional pelabuhan; dan/atau
3. pemanduan.
b. manajemen angkutan laut di bidang:
1. bongkar muat;
2. trayek kapal; dan/atau
3. operasional kapal.
c. pengetahuan kontraktual/perjanjian.
(4) Kemampuan . . .
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(4)

Kemampuan dan kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan sertifikat keahlian
yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan
kepelabuhanan.

Paragraf 5
Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 48
(1)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang
membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu:
a. unsur perencanaan dan pembangunan;
b. unsur usaha kepelabuhanan; dan
c. unsur operasi dan pengawasan.

(2)

Otoritas Pelabuhan dibentuk
beberapa pelabuhan.

untuk

1

(satu)

atau

Pasal 49
(1)

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala
yang membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur, yaitu:
a. unsur perencanaan dan pembangunan;
b. unsur usaha kepelabuhanan; dan
c. unsur operasi dan pengawasan.

(2)

Unit Penyelenggara Pelabuhan dibentuk untuk 1 (satu)
atau beberapa pelabuhan.
Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata
kerja Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian
Negara yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur
negara.
Paragraf 6 . . .
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Paragraf 6
Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pelabuhan
Pasal 51
(1)

Penyediaan lahan di daratan dan di perairan dalam
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan.

(2)

Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai
oleh negara.

(3)

Dalam hal di atas lahan yang diperlukan untuk
pelabuhan terdapat hak atas tanah, penyediaannya
dilakukan dengan cara pengadaan tanah.

(4)

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 52

Penyediaan lahan di perairan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan
operasional pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan
pelayaran.
Pasal 53
(1)

Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang
dilakukan
oleh
Otoritas
Pelabuhan
dan
Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a
dilakukan agar arus dan ketinggian gelombang tidak
mengganggu kegiatan di pelabuhan.

(2)

Penyediaan penahan gelombang dilakukan sesuai dengan
kondisi perairan.

(3)

Pemeliharaan penahan gelombang
berkala agar tetap berfungsi.

dilakukan

secara

Pasal 54 . . .
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Pasal 54
(1)

Penyediaan dan pemeliharaan kolam pelabuhan yang
dilakukan
oleh
Otoritas
Pelabuhan
dan
Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a
dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak
kapal.

(2)

Penyediaan
kolam
pelabuhan
pembangunan kolam pelabuhan.

(3)

Pemeliharaan kolam pelabuhan dilakukan secara berkala
agar tetap berfungsi.

dilakukan

melalui

Pasal 55
(1)

Penyediaan dan pemeliharaan alur-pelayaran yang
dilakukan
oleh
Otoritas
Pelabuhan
dan
Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf a
dilakukan agar perjalanan kapal keluar dari atau masuk
ke pelabuhan berlangsung dengan lancar.

(2)

Penyediaan alur-pelayaran di pelabuhan
melalui pembangunan alur-pelayaran.

(3)

Pemeliharaan alur-pelayaran di pelabuhan dilakukan
secara berkala agar tetap berfungsi.

dilakukan

Pasal 56
(1)

Selain
menyediakan
penahan
gelombang,
kolam
pelabuhan, dan alur-pelayaran, Otoritas Pelabuhan wajib
menyediakan dan memelihara jaringan jalan di dalam
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf b.

(2)

Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dalam
pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 57 . . .
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Penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu NavigasiPelayaran yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan dan
Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) huruf c dan Pasal 44 ayat (3) huruf b diatur
dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 58
(1)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
bertanggung jawab menjamin terwujudnya keamanan
dan ketertiban di pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dan Pasal 44 ayat (3)
huruf c.

(2)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
dapat membentuk unit keamanan dan ketertiban di
pelabuhan.
Pasal 59

Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
huruf e dan Pasal 44 ayat (3) huruf d, Otoritas Pelabuhan dan
Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam setiap penyelenggaraan
kegiatan di pelabuhan harus melakukan pencegahan dan
penanggulangan pencemaran lingkungan.
Pasal 60
Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
huruf f dan Pasal 44 ayat (3) huruf e dilakukan oleh Otoritas
Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk setiap
lokasi pelabuhan yang menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 61
(1)

Pengusulan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) huruf g dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan
kepada
Menteri
untuk
setiap
pelayanan
jasa
kepelabuhanan yang diselenggarakannya.
(2) Pengusulan . . .
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(2)

Pengusulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 62

Untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h dan
Pasal 44 ayat (3) huruf f, Otoritas Pelabuhan dan Unit
Penyelenggara Pelabuhan diwajibkan:
a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa
kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri;
b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal
dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem
dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah
ditetapkan;
c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat
barang;
d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi
terpadu untuk kelancaran arus barang; dan
e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk
kelancaran arus barang.
Pasal 63
(1)

Penyediaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (3) huruf g pada pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial dilakukan oleh Unit
Penyelenggara Pelabuhan.

(2)

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan
dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan.

(3)

Dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan,
penerapannya
didasarkan
pada
rencana
desain
konstruksi untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.

(4)

Fasilitas pelabuhan dirancang sesuai dengan kapasitas
kemampuan pelayanan sandar dan tambat di pelabuhan
termasuk penggunaan jenis peralatan yang akan
digunakan di pelabuhan.

Pasal 64 . . .
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(1)

Selain tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2),
Otoritas Pelabuhan
melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan
jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa
yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat,
pelayaran-perintis, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
Pasal 65

(1)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berperan
sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi
atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan
untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan
yang dituangkan dalam perjanjian.

(2)

Hasil konsesi yang diperoleh Otoritas Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pendapatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi
dengan pemerintah daerah.
Pasal 66

(1)

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Otoritas
Pelabuhan mempunyai wewenang:
a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan
dan perairan pelabuhan;
b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan
melalui pemanduan kapal; dan
d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan
jasa kepelabuhanan.
(2) Penetapan . . .
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Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dievaluasi setiap tahun.
Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan,
pemeliharaan, standar, dan spesifikasi teknis penahan
gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, jaringan jalan,
dan tata cara penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di
pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan
Paragraf 1
Umum
Pasal 68
Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang,
dan barang; dan
b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

Paragraf 2
Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal,
Penumpang, dan Barang
Pasal 69
(1)

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang,
dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf
a terdiri atas:
a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
bertambat;
b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan
bakar dan pelayanan air bersih;
c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun
penumpang dan/atau kendaraan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti
kemas;
e. penyediaan . . .
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tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta
peralatan pelabuhan;
f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti
kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro;
g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat
barang;
h. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan
konsolidasi barang; dan/atau
i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan
kapal.
(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Paragraf 3
Kegiatan Jasa Terkait Dengan Kepelabuhanan
Pasal 70
(1)

Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan
kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
huruf b meliputi:
a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
b. penyediaan depo peti kemas;
c. penyediaan pergudangan;
d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
e. instalasi air bersih dan listrik;
f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
g. penyediaan
perkantoran
untuk
kepentingan
pengguna jasa pelabuhan;
h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
i. perawatan dan perbaikan kapal;
j. pengemasan dan pelabelan;
k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
n. kegiatan industri tertentu;
o. kegiatan perdagangan;
p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
q. jasa periklanan; dan/atau
r. perhotelan,
restoran,
pariwisata,
pos
dan
telekomunikasi.
(2) Kegiatan . . .
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Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh orang perseorangan warga negara Indonesia
dan/atau badan usaha.

Paragraf 4
Badan Usaha Pelabuhan
Pasal 71
(1)

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (2) dapat melakukan kegiatan pengusahaan
pada 1 (satu) atau beberapa terminal dalam 1 (satu)
pelabuhan.

(2)

Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan
usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh:
a. Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan
utama dan pelabuhan pengumpul;
b. gubernur untuk Badan Usaha Pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk Badan Usaha Pelabuhan di
pelabuhan pengumpan lokal.

(3)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus
didirikan di bidang kepelabuhanan;
c. memiliki akte pendirian perusahaan; dan
d. memiliki keterangan domisili perusahaan.
Pasal 72

Penetapan Badan Usaha Pelabuhan yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan pada
pelabuhan yang berubah statusnya dari pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial menjadi pelabuhan yang
diusahakan secara komersial dilakukan melalui pemberian
konsesi dari Otoritas Pelabuhan.
Pasal 73 . . .
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Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Badan Usaha
Pelabuhan wajib:
a. menyediakan
dan
memelihara
kelayakan
fasilitas
pelabuhan;
b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan
sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh
Pemerintah;
c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada
terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban
yang menyangkut angkutan di perairan;
e. memelihara kelestarian lingkungan;
f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam
perjanjian; dan
g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
baik secara nasional maupun internasional.

Paragraf 5
Konsesi atau Bentuk Lainnya
Pasal 74
(1)

Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk
kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal,
penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk
perjanjian.

(2)

Pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan
keuntungan yang wajar.

(4)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. lingkup pengusahaan;
b. masa konsesi pengusahaan;
c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
d. hak . . .
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dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus
didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara
efisien dan seimbang;
e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan
keluhan masyarakat;
f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi
perjanjian pengusahaan;
g. penyelesaian sengketa;
h. pemutusan
atau
pengakhiran
perjanjian
pengusahaan;
i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian
pengusahaan adalah hukum Indonesia;
j. keadaan kahar; dan
k. perubahan-perubahan.
Pasal 75
(1)

Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas
pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali
kepada penyelenggara pelabuhan.

(2)

Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada
penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha
Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang
berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme
pelelangan.

(3)

Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui
mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya di
pelabuhan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga
puluh)
tahun
sejak
perjanjian
kerjasama
pemanfaatan ditandatangani.
Pasal 76

(1)

Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa
terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) penyelenggara pelabuhan dapat
melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga
negara Indonesia dan/atau badan usaha.
(2) Kerjasama . . .
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Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk:
a. penyewaan lahan;
b. penyewaan gudang; dan/atau
c. penyewaan penumpukan.

(3)

Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 77

Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh
Otoritas Pelabuhan merupakan penerimaan negara yang
penggunaannya
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
pemberian dan pencabutan konsesi serta kerjasama diatur
dengan Peraturan Menteri.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN
Bagian Kesatu
Izin Pembangunan Pelabuhan
Pasal 79
Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan berdasarkan
Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk
Pelabuhan.
Pasal 80
(1)

Pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara
pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan kepada:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul;
b. gubernur . . .
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b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal.
(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan
kelestarian lingkungan.
Pasal 81

(1)

Pembangunan pelabuhan sungai dan danau oleh
penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya
izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan kepada bupati/walikota.

(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan
kelestarian lingkungan.
Pasal 82

(1)

Persyaratan
teknis
kepelabuhanan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3)
meliputi:
a. studi kelayakan; dan
b. desain teknis.

(2)

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:
a. kelayakan teknis; dan
b. kelayakan ekonomis dan finansial.

(3)

Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b paling sedikit memuat mengenai:
a. kondisi tanah;
b. konstruksi;
c. kondisi hidrooceanografi;
d. topografi; dan
e. penempatan dan konstruksi Sarana Bantu NavigasiPelayaran, alur-pelayaran, dan kolam pelabuhan
serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan.
Pasal 83 . . .
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Pasal 83
Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) berupa studi
lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Pasal 84
Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) harus disertai
dokumen yang terdiri atas:
a. Rencana Induk Pelabuhan;
b. dokumen kelayakan;
c. dokumen desain teknis; dan
d. dokumen lingkungan.
Pasal 85
(1)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2),
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan pembangunan pelabuhan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83
belum
terpenuhi,
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada
penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menetapkan izin pembangunan pelabuhan.
Pasal 86 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
pembangunan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan
Pasal 87
(1)

Pembangunan pelabuhan dilakukan oleh:
a. Otoritas
Pelabuhan
untuk
pelabuhan
yang
diusahakan secara komersial; dan
b. Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang
belum diusahakan secara komersial.

(2)

Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Badan Usaha
Pelabuhan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari
Otoritas Pelabuhan.

(3)

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Badan Usaha
Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
membangun pelabuhan wajib:
a. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan
paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya
izin pembangunan;
b. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan
sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan yang telah
ditetapkan;
c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan
pelabuhan secara berkala kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
dan
d. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul
selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang
bersangkutan.
Pasal 88

(1)

Pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan yang
dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat
dilakukan
setelah
memperoleh
Izin
Mendirikan
Bangunan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2) Pembangunan . . .
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Pembangunan fasilitas di sisi perairan yang dilakukan
berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan dapat dilakukan
setelah memperoleh izin pembangunan dari Menteri.
Bagian Ketiga
Pengembangan Pelabuhan
Pasal 89

Pengembangan
pelabuhan
hanya
dapat
dilakukan
berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana
Induk Pelabuhan.
Pasal 90
(1)

Pengembangan pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan
dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan kepada:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul;
b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal
serta pelabuhan sungai dan danau.
Pasal 91

(1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)
diberikan berdasarkan permohonan dari penyelenggara
pelabuhan.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84.
Pasal 92

(1)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91,
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian
atas persyaratan permohonan pengembangan pelabuhan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap.
(2) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83
belum
terpenuhi,
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota mengembalikan permohonan kepada
penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menetapkan izin pengembangan pelabuhan.
Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
pengembangan pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pengoperasian Pelabuhan
Pasal 94
(1)

Pengoperasian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan
dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan kepada:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pengumpul;
b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal
dan pelabuhan sungai dan danau.

(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:
a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai
dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
ayat (4);
b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus
penumpang dan barang;
d. memiliki . . .
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e.
f.
g.

memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis
pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi
dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pasal 95

(1)

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diberikan
berdasarkan
permohonan
yang
diajukan
oleh
penyelenggara pelabuhan.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan kelengkapan dokumen pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat
(3).
Pasal 96

(1)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (2),
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya
melakukan penelitian atas persyaratan permohonan
pengoperasian pelabuhan dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara
lengkap.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) belum
terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
mengembalikan permohonan kepada penyelenggara
pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
menetapkan izin pengoperasian pelabuhan.
Pasal 97 . . .
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(1)

Pengoperasian pelabuhan dilakukan sesuai dengan
frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan
naik turun penumpang.

(2)

Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat ditingkatkan secara terus menerus selama
24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari atau
selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.

(3)

Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal,
bongkar muat barang, dan naik turun penumpang;
dan
b. tersedianya
fasilitas
keselamatan
pelayaran,
kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.
Pasal 98
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(1)

Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (2) dilakukan setelah mendapat izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan kepada:
a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pengumpul;
b. gubernur untuk pelabuhan pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal
dan pelabuhan sungai dan danau.

(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:
a. kesiapan kondisi alur;
b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan
pelabuhan yang sudah ditetapkan sebagai perairan
wajib pandu;
c. kesiapan fasilitas pelabuhan;
d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar
pelabuhan;
e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai
kebutuhan;
g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun
penumpang atau kendaraan;
h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan
setempat.
Pasal 99 . . .
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Pelabuhan
laut
dapat
ditingkatkan
kemampuan
pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk
melayani barang umum (general cargo) menjadi untuk
melayani angkutan peti kemas dan/atau angkutan curah cair
atau curah kering.
Pasal 100
(1)

Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian
fasilitas pelabuhan untuk melayani peti kemas dan/atau
angkutan curah atau curah kering sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ditetapkan oleh Menteri setelah
memenuhi persyaratan.

(2)

Persyaratan untuk melayani angkutan peti kemas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
b. memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan
kualitas yang memadai;
c. kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal
generasi pertama;
d. tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti
kemas yang terpasang dan yang bergerak (container
crane);
e. lapangan penumpukan (container yard) dan gudang
container freight station sesuai kebutuhan;
f. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan
informasi on line baik internal maupun eksternal;
dan
g. volume cargo yang memadai.

(3)

Persyaratan untuk melayani angkutan curah cair
dan/atau curah kering sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. memiliki sistem dan prosedur pelayanan
b. memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan
kualitas yang memadai;
c. kesiapan fasilitas tambat permanen sesuai dengan
jenis kapal;
d. tersedianya peralatan penanganan bongkar muat
curah;
e. kedalaman perairan yang memadai; dan
f. keandalan sistem operasi menggunakan jaringan
informasi on line baik internal maupun eksternal;
Pasal 101 . . .
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(1)

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat
(1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan
oleh penyelenggara pelabuhan.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan
ayat (3).
Pasal 102

(1)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (2), Menteri melakukan penelitian atas
persyaratan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan
ayat (3) belum terpenuhi, Menteri mengembalikan
permohonan kepada penyelenggara pelabuhan untuk
melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah persyaratan dilengkapi.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Menteri menetapkan peningkatan kemampuan
pengoperasian fasilitas pelabuhan.
Pasal 103

Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin
pengoperasian pelabuhan wajib:
a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian
pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;
b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
d. menaati . . .
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instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha
pokoknya.
Pasal 104
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
pemberian izin pengoperasian, penetapan peningkatan
pengoperasian pelabuhan, dan peningkatan kemampuan
pengoperasian fasilitas pelabuhan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kelima
Penetapan Lokasi, Pembangunan dan Pengoperasian
Wilayah Tertentu di Daratan Yang Berfungsi Sebagai Pelabuhan
Pasal 105
(1)

Suatu wilayah tertentu di daratan dapat ditetapkan
sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan
berdasarkan permohonan.

(2)

Permohonan penetapan wilayah tertentu di daratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan utama yang akan menjadi
pelabuhan induknya kepada Menteri.
Pasal 106

(1)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 ayat (2), Menteri dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima
permohonan melakukan penelitian terhadap:
a. ketersediaan
jalur
yang
menghubungkan
ke
pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar
negeri;
b. potensi wilayah di bidang produksi dan perdagangan
yang telah dikembangkan; dan
c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
provinsi
dan
rencana
tata
ruang
wilayah
kabupaten/kota.

(2)

Dalam
hal
berdasarkan
penelitian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Menteri
menyampaikan penolakan secara tertulis kepada
pemohon disertai dengan alasan penolakan.
(3) Dalam . . .
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Dalam
hal
berdasarkan
penelitian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, Menteri menetapkan
wilayah tertentu di daratan sebagai lokasi yang berfungsi
sebagai pelabuhan.
Pasal 107

(1)

Pembangunan wilayah tertentu di daratan yang telah
ditetapkan sebagai lokasi yang berfungsi sebagai
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(3) dapat dilakukan setelah mendapat izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan utama yang menjadi pelabuhan
induknya kepada Menteri.

(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki izin penetapan wilayah tertentu di daratan
sebagai lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan dari
Menteri;
b. menguasai tanah dengan luas tertentu sebagai
Daerah Lingkungan Kerja; dan
c. memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat
berfungsi sebagai pelabuhan yang berlokasi di
daratan.

(4)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan pembangunan dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterima permohonan secara
lengkap.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi,
Menteri
mengembalikan
permohonan
kepada
penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(6)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah persyaratan dilengkapi.

(7)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) telah
terpenuhi,
Menteri
memberikan
izin
kepada
penyelenggara pelabuhan utama yang menjadi pelabuhan
induknya untuk melaksanakan pembangunan wilayah
tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan.
Pasal 108 . . .
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(1)

Pengoperasian pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (7) dilakukan setelah diperolehnya izin.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penyelenggara pelabuhan utama yang menjadi pelabuhan
induknya kepada Menteri.

(3)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:
a. pembangunan pelabuhan telah selesai dilaksanakan
sesuai dengan izin pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (7);
b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
c. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;
d. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
e. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis
pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi
dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

(4)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan pengoperasian dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterima permohonan secara
lengkap.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi,
Menteri
mengembalikan
permohonan
kepada
penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi persyaratan.

(6)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah persyaratan dilengkapi.

(7)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) telah
terpenuhi, Menteri menetapkan pengoperasian wilayah
tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan.
Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lokasi,
pemberian izin pembangunan dan pemberian izin operasi
wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pelabuhan diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB VI . . .
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TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
Bagian Kesatu
Terminal Khusus
Pasal 110
(1)

Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau dapat
dibangun terminal khusus untuk kepentingan sendiri
guna menunjang kegiatan usaha pokoknya.

(2)

Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat;
b. wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan tertentu; dan
c. ditempatkan instansi Pemerintah yang melaksanakan
fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta
instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan
sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 111

Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan
apabila:
a. pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan
pokok instansi pemerintah atau badan usaha; dan
b. berdasarkan
pertimbangan
ekonomis
dan
teknis
operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih
menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Pasal 112
Lokasi terminal khusus yang akan di bangun ditetapkan oleh
Menteri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi
dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Pasal 113
Pengelolaan terminal
khusus dapat
dilakukan oleh
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota, atau badan usaha sebagai pengelola
terminal khusus.
Pasal 114 . . .
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Pengelolaan terminal khusus dikenai jasa
kepelabuhanan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan.

di bidang
peraturan

Pasal 115
(1)

Terminal khusus wajib memiliki Daerah Lingkungan
Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu.

(2)

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk:
a. lapangan penumpukan;
b. tempat kegiatan bongkar muat;
c. alur-pelayaran dan perlintasan kapal;
d. olah gerak kapal;
e. keperluan darurat; dan
f. tempat labuh kapal.
Pasal 116

Pengelola
terminal
khusus
wajib
menyediakan
dan
memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran,
kolam
pelabuhan, alur-pelayaran, fasilitas tambat dan fasilitas
pelabuhan lainnya serta fasilitas yang diperlukan untuk
kegiatan pemerintahan di terminal khusus.
Pasal 117
(1)

Pembangunan terminal khusus dilakukan oleh pengelola
terminal khusus berdasarkan izin dari Menteri.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan permohonan yang harus dilengkapi dengan
persyaratan:
a. administrasi;
b. teknis kepelabuhanan;
c. keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
d. kelestarian lingkungan.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. akte pendirian perusahaan;
b. izin usaha pokok dari instansi terkait;
c. Nomor . . .
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d.
e.
f.

Nomor Pokok Wajib Pajak;
bukti penguasaan tanah;
bukti kemampuan finansial;
proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang; dan
g. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan
terdekat.

(4)

Persyaratan
teknis
kepelabuhanan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. gambar hidrografi, topografi, dan ringkasan laporan
hasil survei mengenai pasang surut dan arus;
b. tata letak dermaga;
c. perhitungan dan gambar konstruksi bangunan pokok;
d. hasil survei kondisi tanah;
e. hasil kajian keselamatan pelayaran termasuk alurpelayaran dan kolam pelabuhan;
f. batas-batas rencana wilayah daratan dan perairan
dilengkapi titik koordinat geografis serta rencana
induk terminal khusus yang akan ditetapkan sebagai
Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan tertentu; dan
g. kajian lingkungan.

(5)

Persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. alur-pelayaran;
b. kolam pelabuhan;
c. rencana
penempatan
Sarana
Bantu
NavigasiPelayaran;
d. rencana arus kunjungan kapal.

(6)

Persyaratan
kelestarian
lingkungan
sebagaimana
dimaksud ayat (2) huruf d berupa studi lingkungan yang
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Pasal 118

(1)

Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (2), Menteri melakukan penelitian
atas persyaratan permohonan pembangunan Terminal
Khusus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
(2) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi,
Menteri mengembalikan permohonan kepada pengelola
terminal khusus untuk melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah persyaratan dilengkapi.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Menteri menetapkan izin pembangunan
terminal khusus.
Pasal 119

Dalam melaksanakan pembangunan terminal khusus,
pengelola terminal khusus wajib:
a. melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal khusus
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama
pelaksanaan pembangunan terminal khusus yang
bersangkutan;
c. melaksanakan pekerjaan pembangunan paling lama 1
(satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
d. melaporkan kegiatan pembangunan terminal khusus
secara berkala kepada penyelenggara pelabuhan terdekat;
dan
e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 120
(1)

Pengoperasian terminal khusus
diperolehnya izin dari Menteri.

dilakukan

setelah

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan permohonan dari pengelola terminal khusus
setelah memenuhi persyaratan:
a. pembangunan
terminal
khusus
telah
selesai
dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan yang
diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
ayat (1);
b. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
c. laporan pelaksanaan kajian lingkungan;
d. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan
e. tersedianya . . .
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pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi
dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pasal 121
(1)

Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 ayat (2), Menteri melakukan penelitian
atas persyaratan permohonan pengoperasian terminal
khusus dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi,
Menteri mengembalikan permohonan kepada pengelola
terminal khusus untuk melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah persyaratan dilengkapi.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Menteri menetapkan izin pengoperasian
terminal khusus.
Pasal 122

(1)

Izin pengoperasian terminal khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) diberikan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 dan Pasal 111.

(2)

Permohonan perpanjangan izin pengoperasian terminal
khusus diajukan oleh pengelola terminal khusus kepada
Menteri
dengan
melampirkan
bukti
pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Menteri dapat memberikan atau menolak permohonan
perpanjangan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
Pasal 123 . . .
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Pengelola terminal khusus yang telah mendapatkan izin
pengoperasian wajib:
a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian
terminal khusus yang bersangkutan;
b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada
pemberi izin;
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari
instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha
pokoknya.
Pasal 124
(1)

Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum
tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat
dengan izin Menteri.

(2)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya
sehingga
mengakibatkan
tidak
berfungsinya
pelabuhan; atau
b. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat
pelabuhan dan belum tersedia moda transportasi lain
yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat
melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena
keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia
sehingga menghambat kelancaran arus barang.

(3)

Izin penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang
terdapat di terminal khusus tersebut dapat menjamin
keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa
kepelabuhanan.

(4)

Penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum
hanya bersifat sementara, dan apabila pelabuhan telah
dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin
penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum
dicabut.

(5)

Penggunaan terminal khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan kerjasama
antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola
terminal khusus.
Pasal 125 . . .
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(1)

Pengoperasian terminal khusus dilakukan sesuai dengan
frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan
naik turun penumpang.

(2)

Pengoperasian terminal khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat ditingkatkan secara terus menerus
selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1(satu) hari atau
selama waktu tertentu sesuai kebutuhan.

(3)

Peningkatan
pengoperasian
terminal
khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
ketentuan:
a. adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal,
bongkar muat barang, dan naik turun penumpang;
dan
b. tersedianya
fasilitas
keselamatan
pelayaran,
kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut.
Pasal 126

(1)

Menteri dapat menetapkan peningkatan pelayanan
operasional terminal khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 125 ayat (2) berdasarkan permohonan dari
pengelola terminal khusus.

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. kesiapan kondisi alur;
b. kesiapan pelayanan pemanduan bagi perairan
terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai
perairan wajib pandu;
c. kesiapan fasilitas terminal khusus;
d. kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar
terminal khusus;
e. kesiapan keamanan dan ketertiban;
f. kesiapan sumber daya manusia operasional sesuai
kebutuhan;
g. kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun
penumpang atau kendaraan;
h. kesiapan sarana transportasi darat; dan
i. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan
terdekat.
Pasal 127 . . .
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Terminal khusus yang sudah tidak dioperasikan sesuai
dengan izin yang telah diberikan:
a. dapat diserahkan kepada Pemerintah, pemerintah
provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota;
b. dikembalikan seperti keadaan semula;
c. diusulkan untuk perubahan status menjadi terminal
khusus untuk menunjang usaha pokok yang lain; atau
d. dijadikan pelabuhan.
Pasal 128
(1)

Izin operasi terminal khusus hanya dapat dialihkan
apabila usaha pokoknya dialihkan kepada pihak lain.

(2)

Pengalihan izin operasi terminal khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

(3)

Dalam hal terjadi perubahan data pada izin operasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola terminal
khusus paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya
perubahan wajib melaporkan kepada Menteri untuk
dilakukan penyesuaian.
Pasal 129
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(1)

Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dapat
berubah statusnya menjadi pelabuhan setelah memenuhi
persyaratan:
a. sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
b. layak secara ekonomis dan teknis operasional;
c. membentuk
atau
mendirikan
Badan
Usaha
Pelabuhan;
d. mendapat konsesi dari Otoritas Pelabuhan;
e. keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;
dan
f. kelestarian lingkungan.

(2)

Dalam hal terminal khusus berubah status menjadi
pelabuhan yang diusahakan secara komersial, tanah
daratan dan/atau perairan, fasilitas penahan gelombang,
kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran yang dikuasai dan dimiliki oleh
pengelola terminal khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh Otoritas
Pelabuhan.
(3) Pemberian . . .
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Pemberian konsesi dan penyerahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan kesepakatan antara Otoritas Pelabuhan dan
pengelola terminal khusus.
Pasal 130

Terminal khusus yang diserahkan kepada Pemerintah,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
Pasal 131
(1)

Izin pengoperasian terminal khusus dapat dicabut
apabila pemegang izin:
a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123; atau
b. menggunakan terminal khusus untuk melayani
kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124 ayat (1).

(2)

Pencabutan izin pengoperasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang
waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3)

Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemegang izin terminal khusus
tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang
telah diberikan, izin pengoperasian terminal khusus
dicabut.
Pasal 132

Izin pengoperasian terminal khusus dicabut tanpa melalui
proses peringatan, apabila pengelola terminal khusus yang
bersangkutan:
a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan
negara; atau
b. memperoleh izin pengoperasian terminal khusus dengan
cara tidak sah.
Pasal 133 . . .
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- 61 Pasal 133
(1)

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional
terminal khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada
pelabuhan terdekat.

(2)

Fungsi keselamatan di terminal khusus dilaksanakan
oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat.
Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara
penetapan lokasi, pemberian izin pembangunan dan izin
operasi, penggunaan terminal khusus untuk kepentingan
umum, peningkatan kemampuan pengoperasian, perubahan
status menjadi pelabuhan, prosedur pencabutan izin terminal
khusus, penyerahan terminal khusus diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 135
(1)

Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan dapat dibangun terminal untuk kepentingan
sendiri.

(2)

Pengelolaan
terminal
untuk
kepentingan
sendiri
dilakukan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan
pelabuhan.
Pasal 136

(1)

Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan
pengelolaan dari:
a. Menteri bagi terminal untuk kepentingan sendiri yang
berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan utama
dan pengumpul;
b. gubernur bagi terminal untuk kepentingan sendiri
yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja
dan Daerah Lingkungan Kepentingan
pelabuhan
pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota . . .
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- 62 c. bupati/walikota bagi terminal untuk kepentingan
sendiri yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan
Kerja
dan
Daerah
Lingkungan
Kepentingan
pelabuhan pengumpan lokal.
(2)

Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
setelah memenuhi persyaratan:
a. data perusahaan yang meliputi akte perusahaan,
Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
c. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan
sendiri dengan skala yang memadai, gambar
konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak
dermaga untuk kepentingan sendiri;
d. bukti penguasaan tanah;
e. proposal terminal untuk kepentingan sendiri;
f. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan
setempat;
g. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis
terpadu; dan
h. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 137

(1)

Untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri, pemohon mengajukan
permohonan
kepada
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan
terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubenur,
atau bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disertai alasan penolakan.
Pasal 138

Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri wajib
menyediakan ruangan dan sarana kerja yang memadai untuk
kelancaran kegiatan pemerintahan.
Pasal 139 . . .

2929

- 63 Pasal 139
(1)

Terminal untuk kepentingan sendiri hanya dapat
dioperasikan untuk kegiatan:
a. lalu lintas kapal atau naik turun penumpang atau
bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil
produksi, dan peralatan penunjang produksi untuk
kepentingan sendiri; dan
b. pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan,
dan sosial.

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau
dokumen muatan barang.
Pasal 140

(1)

Penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri selain
untuk melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (1) dapat dilakukan kegiatan untuk
kepentingan umum setelah mendapat konsesi dari
penyelenggara pelabuhan.

(2)

Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah memenuhi persyaratan:
a. kemampuan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada
untuk memenuhi permintaan jasa kepelabuhanan;
b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan,
ketertiban dan keselamatan pelayaran dengan
rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan
setempat;
c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa
kepelabuhanan;
d. pungutan tarif jasa kepelabuhan dilakukan oleh
penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan; dan
e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur
pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang
bersangkutan.
Pasal 141

Dalam hal terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya yang
mengakibatkan tidak berfungsinya terminal, pengelola
terminal untuk kepentingan sendiri wajib memberikan
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk kepentingan umum
dengan ketentuan:
a. pengoperasian dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan;
b. hak . . .
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- 64 b. hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan
sendiri harus terlindungi;
c. pelayanan jasa kepelabuhanan diberlakukan ketentuan
pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan; dan
d. pungutan tarif jasa kepelabuhanan diberlakukan oleh
penyelenggara pelabuhan.
Pasal 142
Pengelola terminal untuk kepentingan sendiri dalam
melaksanakan pengelolaan dermaga wajib:
a. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang
ditimbulkan selama pembangunan dan pengoperasian
terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan;
b. melaporkan
kegiatan
operasional
terminal
untuk
kepentingan sendiri kepada penyelenggara pelabuhan laut
secara berkala; dan
c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan,
keselamatan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta
pengelolaan lingkungan; dan
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari
instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha
pokoknya.
Pasal 143
(1)

Persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan
sendiri dicabut apabila pengelola:
a. melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142;
b. menggunakan terminal untuk kepentingan sendiri
untuk melayani kepentingan umum tanpa konsesi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2).

(2)

Pencabutan
persetujuan
pengelolaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3)

Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pengelola terminal untuk
kepentingan sendiri tidak melakukan usaha perbaikan
atas peringatan yang telah diberikan, persetujuan
pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri dicabut.
Pasal 144 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri
diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PENARIFAN
Pasal 145
Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai
dengan jasa yang diberikan.
Pasal 146
Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan
berdasarkan:
a. kepentingan pelayanan umum;
b. peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan;
c. kepentingan pengguna jasa;
d. peningkatan kelancaran pelayanan jasa;
e. pengembalian biaya; dan
f. pengembangan usaha.
Pasal 147
(1)

Tarif penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa
kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas
Pelabuhan ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan setelah
dikonsultasikan dengan Menteri.

(2)

Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha
Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan
tarif yang ditetapkan oleh Menteri dan merupakan
pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.

(3)

Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang
diusahakan secara tidak komersial oleh Pemerintah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(4) Tarif . . .
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Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang
diusahakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah
dan merupakan penerimaan daerah.
Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan
tarif jasa kepelabuhanan, mekanisme penetapan tarif yang
terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan dan
jasa kepelabuhanan serta tarif jasa kepelabuhanan yang
diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VIII
PELABUHAN DAN TERMINAL KHUSUS
YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Pasal 149
(1)

Untuk menunjang kelancaran perdagangan luar negeri
pelabuhan utama dan terminal khusus tertentu dapat
ditetapkan sebagai pelabuhan yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri.

(2)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas pertimbangan:
a. pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional;
b. kepentingan perdagangan internasional;
c. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan
laut nasional;
d. posisi geografis yang terletak pada lintasan pelayaran
internasional;
e. Tatanan Kepelabuhanan Nasional yang diwujudkan
dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
f. fasilitas pelabuhan;
g. keamanan dan kedaulatan negara; dan
h. kepentingan nasional lainnya.
Pasal 150
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(1)

Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat
(1)
ditetapkan
oleh
Menteri
atas
permohonan
penyelenggara pelabuhan utama setelah memenuhi
persyaratan.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi:
a. aspek ekonomi;
b. aspek . . .

- 67 b. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
c. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
d. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi
pemegang fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan
karantina; dan
e. jenis komoditas khusus.
Pasal 151
(1)

Terminal khusus tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas
permohonan penyelenggara pengelola terminal khusus
setelah memenuhi persyaratan.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi:
a. aspek administrasi;
b. aspek ekonomi;
c. aspek keselamatan dan keamanan pelayaran;
d. aspek teknis fasilitas kepelabuhanan;
e. fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi
pemegang fungsi keselamatan dan keamanan
pelayaran, instansi bea cukai, imigrasi, dan
karantina; dan
f. jenis komoditas khusus.
Pasal 152
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(1)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150 dan Pasal 151, Menteri melakukan penelitian
atas persyaratan permohonan penetapan pelabuhan dan
terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan
luar negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi,
Menteri
mengembalikan
permohonan
kepada
penyelenggara pelabuhan dan pengelola terminal khusus
untuk melengkapi persyaratan.

(3)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.
(4) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Menteri menetapkan pelabuhan dan terminal
khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri.
Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
pelabuhan dan terminal khusus tertentu yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IX
SISTEM INFORMASI PELABUHAN
Pasal 154
(1)

Sistem informasi pelabuhan mencakup pengumpulan,
pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian,
serta penyebaran data dan informasi pelabuhan untuk:
a. mendukung operasional pelabuhan;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau
publik; dan
c. mendukung
perumusan
kebijakan
di
bidang
kepelabuhanan.

(2)

Sistem informasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh:
a. Menteri untuk sistem informasi pelabuhan pada
tingkat nasional;
b. gubernur untuk sistem informasi pelabuhan pada
tingkat provinsi; dan
c. bupati/walikota untuk sistem informasi pelabuhan
pada tingkat kabupaten/kota.

(3)

Pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi
pelabuhan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 155

Sistem informasi pelabuhan paling sedikit memuat:
a. kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
b. kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
c. arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
d. arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
e. kinerja pelabuhan;
f. operator . . .
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g. tarif jasa kepelabuhanan; dan
h. Rencana
Induk
Pelabuhan
pembangunan pelabuhan.

dan/atau

rencana

Pasal 156
Badan Usaha Pelabuhan menyampaikan laporan bulanan
kegiatan terminal kepada Otoritas Pelabuhan setiap bulan
paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
Pasal 157
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 meliputi:
a. arus kunjungan kapal;
b. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
c. arus penumpang;
d. kinerja operasional; dan
e. kinerja peralatan dan fasilitas.
Pasal 158
Otoritas Pelabuhan mengevaluasi laporan bulanan yang
disampaikan oleh Badan Usaha Pelabuhan untuk dijadikan
sebagai bahan penyusunan sistem informasi pelabuhan dan
disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada
gubernur.
Pasal 159
Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib menyampaikan informasi
kepada Menteri yang memuat paling sedikit mengenai:
a. kedalaman kolam pelabuhan;
b. arus kunjungan kapal;
c. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
d. arus penumpang;
e. kinerja operasional;
f. kinerja peralatan dan fasilitas;
g. kedalaman alur; dan
h. perkembangan jumlah Badan Usaha Pelabuhan yang
mengoperasikan terminal.
Pasal 160
Menteri berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 mengolah data dan informasi untuk dijadikan
sebagai bahan informasi pelabuhan kepada masyarakat.
Pasal 161 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan dan
laporan serta penyusunan sistem informasi pelabuhan diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 162
Pengelola kawasan industri yang memerlukan fasilitas
pelabuhan wajib menyediakan lahan yang dialokasikan untuk
kegiatan kepelabuhanan.
Pasal 163
(1)

Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai
dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan yang diusahakan secara komersial harus
memenuhi ketentuan:
a. kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian,
dan
pengawasan
kegiatan
kepelabuhanan
dilaksanakan
oleh
Otoritas
Pelabuhan
yang
digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
b. kegiatan pemerintahan di bidang keselamatan dan
keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar;
dan
c. kegiatan pengusahaan dilaksanakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan yang mengusahakan pelabuhan
laut untuk melayani angkutan penyeberangan.

(2)

Penyelenggara pelabuhan laut serta pelabuhan sungai
dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemerintah, Unit
Pelaksana Teknis pemerintah provinsi, atau Unit
Pelaksana Teknis pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelabuhan
laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan
untuk melayani angkutan penyeberangan diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB XI . . .
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KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 165
(1)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Pemerintah,
pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang
menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan
kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha
Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini.

(3)

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara tetap
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara
dimaksud.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 166

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari
Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai
kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 167
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 168
Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal
Agar . . .
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- 72 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG
KEPELABUHANAN

I.

UMUM
Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran
memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga
penyelenggaraannya dikuasasi oleh negara dan pembinaannya dilakukan
oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan
mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkukuh ketahanan
nasional.
Pembinaan pelabuhan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi aspek
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
Aspek pengaturan
mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis
operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan
bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian pelabuhan.
Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan
kepelabuhanan.
Pembinaan kepelabuhanan dilakukan dalam satu kesatuan Tatanan
Kepelabuhanan Nasional yang ditujukan untuk mewujudkan kelancaran,
ketertiban, keamanan dan keselamatan pelayaran dalam pelayanan jasa
kepelabuhanan, menjamin kepastian
hukum dan kepastian usaha,
mendorong
profesionalisme
pelaku
ekonomi
di
pelabuhan,
mengakomodasi teknologi angkutan, serta meningkatkan mutu pelayanan
dan daya saing dengan tetap mengutamakan pelayanan kepentingan
umum.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan
mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaran pelabuhan,
pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran
serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam
penyelenggaraan kepelabuhanan.
Untuk . . .
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-2Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini
diatur mengenai Rencana Induk Pelabuhan Nasional, penetapan lokasi,
rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan
pelabuhan, penyelenggaran kegiatan di
pelabuhan, perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan atau
terminal, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri,
penarifan, pelabuhan dan terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri dan sistem informasi pelabuhan.
II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional memuat lokasi
pelabuhan yang sudah ada maupun lokasi pelabuhan yang
direncanakan akan dibangun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Menteri yang terkait dengan kepelabuhanan antara lain, menteri
yang membidangi urusan lingkungan hidup, perikanan,
perindustrian, pertambangan, dan perdagangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana adalah
berubahnya
perencanaan
pemanfaatan
kawasan
yang
memerlukan fasilitas pelabuhan akibat bencana.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Letak wilayah administratif memuat nama desa/kelurahan
atau sebutan lain, kecamatan, kabupaten/kota, dan
provinsi.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f . . .
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Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri manufaktur yang dilengkapi dengan
sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah
memiliki Izin Usaha Industri.
Huruf k
Fasilitas umum lainnya antara lain tempat peribadatan,
tempat rekreasi, olah raga, jalur hijau, dan kesehatan.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Keadaan darurat antara lain kapal terbakar.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap
antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang
diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam
rangka mencegah pembalakan liar (illegal logging) dan
penambangan liar (illegal minning) yang ke luar masuk
melalui pelabuhan.
Pasal 38
Ayat (1)
Kegiatan pengaturan meliputi penetapan kebijakan di bidang
kepelabuhanan.
Kebijakan di bidang kepelabuhanan merupakan kebijakan
umum dan teknis kepelabuhanan yang meliputi penentuan
norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur
serta perizinan di bidang kepelabuhanan.
Kegiatan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan seluruh
aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap
kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan
pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan nasional
yang diarahkan untuk:
a. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara
massal dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan
teratur, dan nyaman;
b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan;
c. mengembangkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan
serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan
menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai;
d. mencegah dan menanggulangi pencemaran yang bersumber
dari kegiatan kepelabuhanan.
Kegiatan . . .
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-8Kegiatan pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan
dan
penyuluhan
kepada
masyarakat
pengguna
jasa
kepelabuhanan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, dan
perizinan di bidang kepelabuhanan serta petunjuk dalam
melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan
pelabuhan.
Kegiatan pengawasan meliputi:
a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan,
pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan; dan
b. tindakan
korektif
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
pembangunan,
pengoperasian,
dan
pengembangan
pelabuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jaringan jalan adalah jalan akses (acces road) ke terminal.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d . . .
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Keamanan dan ketertiban secara umum di pelabuhan
dijamin oleh Otoritas Pelabuhan yang dilakukan secara
terpadu dan untuk itu dapat dibentuk satuan pengaman
oleh Otoritas Pelabuhan, namun untuk masing-masing
terminal menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pelabuhan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kondisi tertentu adalah terjadinya sesuatu yang dapat
menghambat pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang
harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu
pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan oleh Badan Usaha
Pelabuhan atau pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
seizin Otoritas Pelabuhan.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Kondisi tertentu adalah anggaran pemerintah pada tahun
anggaran berjalan tidak tersedia untuk pemeliharaan penahan
gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan
jalan.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Peraturan pemerintah tersendiri adalah peraturan pemerintah yang
mengatur mengenai kenavigasian.
Pasal 58 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan yang
menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai
tambah bagi pelabuhan antara lain perkantoran, fasilitas
pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan
telekomunikasi, jaringan air limbah dan sampah, pelayanan
bunker, dan tempat tunggu kendaraan bermotor.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Keikutsertaan Badan Usaha Pelabuhan menjaga keselamatan,
keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di
perairan adalah hanya terbatas di tambatan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Sanksi adalah pengakhiran perjanjian dalam hal Badan
Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan kewajibannya
termasuk
kewajiban
memberikan
pelayanan
jasa
kepelabuhanan sesuai standar kinerja pelayanan yang
ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kerjasama pemanfaatan adalah pengoperasian fasilitas pokok
dan fasilitas penunjang pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan
lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 76 . . .

2952

- 14 Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyewaan lahan, penyewaan gudang, dan/atau penyewaan
penumpukan adalah pemanfaatan lahan tanah pelabuhan,
fasilitas gudang dan fasilitas penumpukan oleh Badan Usaha
Pelabuhan, badan usaha lainnya, atau orang perseorangan
warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88 . . .
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Ayat (1)
Sisi darat antara lain berupa gudang, gedung, dan lapangan
penumpukan.
Ayat (2)
Sisi perairan antara lain berupa dermaga, fasilitas tambat,
reklamasi, dan talud.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Ayat (1)
Pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan mempertimbangkan
kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia operasional sesuai
dengan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang, dan
naik turun penumpang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 98 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Kondisi alur antara lain kedalaman, pasang surut, dan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Fasilitas pelabuhan antara lain lampu penerangan,
dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan yaitu
petugas instansi pemerintah pemegang fungsi keselamatan
dan keamanan pelayaran, kekarantinaan, kepabeanan dan
keimigrasian.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Melaporkan kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
Pemerintah lainnya antara lain ketentuan di bidang perpajakan
serta bea dan cukai.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Ayat (1)
Kegiatan tertentu adalah kegiatan untuk menunjang kegiatan
usaha pokok yang tidak terlayani oleh pelabuhan terdekat
dengan kegiatan usahanya karena sifat barang atau kegiatannya
memerlukan pelayanan khusus atau karena lokasinya jauh dari
pelabuhan.
Ayat (2) . . .
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Huruf a
Ditetapkan menjadi bagian dari pelabuhan terdekat yaitu
bahwa pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan pengoperasian terminal khusus
dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan terdekat
dan
pengawasan serta pelaksanaan fungsi keselamatan dan
keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar pada
pelabuhan terdekat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 111
Huruf a
Badan usaha adalah badan hukum Indonesia yang didirikan
berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia, termasuk
anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan
pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk
keperluan badan usaha yang bersangkutan.
Kegiatan usaha pokok antara lain pertambangan, energi,
kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan
galangan kapal, penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta
sosial.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
Pemerintah lainnya antara lain ketentuan di bidang
pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan,
industri, pariwisata, dok dan galangan kapal, penelitian,
pendidikan dan pelatihan, sosial, perpajakan, serta bea dan
cukai.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Kondisi alur antara lain kedalaman perairan, pasang surut,
dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Huruf b . . .
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Cukup jelas.
Huruf c
Fasilitas terminal khusus antara lain lampu penerangan,
dermaga, gudang, dan lapangan penumpukan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Sumber daya manusia operasional sesuai kebutuhan yaitu
petugas instansi pemerintah pemegang fungsi keselamatan
dan keamanan pelayaran, kekarantinaan, kepabeanan dan
keimigrasian.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133 . . .
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Ayat (1)
Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan operasional terminal
khusus dilaksanakan oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat
dalam kaitan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola
terminal khusus antara lain menyangkut penggunaan perairan,
pelayanan pandu, pelayanan jasa kepelabuhanan yang
dilakukan untuk melayani pihak ketiga karena kegiatankegiatan tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Ayat (1)
Kegiatan tertentu meliputi pertambangan, energi, kehutanan,
pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan
kapal, penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bukti kerjasama dapat berupa kerjasama pengelolaan
terminal untuk kepentingan sendiri.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f . . .
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Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Fasilitas lainnya antara lain peralatan bongkar muat,
gudang, akses jalan masuk, dan sumber daya manusia
yang menangani.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 141
Bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus,
banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Peristiwa . . .
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Peristiwa lainnya dapat berupa bencana non-alam antara lain gagal
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit serta
berupa bencana sosial yang antara lain konflik sosial antarkelompok
atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
Pasal 142
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi
Pemerintah lainnya antara lain ketentuan di bidang
pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan,
industri, pariwisata, dok dan galangan kapal, penelitian,
pendidikan dan pelatihan, sosial, perpajakan, serta bea dan
cukai.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149 . . .
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Ayat (1)
Terminal khusus tertentu adalah terminal khusus yang
dibangun dan dioperasikan untuk menunjang kegiatan usaha
yang hasil produksinya untuk diekspor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Dalam menyampaikan laporan, Badan Usaha Pelabuhan dapat
menggunakan teknologi informasi yang tersedia (e-portnet).
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162 . . .

2963

- 25 Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penentuan waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini
dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi
Pemerintah merencanakan pengembangan pelabuhan dan
Badan Usaha Milik Negara. Untuk keperluan pengembangan
tersebut atas perintah Menteri dilakukan:
a. evaluasi
aset
Badan
Usaha
Milik
Negara
yang
menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan
b. audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik
Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tetap diselenggarakan oleh Badan
Usaha Milik Negara” adalah Badan Usaha Milik Negara yang
didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
1991, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha
di pelabuhan yang meliputi:
a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;
b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya
berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari
Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
d. penyediaan dan pengusahaan tanah sesuai kebutuhan
berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 166 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5070
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KENAVIGASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
mengenai
kenavigasian sebagaimana diatur dalam Pasal 177, Pasal 183
ayat (2), Pasal 184, Pasal 186 ayat (2), Pasal 196, dan Pasal
206 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Kenavigasian;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAVIGASIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran,
Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur
dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan,
penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan
bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran
kapal.
2. Sarana . . .
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-22. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau
sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan
dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan
efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
3. Telekomunikasi-Pelayaran adalah telekomunikasi khusus
untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap
pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda,
gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui
sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik
lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan
bagian dari keselamatan pelayaran.
4. Stasiun Bumi Pantai adalah stasiun bumi dalam dinas
tetap satelit atau dalam beberapa hal, dalam dinas bergerak
satelit pelayaran yang ditempatkan di suatu tempat tertentu
di darat yang disediakan untuk jaringan pencatu bagi dinas
bergerak satelit pelayaran.
5. Stasiun Radio Pantai adalah stasiun darat dalam dinas
bergerak pelayaran.
6. Stasiun Radio Kapal adalah stasiun bergerak dalam dinas
bergerak pelayaran yang ditempatkan di kapal yang tidak
tertambat secara tetap kecuali stasiun sekoci penolong.
7. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak
antara stasiun pantai dengan stasiun-stasiun kapal atau
antarstasiun-stasiun kapal atau antarstasiun-stasiun
komunikasi yang ada di atas kapal, sedangkan stasiunstasiun sekoci penolong dan stasiun-stasiun rambu radio
petunjuk posisi darurat dapat juga mengambil bagian
dalam dinas ini.
8. Kuasa Perhitungan adalah Perusahaan Angkutan Laut
Nasional dan perusahaan yang memiliki izin usaha jasa
maritim
yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk
melakukan
perhitungan
jasa
telekomunikasi
dan
menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal
laut
sehubungan
dengan
penggunaan
fasilitas
telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak
pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik
nasional maupun internasional.
9. Meteorologi . . .
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-39. Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan
cuaca.
10. Pelayanan Meteorologi adalah kegiatan yang berkaitan
dengan penyediaan informasi, penyebaran informasi, dan
pemberian jasa yang berkaitan dengan meteorologi.
11. Buku Petunjuk Pelayaran adalah buku kepanduan bahari
yang berisi petunjuk atau keterangan yang dipergunakan
sebagai pedoman bagi para awak kapal agar dapat berlayar
dengan selamat.
12. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman,
lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap
aman dan selamat untuk dilayari.
13. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang
dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut,
sungai, dan danau.
14. Fasilitas Alur-Pelayaran adalah sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk kelancaran lalu lintas kapal, antara lain
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Vessel Traffic Services,
dan Stasiun Radio Pantai.
15. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang dilalui
oleh kapal atau pesawat dan/atau pesawat udara asing di
atas alur tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan
penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk
transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin
serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan
kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara
satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia lainnya.
16. Zona Keamanan dan Keselamatan adalah ruang disekitar
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, sarana TelekomunikasiPelayaran, dan bangunan atau instalasi yang dibatasi oleh
radius, tinggi, dan/atau kedalaman tertentu.
17. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta
perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.
18. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik
berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.
19. Pengerukan . . .
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-419. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar
perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang
dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan
yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
20. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau
pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur
kedalaman perairan.
21. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu,
memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang
keadaan perairan setempat yang penting agar navigasipelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan
lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
22. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang
nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan pemanduan kapal.
23. Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh
instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan
kewenangan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta
tugas-tugas Pemerintah lainnya.
24. Kerangka Kapal adalah setiap kapal yang tenggelam,
kandas, atau terdampar dan telah ditinggalkan.
25. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan
terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami
kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan
termasuk mengangkat kerangka atau rintangan bawah air
atau benda lainnya.
26. Pekerjaan Bawah Air adalah pekerjaan yang berhubungan
dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang dilakukan di
bawah air dan/atau pekerjaan di bawah air yang bersifat
khusus, yaitu penggunaan peralatan bawah air yang
dioperasikan dari permukaan air.
27. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang
khusus didirikan untuk pelayaran.
28. Pemerintah . . .
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-528. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pelayaran.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran,
telekomunikasi-pelayaran,
pelayanan
meteorologi, alur dan perlintasan, bangunan atau instalasi di
perairan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, kerangka
kapal, salvage dan pekerjaan bawah air, sistem informasi
kenavigasian, dan sumber daya manusia.
Pasal 3
Kenavigasian diselenggarakan untuk menjamin keamanan
dan keselamatan pelayaran, mendorong kelancaran kegiatan
perekonomian, menandai batas wilayah dalam rangka
menjaga
kedaulatan,
memantapkan
pertahanan
dan
keamanan negara, serta memperkukuh persatuan kesatuan
bangsa dalam kerangka wawasan nusantara.
Pasal 4
(1)

Pemerintah
bertanggung
jawab
untuk
menjaga
keselamatan
dan
keamanan
pelayaran
dalam
penyelenggaraan kenavigasian.

(2)

Tanggung jawab dalam penyelenggaraan kenavigasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. alur-pelayaran;
b. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. telekomunikasi-pelayaran;
d. pemanduan; dan
e. pemberian pelayanan meteorologi.
Pasal 5 . . .
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(1)

Penyelenggaraan kegiatan kenavigasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri.

(2)

Menteri dalam menyelenggarakan kegiatan kenavigasian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk distrik
navigasi.

(3)

Distrik navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berfungsi:
a. melaksanakan kegiatan kenavigasian; dan
b. melakukan pembinaan dan pengawasan sebagian
penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah lainnya dan badan usaha.
BAB II
ALUR DAN PERLINTASAN
Pasal 6

(1)

Penyelenggaraan
Pemerintah.

alur-pelayaran

dilaksanakan

oleh

(2)

Penyelenggaraan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan.

(3)

Badan usaha dapat diikutsertakan dalam pembangunan,
pengoperasian, dan pemeliharaan alur-pelayaran yang
menuju ke terminal khusus yang dikelola oleh badan
usaha.

(4)

Penyelenggaraan alur-pelayaran oleh badan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah
mendapat izin dari Menteri.
Pasal 7

(1)

Alur-pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) meliputi:
a. alur-pelayaran di laut; dan
b. alur-pelayaran sungai dan danau.
(2) Alur . . .
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Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.

(3)

Alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. alur-pelayaran sungai; dan
b. alur-pelayaran danau.
Pasal 8

Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran di laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Menteri wajib
menetapkan:
a. alur-pelayaran;
b. sistem rute;
c. tata cara berlalu lintas; dan
d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
Pasal 9
(1)

Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran sungai dan danau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,
Menteri menetapkan:
a. alur-pelayaran;
b. sistem rute;
c. tata cara berlalu lintas; dan
d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

(2)

Dalam menetapkan alur-pelayaran sungai dan danau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Menteri
berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya
air.
Pasal 10

(1)

Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dimuat dalam peta laut dan buku petunjukpelayaran.

(2)

Alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat dalam peta sungai dan
danau serta buku petunjuk-pelayaran di sungai dan
danau.
Pasal 11 . . .
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Pasal 11
(1)

Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 diumumkan oleh instansi yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pemetaan laut.

(2)

Alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) diumumkan oleh Menteri.
Pasal 12

(1)

Alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi
yang terdiri atas:
a. alur-pelayaran kelas I;
b. alur-pelayaran kelas II; dan
c. alur-pelayaran kelas III.

(2)

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria:
a. kedalaman sungai;
b. lebar sungai; dan
c. tinggi ruang bebas di bawah bangunan yang melintas
di atas sungai.
Pasal 13

(1)

Untuk kepentingan keselamatan dan kelancaran berlayar
pada perairan tertentu, Menteri menetapkan sistem rute
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang
meliputi:
a. skema pemisah lalu lintas di laut;
b. rute dua arah;
c. garis haluan yang dianjurkan;
d. rute air dalam;
e. daerah yang harus dihindari;
f. daerah lalu lintas pedalaman; dan
g. daerah kewaspadaan.

(2)

Penetapan sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada:
a. kondisi alur-pelayaran; dan
b. pertimbangan kepadatan lalu lintas.
(3) Sistem . . .
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Sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjukpelayaran dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.
Pasal 14

(1)

Nakhoda yang berlayar di wilayah perairan Indonesia
wajib melaporkan identitas dan data pelayarannya
kepada Menteri melalui stasiun radio pantai.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. data statik berupa nama kapal dan tanda panggilan
(call sign), Maritime Mobile Services Identities (MMSI),
bobot kapal, dan panjang kapal; dan
b. data dinamik berupa tujuan berlayar dengan waktu
tiba, kecepatan, dan haluan kapal.

(3)

Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan:
a. sistem identifikasi otomatis (Automatic Identification
System/AIS);
b. sistem manual peralatan radio komunikasi; dan
c. sistem monitoring pergerakan kapal jarak jauh (Long
Range Identification and Tracking of Ships/LRIT).
Pasal 15

(1)

Nakhoda yang berlayar di perairan Indonesia pada
wilayah tertentu wajib melaporkan semua informasi
melalui stasiun radio pantai terdekat.

(2)

Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia;
b. jalur Traffic Separation Scheme (TSS);
c. area Ship to Ship Transfer (STS); dan
d. perairan yang telah ditetapkan Ship Reporting System
(SRS).

(3)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nama kapal, tanda panggilan (call sign), Maritime
Mobile Services Identities (MMSI), dan International
Maritime Organization (IMO) number;
b. pelabuhan tujuan dan pelabuhan sebelumnya (nama
pelabuhan dan negaranya);
c. posisi kapal saat menyampaikan informasi; dan
d. informasi lain yang berkaitan dengan keselamatan
pelayaran.
Pasal 16 . . .
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(1)

Pemerintah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia
dan tata cara penggunaannya untuk perlintasan yang
sifatnya terus menerus, langsung, dan secepatnya bagi
kapal asing yang melalui perairan Indonesia.

(2)

Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
memperhatikan:
a. ketahanan nasional;
b. keselamatan berlayar;
c. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam;
d. jaringan kabel dan pipa dasar laut;
e. konservasi sumber daya alam dan lingkungan;
f. rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran
internasional;
g. tata ruang laut; dan
h. rekomendasi
organisasi
internasional
yang
berwenang.

(3)

Semua kapal asing yang menggunakan Alur Laut
Kepulauan Indonesia dalam pelayarannya tidak boleh
menyimpang kecuali dalam keadaan darurat.

(4)

Menteri mengawasi lalu lintas kapal asing yang melintasi
Alur Laut Kepulauan Indonesia.

(5)

Menteri menetapkan lokasi Sarana Bantu NavigasiPelayaran
dan
telekomunikasi-pelayaran
untuk
melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing
yang melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.
Pasal 17

Dalam menetapkan tata cara berlalu lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Menteri harus
mempertimbangkan:
a. kondisi alur-pelayaran;
b. kepadatan lalu lintas;
c. ukuran dan sarat (draft) kapal; dan
d. kondisi cuaca.
Pasal 18 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan alur
pelayaran di laut dan alur-pelayaran sungai dan danau serta
pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB III
SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19
Pada alur-pelayaran di laut ditempatkan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran.
Pasal 20
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas:
a. jenis dan fungsi;
b. persyaratan dan standar;
c. penyelenggaraan;
d. zona keamanan dan keselamatan;
e. kerusakan dan hambatan;
f. biaya pemanfaatan; dan
g. fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.
Bagian Kedua
Jenis dan Fungsi
Pasal 21
(1)

Jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas:
a. visual;
b. elektronik; dan
c. audible.

(2)

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berfungsi untuk:
a. menentukan posisi dan/atau haluan kapal;
b. memberitahukan
adanya
bahaya/rintangan
pelayaran;
c. menunjukan batas-batas alur-pelayaran yang aman;
d. menandai . . .
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e. menunjukan kawasan dan/atau kegiatan khusus di
perairan; dan
f. batas wilayah suatu negara.
Pasal 22
Visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a
meliputi:
a. menara suar;
b. rambu suar;
c. pelampung suar; dan
d. tanda siang.
Pasal 23
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. Global Positioning System (GPS);
b. Differential Global Position System (DGPS);
c. radar beacon;
d. radio beacon;
e. radar surveylance; dan
f. medium wave radio beacon.
Pasal 24
Audible sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
c wajib ditempatkan pada daerah berkabut atau pandangan
terbatas.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Standar Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 25
Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran wajib
memenuhi persyaratan dan standar:
a. bangunan atau instalasi yang akan dibangun dan/atau
didirikan di sekitar instalasi Sarana Bantu NavigasiPelayaran; dan
b. pencegahan gangguan, perlindungan, dan pengamanan
penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Pasal 26 . . .
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Pada lokasi atau bangunan tertentu di darat maupun di
perairan, berdasarkan pertimbangan teknis kenavigasian,
wajib dibebaskan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan
pembangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran serta
diberikan hak penggunaannya oleh instansi yang berwenang
untuk itu.
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar
penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 28
Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran meliputi
kegiatan:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. pengoperasian;
d. pemeliharaan; dan
e. pengawasan.
Pasal 29
(1)

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf a meliputi rencana:
a. kebutuhan sarana dan prasarana penunjang Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
b. kegiatan pengoperasian Sarana Bantu NavigasiPelayaran.

(2)

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. jangka panjang, untuk jangka waktu 15 (lima belas)
tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
b. jangka menengah, untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
c. jangka pendek, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 30 . . .
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(1)

Pengadaan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b pada
alur-pelayaran dan perairan pelabuhan umum dilakukan
oleh Menteri.

(2)

Pengadaan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan
tertentu dan pada lokasi tertentu dapat dilakukan oleh
badan usaha setelah mendapat izin dari Menteri.

(3)

Pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk
kepentingan badan usaha dilakukan oleh badan usaha.
Pasal 31

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang pengadaannya
dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan
dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
Pasal 32
(1)

Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(2)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. akte pendirian perusahaan;
b. nomor pokok wajib pajak;
c. izin usaha pokok dari instansi berwenang;
d. bukti penguasaan tanah;
e. penetapan lokasi terminal khusus bagi Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran untuk ditempatkan di terminal
khusus;
f. izin pengerukan untuk kegiatan pengerukan;
g. izin pekerjaan bawah air atau salvage; dan
h. rekomendasi dari distrik navigasi setempat terkait
dengan aspek teknis.
(3) Persyaratan . . .
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. peta yang menggambarkan batas-batas wilayah
daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat
geografis;
b. hasil survey hidrografi, kondisi pasang surut, dan
kekuatan arus;
c. tata letak dermaga;
d. dimensi kapal yang akan keluar dan masuk;
dan/atau
e. Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan yang berada
di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan.
Pasal 33

(1)

Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara
lengkap, mengeluarkan izin pengadaan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran kepada pemohon yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2)

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) dan ayat (3) wajib:
a. memelihara dan merawat Sarana Bantu NavigasiPelayaran;
b. menjamin keandalan Sarana Bantu NavigasiPelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Pasal 34

(1)

Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf c meliputi pengaturan:
a. jarak tampak;
b. karakteristik lampu;
c. warna lampu; dan
d. bentuk atau jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

(2)

Pengaturan jarak tampak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
b. faktor koefisien daerah tropis dan subtropis.

(3)

Pengaturan karakteristik lampu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. irama atau periode lampu; dan
b. lokasi atau daerah tertentu.
(4) Pengaturan . . .
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Pengaturan warna lampu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. jenis bahaya navigasi; dan
b. bentuk atau sosok benda.

(5)

Pengaturan bentuk atau jenis Sarana Bantu NavigasiPelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. lokasi atau daerah tertentu; dan
b. kedalaman perairan.
Pasal 35

(1)

Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 huruf d meliputi:
a. perawatan; dan
b. perbaikan.

(2)

Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi kegiatan:
a. pengecatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. membersihkan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. menyesuaikan irama lampu;
d. pengecekan dan penggantian catu daya; dan
e. pengecekan posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

(3)

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi kegiatan:
a. penggantian bola lampu dan flasher;
b. penggantian struktur menara;
c. penggantian fender pelampung suar;
d. penggantian sistem penjangkaran pelampung suar;
dan
e. penggantian tanda puncak.
Pasal 36

(1)

Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) dilakukan secara berkala dan sewaktuwaktu.

(2)

Kegiatan pemeliharaan secara berkala dilakukan setiap 3
(tiga) bulan sekali.
(3) Kegiatan . . .
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Kegiatan pemeliharaan sewaktu-waktu dapat dilakukan
dalam hal terjadi kerusakan akibat ditabrak kapal,
pencurian, atau peristiwa alam.
Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran dan tata cara penerbitan izin
pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran oleh badan
usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Zona Keamanan dan Keselamatan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 38
(1)

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk menjamin
keamanan dan keselamatan Sarana Bantu NavigasiPelayaran di sekitar bangunan atau instalasi Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran.

(2)

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:
a. sebagai batas pengaman konstruksi; dan
b. melindungi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dari
gangguan sarana lain.

(3)

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri atas:
a. zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter
dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima
puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang
atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari
titik terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran.

(4)

Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilarang membangun instalasi atau bangunan
lainnya.
(5) Pada . . .
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Pada zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat dilakukan pembangunan instalasi atau
bangunan lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu
fungsi dan sistem Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
setelah mendapat izin dari Menteri.
Pasal 39

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. wilayah yang akan ditetapkan sebagai zona keamanan dan
keselamatan tidak terdapat bangunan atau tumbuhan
yang dapat mengganggu fungsi Sarana Bantu NavigasiPelayaran;
b. wilayah daratan yang akan ditetapkan sebagai zona
keamanan dan keselamatan harus dibebaskan dari
kepemilikan pihak lain; dan
c. wilayah perairan yang akan ditetapkan sebagai zona
keamanan dan keselamatan tidak terdapat bangunan dan
kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Pasal 40
(1)

Di luar zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dapat dilalui oleh kapal dengan
menjaga jarak aman.

(2)

Di dalam zona keamanan dan keselamatan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran tidak dapat dilalui oleh kapal dan
berlabuh jangkar kecuali pada alur sempit, sungai, atau
danau yang lebar alurnya kurang dari 500 (lima ratus)
meter.

(3)

Kapal yang berlabuh jangkar pada alur sempit, sungai,
atau danau yang lebar alurnya kurang dari 500 (lima
ratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
menjaga jarak aman paling sedikit satu setengah kali
panjang kapal.

(4)

Kapal negara yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan
dan/atau perawatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
dapat mendekati Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Bagian Keenam . . .
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Kerusakan dan Hambatan
Pasal 41
(1)

Tindakan yang
dapat
mengakibatkan kerusakan
dan/atau hambatan pada Sarana Bantu NavigasiPelayaran dapat berupa:
a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. mengubah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
d. memindahkan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan
e. menambatkan kapal pada Sarana Bantu NavigasiPelayaran.

(2)

Tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau
hambatan pada Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 42

(1)

Pemilik
dan/atau
operator
kapal
yang
karena
pengoperasian
kapalnya
menyebabkan
kerusakan
dan/atau hambatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
wajib melaporkan kepada Menteri.

(2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Menteri wajib menyiarkan kerusakan dan/atau
hambatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran ke seluruh
kapal melalui stasiun radio pantai dan dimasukkan
dalam Berita Pelaut Indonesia.

(3)

Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. nama lokasi;
b. jenis Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
c. nomor Daftar Suar Indonesia;
d. posisi;
e. periode/irama (uraian periode) dan sumber tenaga;
f. warna cahaya;
g. jarak tampak;
h. elevasi; dan
i. kondisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
Pasal 43 . . .
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(1)

Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada
setiap kerusakan dan/atau hambatan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran yang disebabkan oleh pengoperasian
kapalnya.

(2)

Pemilik dan/atau operator kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperbaiki atau mengganti Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran sehingga fasilitas tersebut
dapat berfungsi kembali seperti semula.

(3)

Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam batas waktu paling lama 60
(enam puluh) hari kalender sejak kerusakan terjadi.

(4)

Apabila dalam batas waktu 60 (enam puluh) hari
kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan
atau penggantian tidak dilakukan, Menteri melakukan
perbaikan atau penggantian Sarana Bantu NavigasiPelayaran atas biaya pemilik dan/atau operator kapal.

Bagian Ketujuh
Biaya Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 44
(1)

Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenai biaya
pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2)

Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh
Menteri pada saat kapal tiba di pelabuhan atau terminal
khusus.

(3)

Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan
bagi:
a. kapal perang;
b. kapal negara;
c. kapal rumah sakit;
d. kapal yang memasuki suatu pelabuhan khusus
untuk keperluan meminta pertolongan atau kapal
yang memberi pertolongan jiwa manusia;
e. kapal yang melakukan percobaan berlayar; dan
f. kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.
(4) Ketentuan . . .
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Ketentuan mengenai jenis dan tarif biaya pemanfaatan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri.
BAB IV

FASILITAS ALUR-PELAYARAN SUNGAI DAN DANAU
Pasal 45
(1)

Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
di alurpelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas
alur-pelayaran.

(2)

Fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. kolam pemindahan kapal (ship lock);
b. bendungan pengatur kedalaman alur (navigation
barrage);
c. bangunan pengangkat kapal (ship lift);
d. kanal;
e. rambu;
f. pos pengawasan;
g. halte;
h. pencatat skala tinggi air;
i. bangunan penahan arus;
j. bangunan pengatur arus;
k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan
l. kolam penampung lumpur.
Pasal 46

(1)

Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan,
dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) wajib menyesuaikan
dengan kelas alur-pelayaran dan batas wilayah
administrasi.

(2)

Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan,
dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya.
(3) Pemerintah . . .

2986

- 22 (3)

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam
melaksanakan pembangunan fasilitas alur-pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama
dengan badan usaha.
Pasal 47

(1)

Kapal angkutan sungai dan danau yang berlayar
menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
dikenakan biaya pemanfaatan sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak atau Retribusi Daerah.

(2)

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota
melakukan
pengawasan
terhadap
berfungsinya fasilitas alur-pelayaran.
Pasal 48

(1)

Tindakan yang
dapat
mengakibatkan kerusakan
dan/atau hambatan fasilitas alur-pelayaran dapat
berupa:
a. memasang dan/atau menempatkan sesuatu pada
fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
b. mengubah fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
c. merusak, menghancurkan, atau menimbulkan cacat
fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;
d. memindahkan fasilitas alur-pelayaran sungai dan
danau; dan
e. menambatkan kapal pada fasilitas alur-pelayaran
sungai dan danau.

(2)

Tindakan yang
dapat
mengakibatkan kerusakan
dan/atau hambatan pada fasilitas alur-pelayaran sungai
dan danau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 49

(1)

Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab pada
setiap kerusakan dan/atau hambatan fasilitas alurpelayaran sungai dan danau yang disebabkan oleh
pengoperasian kapalnya.
(2) Tanggung . . .
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Tanggung jawab pemilik dan/atau operator kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban
untuk segera memperbaiki atau mengganti fasilitas alurpelayaran sungai dan danau sehingga fasilitas tersebut
dapat berfungsi kembali seperti semula.

(3)

Perbaikan dan penggantian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam batas waktu paling lama 14
(empat belas) hari kalender sejak kerusakan terjadi.

(4)

Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari
kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan
atau penggantian tidak dilakukan, Menteri melakukan
perbaikan atau penggantian fasilitas alur-pelayaran
sungai dan danau dengan biaya yang dibebankan kepada
pemilik dan/atau operator kapal.
Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengadaan,
pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alurpelayaran sungai dan danau dan pengawasannya diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB V
TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51
Pada alur-pelayaran diselenggarakan sistem TelekomunikasiPelayaran.
Pasal 52
Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas:
a. sarana, jenis, dan fungsi;
b. persyaratan dan standar;
c. penyelenggaraan;
d. zona keamanan dan keselamatan;
e. kerusakan dan hambatan;
f. biaya pemanfaatan; dan
g. pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera
dan keselamatan, serta persyaratan tanda waktu standar.
Bagian Kedua . . .
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Sarana, Jenis, dan Fungsi
Pasal 53
Sarana Telekomunikasi Pelayaran terdiri atas:
a. stasiun radio pantai; dan
b. National Data Centre (NDC) untuk Long Range Identification
and Tracking of Ships (LRIT).
Pasal 54
(1)

Jenis Telekomunikasi-Pelayaran terdiri atas:
a. Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS);
b. Vessel Traffic Service (VTS);
c. Ship Reporting System (SRS); dan
d. Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT).

(2)

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi
untuk:
a. pemberitahuan tentang adanya musibah marabahaya
(alerting);
b. komunikasi untuk koordinasi SAR;
c. komunikasi di lokasi musibah;
d. tanda untuk memudahkan penentuan lokasi;
e. pemberitahuan informasi mengenai keselamatan
pelayaran;
f. komunikasi radio umum; dan
g. komunikasi antar anjungan kapal.

(3)

Vessel Traffic Service (VTS) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berfungsi untuk:
a. memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas
pelayaran;
b. meningkatkan keamanan lalu lintas pelayaran;
c. meningkatkan efisiensi bernavigasi;
d. perlindungan lingkungan;
e. pengamatan, pendeteksian, dan penjejakan kapal di
wilayah cakupan VTS;
f. pengaturan informasi umum;
g. pengaturan informasi khusus; dan
h. membantu kapal-kapal yang memerlukan bantuan
khusus.
(4) Ship . . .
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Ship Reporting System (SRS) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c berfungsi untuk:
a. menyediakan informasi yang up to date atas gerakan
kapal;
b. mengurangi interval waktu kontak dengan kapal;
c. menentukan lokasi dengan cepat, saat kapal dalam
bahaya yang tidak diketahui posisinya; dan
d. meningkatkan keamanan dan keselamatan jiwa dan
harta benda di laut.

(5)

Long Range Identification and Tracking of Ships (LRIT)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berfungsi
untuk:
a. mendeteksi kapal secara dini;
b. memonitor pergerakan kapal, sehingga apabila terjadi
sesuatu musibah dapat diambil tindakan atau
diantisipasi; dan
c. membantu dalam operasi SAR.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Standar Peralatan Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 55
Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran wajib memenuhi
persyaratan dan standar:
a. bangunan atau instalasi yang akan dibangun dan/atau
didirikan di sekitar instalasi Telekomunikasi-Pelayaran;
dan
b. pencegahan gangguan, perlindungan, dan pengamanan
penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran.
Pasal 56
Pada lokasi atau bangunan tertentu di darat maupun di
perairan berdasarkan pertimbangan teknis kenavigasian wajib
dibebaskan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan
pembangunan Telekomunikasi-Pelayaran serta diberikan hak
penggunaannya oleh instansi yang berwenang untuk itu.
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar
penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
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Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 58
Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran meliputi kegiatan:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. pengoperasian;
d. pemeliharaan; dan
e. pengawasan.
Pasal 59
(1)

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf a meliputi rencana:
a. kebutuhan sarana dan prasarana penunjang
Telekomunikasi-Pelayaran; dan
b. kegiatan pengoperasian Telekomunikasi-Pelayaran.

(2)

Jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun
sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
b. jangka menengah yaitu di atas 10 (sepuluh) tahun
sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
c. jangka pendek yaitu di atas 5 (lima) tahun sampai
dengan 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 60

(1)

Kegiatan
pengadaan
Telekomunikasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b yang
ditempatkan di alur-pelayaran dan pada perairan
pelabuhan umum dilakukan oleh Menteri.

(2)

Kegiatan
pengadaan
Telekomunikasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b untuk
kepentingan tertentu dan pada lokasi tertentu dapat
dilakukan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari
Menteri.

(3)

Pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran yang dilakukan
oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. stasiun radio pantai; dan
b. stasiun Vessel Traffic Services (VTS).
Pasal 61 . . .
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(1)

Kegiatan pengadaan Telekomunikasi-Pelayaran untuk
kepentingan badan usaha dilakukan oleh badan usaha.

(2)

Telekomunikasi-Pelayaran yang pengadaannya dilakukan
oleh badan usaha harus memenuhi persyaratan dan
standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Pasal 62

(1)

Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis.

(2)

Persyaratan pendirian stasiun radio pantai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:
a. aspek administrasi:
1. akte pendirian perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. surat keterangan domisili perusahaan;
4. daftar tenaga operator radio yang akan
mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat
keahlian;
5. izin usaha pokok dari instansi yang berwenang;
dan
6. surat keterangan laik operasi dari Direktur
Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
b. aspek teknis:
1. denah rencana lokasi, disertai posisi geografis;
2. gambar rencana instalasi;
3. spesifikasi teknis perangkat yang akan dipasang;
4. menggunakan frekuensi yang diperuntukkan
dinas bergerak pelayaran pada alokasi Band
Medium Frequency, Band High Frequency, dan
Band Very High Frequency;
5. menggunakan emisi pancaran A1A untuk
telegrafi, J3E dan G3E untuk teleponi, dan F1B
untuk panggilan angka pilih; dan
6. stasiun radio pantai yang menggunakan daya
pancar sama dengan atau lebih besar 1 (satu)
kilowatt antara pemancar dan penerima agar
dipisah dengan jarak minimal 5 (lima) kilometer.

(3) Persyaratan . . .
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Persyaratan pendirian stasiun Vessel Traffic Services
(VTS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf b meliputi:
a. fotokopi izin pendirian Stasiun Radio Pantai;
b. spesifikasi peralatan; dan
c. hasil survey termasuk gambar lokasi dan instalasi
dari Tim Direktorat Jenderal.
Pasal 63

(1)

Menteri mengeluarkan izin pengadaan TelekomunikasiPelayaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterima permohonan secara lengkap.

(2)

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (2) wajib:
a. memelihara dan merawat Telekomunikasi-Pelayaran;
b. menjamin
keandalan
Telekomunikasi-Pelayaran
dengan standar yang telah ditetapkan; dan
c. melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian
Telekomunikasi-Pelayaran.
Pasal 64

(1)

Pengadaan stasiun Vessel Traffic Services (VTS) yang
diadakan oleh badan usaha
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b berupa penyelenggaran
Vessel Traffic Services (VTS) pada lokasi yang belum
terlayani oleh sistem Vessel Traffic Services (VTS)
Pemerintah, merupakan satu kesatuan dari jaringan
sistem Vessel Traffic Services (VTS) dan dioperasikan
bekerjasama
dengan
operator
satuan
pelayanan
Telekomunikasi-Pelayaran setempat.

(2)

Pengadaan stasiun Vessel Traffic Services (VTS) pada
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lokasi dimana lalu lintas pelayaran sangat padat dan
mempunyai bahaya kenavigasian yang sangat tinggi.
Pasal 65

(1)
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Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf c meliputi:
a. penetapan dinas jaga;
b. jadwal waktu siaran; dan
c. menjaga keandalan.
(2) Pengaturan . . .
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Pengaturan mengenai penetapan dinas jaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembagian tugas
jaga.

(3)

Pengaturan mengenai jadwal waktu siaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jaga dengar pada tiap frekuensi; dan
b. penyiaran berita-berita marabahaya, keselamatan,
keamanan, dan tanda waktu standar.

(4)

Pengaturan mengenai menjaga keandalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa menjaga tetap
berfungsinya stasiun radio pantai.
Pasal 66

(1)

Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 huruf d meliputi:
a. perawatan; dan
b. perbaikan.

(2)

Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. pembersihan debu;
b. pengecekan catu daya;
c. kalibrasi peralatan;
d. pengecekan panel-panel;
e. menjaga suhu udara ruangan agar tetap stabil; dan
f. updating perangkat lunak.

(3)

Kegiatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. penggantian spare unit dan spare part; dan
b. penggantian peralatan.
Pasal 67

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
huruf e berupa monitoring yang dilakukan secara terus
menerus.
Pasal 68
(1)

Penyelenggaraan Telekomunikasi-Pelayaran dilaksanakan
dengan menggunakan sistem jaringan.
(2) Sistem . . .
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Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. jaringan keamanan dan keselamatan;
b. jaringan komunikasi pusat; dan
c. jaringan regional.
Pasal 69

(1)

Sistem
jaringan
keamanan
dan
keselamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a
berupa komunikasi dari stasiun radio pantai, stasiun
bumi pantai ditujukan ke stasiun radio kapal dan/atau
sebaliknya menggunakan sarana radio Global Maritime
Distress and Safety System (GMDSS), Ship Reporting
System (SRS), Long Range Identification and Tracking of
Ships (LRIT), dan satelit tentang berita marabahaya,
keselamatan, keamanan, pemanduan, berita meteorologi,
kondisi alur-pelayaran dan perlintasan, serta Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran.

(2)

Sistem
jaringan
komunikasi
pusat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b berupa
komunikasi dari kantor pusat kepada Distrik Navigasi,
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan,
Syahbandar, dan instansi lainnya dan/atau sebaliknya
tentang informasi berita, keamanan dan keselamatan
pelayaran, serta database Sarana
Bantu
NavigasiPelayaran, sarana Telekomunikasi-Pelayaran, alurpelayaran, dan perlintasan, posisi kapal-kapal dan
kondisi pelabuhan, dengan menggunakan sarana satelit,
telepon umum dan radio komunikasi serta command
center untuk memonitor kapal-kapal melalui saluran
satelit.

(3)

Sistem jaringan regional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (2) huruf c berupa komunikasi dari satuan
pelayanan ditujukan ke instalasi stasiun radio pantai dan
antarstasiun radio pantai lainnya, menara suar dan ke
instansi lain yang terkait di wilayahnya dan/atau
sebaliknya dengan menggunakan sarana satelit, telepon
umum, radio, dan sistem lain yang dibangun untuk itu.
Pasal 70

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penyelenggaraan
Telekomunikasi-Pelayaran dan tata cara pemberian izin
pengadaan Telekomunikasi–Pelayaran oleh badan usaha
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima . . .
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Zona Keamanan dan Keselamatan Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 71
(1)

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf d bertujuan untuk menjamin
keamanan
Telekomunikasi-Pelayaran
di
sekitar
bangunan atau instalasi Telekomunikasi-Pelayaran.

(2)

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi:
a. sebagai batas pengaman konstruksi; dan
b. melindungi Telekomunikasi-Pelayaran dari gangguan
sarana lain.

(3)

Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan radius 500 (lima ratus) meter yang
dihitung dari sisi terluar antena instalasi atau bangunan
Telekomunikasi-Pelayaran.

(4)

Pada zona keamanan dan keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilarang membangun instalasi
atau bangunan lainnya.
Bagian Keenam
Kerusakan dan Hambatan
Pasal 72

(1)

Tindakan yang
dapat
mengakibatkan kerusakan
dan/atau hambatan pada Telekomunikasi-Pelayaran
dapat berupa:
a. merusak fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
b. menimbulkan gangguan pada pancaran dan/atau
penerimaan Telekomunikasi-Pelayaran;
c. membangun di dalam zona keamanan dan
keselamatan Telekomunikasi-Pelayaran;
d. memasang
dan
menempatkan
sesuatu
pada
Telekomunikasi-Pelayaran; dan
e. menyalahgunakan fungsi Telekomunikasi-Pelayaran.
(2) Tindakan . . .
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Tindakan
hambatan
dimaksud
ketentuan

yang mengakibatkan kerusakan dan/atau
pada Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Biaya Pemanfaatan Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 73
(1)

Pelayanan berita dalam dinas bergerak pelayaran dari
kapal ke darat atau sebaliknya dan pelayanan berita dari
kapal ke kapal lain melalui stasiun radio pantai atau
stasiun bumi pantai, korespondensi umum dikenakan
biaya pelayanan Telekomunikasi-Pelayaran.

(2)

Biaya
pemanfaatan
Telekomunikasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(3)

Pelayanan Telekomunikasi-Pelayaran mengenai berita
marabahaya, berita segera, dan berita keselamatan
berlayar tidak dikenakan biaya.
Pasal 74

(1)

Untuk pelayanan Telekomunikasi-Pelayaran, setiap kapal
yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan
melakukan korespondensi umum harus menunjuk kuasa
perhitungan.

(2)

Kapal berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan
perangkat komunikasi radio sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus terdaftar pada kuasa perhitungan
Indonesia.

(3)

Perhitungan dan pembayaran biaya pemanfaatan
Telekomunikasi-Pelayaran untuk umum dalam dinas
bergerak pelayaran dari kapal ke darat atau sebaliknya
diselesaikan melalui kuasa perhitungan.
Pasal 75

(1)

Kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan
laut atau badan usaha lainnya yang bidang usahanya
bergerak di bidang pelayaran setelah mendapat izin dari
Menteri.
(2) Untuk . . .
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(2)

Untuk memperoleh izin kuasa perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. akte pendirian perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika; dan
d. kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling
sedikit:
1. 5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan
laut nasional; atau
2. 10 (sepuluh) unit kapal untuk badan hukum
Indonesia lainnya.

(3)

Menteri menerbitkan izin kuasa perhitungan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap.

(4)

Izin kuasa perhitungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang.
Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
kuasa perhitungan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Komunikasi Marabahaya, Komunikasi Segera dan Keselamatan,
serta Siaran Tanda Waktu Standar
Pasal 77
(1)

Berita marabahaya, berita segera, dan berita keselamatan
serta berita siaran tanda waktu standar bagi kapal yang
berlayar di perairan Indonesia disiarkan secara luas
melalui stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi
pantai dalam jaringan Telekomunikasi-Pelayaran.

(2)

Penyiaran berita marabahaya, berita segera, dan berita
keselamatan serta berita siaran tanda waktu standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai urutan
prioritasnya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. penyiaran . . .
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dan disiarkan ulang secara periodik 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) jam selama waktu tenang dengan
menggunakan kanal penyiaran frekuensi marabahaya
internasional pada Band Medium Frequency dan Band
High
Frequency,
sedangkan
penyiaran
berita
marabahaya
di
Band
Very
High
Frequency
dilaksanakan segera setelah diterima; dan
b. penyiaran berita tanda waktu standar dilaksanakan
sesuai jadwal Stasiun Radio Pantai yang dimuat
dalam List Of Radio Determination and Special Service
Stations dengan menggunakan kanal penyiaran
frekuensi pada Band Medium Frequency, Band High
Frequency, dan Band Very High Frequency.
Pasal 78
(1)

Penyelenggara
Telekomunikasi-Pelayaran
wajib
menyiarkan berita marabahaya, berita segera, berita
keselamatan, dan siaran tanda waktu standar.

(2)

Penyiaran berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai urutan prioritas sebagai berikut:
a. panggilan marabahaya, berita marabahaya, dan lalu
lintas marabahaya “MAYDAY MAYDAY MAYDAY”;
b. komunikasi yang didahului dengan tanda segera “PAN
PAN PAN”;
c. komunikasi
yang
didahului
dengan
tanda
keselamatan (securite);
d. komunikasi berkenaan dengan radio pencari arah;
e. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan
aman pesawat udara yang terlibat dalam operasi
pencarian dan penyelamatan (SAR);
f. komunikasi berkenaan dengan navigasi, gerakan dan
keperluan kapal dan pesawat udara, serta beritaberita pengamatan cuaca yang dipersiapkan bagi
suatu Dinas Meteorologi resmi;
g. telegram radio yang berkenaan dengan piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa (etat priorite nations);
dan
h. telegram radio Pemerintah dengan prioritas dan
percakapan Pemerintah yang didahului prioritas (etat
priorite).
Pasal 79 . . .
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(1)

Berita marabahaya dalam dinas bergerak pelayaran
disiarkan apabila kapal dalam keadaan marabahaya dan
memerlukan pertolongan segera.

(2)

Dinas bergerak pelayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus melaksanakan tugas jaga dengar pada
frekuensi marabahaya.

(3)

Stasiun radio pantai dan/atau stasiun bumi pantai,
harus menyiarkan berita marabahaya yang meliputi:
a. penyiaran ulang berita marabahaya dari kapal yang
diterima melalui sistem digital selective calling (DSC)
Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS);
b. komunikasi
marabahaya
“MAYDAY
MAYDAY
MAYDAY” menunjukan adanya stasiun/unit bergerak
atau
orang
dalam
keadaan
bahaya
dan
membutuhkan pertolongan segera;
c. komunikasi segera “PAN PAN PAN” meliputi:
1. informasi minta pertolongan terhadap orang yang
sakit di atas kapal; dan
2. informasi minta pertolongan terhadap orang yang
jatuh di laut.
d. komunikasi keselamatan “SECURITE SECURITE
SECURITE” meliputi:
1. informasi tentang adanya pergeseran posisi
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
2. informasi tentang padamnya Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran;
3. informasi tentang adanya pengeboran minyak
pada suatu posisi di alur-pelayaran;
4. informasi tentang adanya muncul sebuah karang;
5. informasi tentang adanya benda terapung yang
membahayakan pelayaran;
6. informasi tentang dukungan operasi pencarian
dan penyelamatan (SAR); dan
7. informasi tentang pelaporan adanya kapal
misterius (phantom ship).
e. siaran tanda waktu standar merupakan pancaran
tanda waktu untuk kapal-kapal, stasiun radio pantai,
dan bagi pihak lain yang memerlukan informasi
waktu dan mencocokan kronometer.
Pasal 80 . . .
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(1)

Nakhoda wajib meliput berita marabahaya, berita segera,
dan berita keselamatan berlayar baik dari kapal di
sekitarnya maupun dari stasiun radio pantai dan/atau
stasiun
bumi
pantai
untuk
tujuan
pencarian,
penyelamatan, dan keselamatan berlayar.

(2)

Nakhoda wajib meliput berita marabahaya, berita segera,
dan keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. stasiun bergerak atau stasiun darat yang mendengar
bahwa suatu stasiun bergerak dalam marabahaya
harus mentransmisikan sebuah berita marabahaya
dalam hal:
1. apabila stasiun yang dalam marabahaya dalam
posisi tidak mampu untuk memancarkan berita
bahaya;
2. apabila Nakhoda atau orang yang bertanggung
jawab untuk kapal, pesawat udara, atau
kendaraan lain yang tidak dalam marabahaya,
atau orang yang bertanggung jawab terhadap
stasiun darat, menganggap/berpendapat bahwa
masih diperlukan pertolongan lebih lanjut; atau
3. apabila kapal tidak dalam posisi untuk
memberikan bantuan, namun berita marabahaya
belum memperoleh pertolongan.
b. semua stasiun yang mendengar tanda segera harus
meliput/mengikutinya dan tidak membuat transmisi
apapun yang mungkin dapat menimbulkan gangguan
terhadap berita yang mengikuti tanda segera;
c. semua stasiun yang mendengar sinyal keselamatan
harus mendengar hingga mereka yakin bahwa berita
keselamatan tersebut tidak penting baginya, dan
tidak membuat transmisi apapun yang mungkin
dapat menimbulkan gangguan terhadap berita
keamanan tersebut.
Pasal 81

(1)

Setiap stasiun kapal yang tiba di pelabuhan tujuan, dan
akan menutup jam dinasnya harus:
a. memberitahukan kepada stasiun radio pantai
terdekat/setempat dan jika memungkinkan kepada
stasiun lain yang biasanya berhubungan; dan
b. tidak . . .
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pertukaran lalu lintas berita yang ada padanya,
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku di pelabuhan tersebut.
(2)

Setiap kapal yang meninggalkan pelabuhan harus
secepatnya memberitahukan kepada stasiun radio pantai
atau stasiun-stasiun terkait bahwa jam dinas stasiunnya
akan dibuka kembali sepanjang diizinkan oleh peraturan
yang berlaku, namun stasiun yang tidak mempunyai jam
dinas tetap, pemberitahuan dilakukan ketika pertama
kali dinas stasiunnya dibuka setelah berangkat dari
pelabuhan.
Pasal 82

(1)

Pemilik,
operator
kapal,
atau
Nakhoda
wajib
memberitahukan rencana kedatangan kapalnya di
pelabuhan kepada Syahbandar dengan mengirimkan
telegram radio Nakhoda (master cable) kepada Otoritas
Pelabuhan,
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan,
atau
Syahbandar melalui stasiun radio pantai dengan
tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen
umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh
delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan.

(2)

Pemberitahuan kedatangan kapal oleh Nakhoda dengan
mengirimkan telegram radio Nakhoda (master cable)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Syahbandar melalui stasiun radio pantai.

(3)

Pemberitahuan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang telah diterima oleh stasiun radio
pantai disampaikan kepada Otoritas Pelabuhan, Unit
Penyelenggara Pelabuhan, atau Syahbandar dan
perusahaan angkutan laut atau agen umum dengan
menggunakan sarana telepon, faksimili, surat elektronik
(e-mail), radio, dan/atau ordonan (caraka).
Pasal 83

(1)

Nakhoda wajib memberitahukan posisi tengah hari (noon
positioning) dengan mengirimkan telegram radio tidak
berbayar dan/atau hubungan komunikasi dari kapal ke
stasiun radio pantai terdekat.
(2) Telegram . . .
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Telegram radio dan hubungan komunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berisi koordinat posisi, haluan
kapal dari dan tujuan kapal, kondisi kapal, serta kondisi
awak kapal pada posisi tengah hari (noon positioning).

(3)

Stasiun radio pantai setelah menerima pemberitahuan
posisi tengah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) meneruskan berita posisi tengah hari (noon
positioning) tersebut kepada Syahbandar setempat.
Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyiaran berita
marabahaya, berita segera, berita keselamatan, dan siaran tanda
waktu standar diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PELAYANAN METEOROLOGI
Pasal 85
(1)

Pemerintah wajib memberikan pelayanan meteorologi
paling sedikit meliputi:
a. pemberian informasi mengenai keadaan cuaca dan
laut serta prakiraannya;
b. kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan
cuaca di kapal; dan
c. bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut kepada
awak kapal tertentu untuk menunjang masukan data
meteorologi.

(2)

Pelayanan meteorologi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pelayanan jasa informasi cuaca kelautan
dan dilaksanakan oleh stasiun meteorologi maritim.
Pasal 86

(1)

Pelayanan jasa informasi cuaca kelautan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) meliputi:
a. informasi cuaca pelayaran;
b. informasi cuaca pelabuhan; dan
c. informasi cuaca khusus.
(2) Informasi . . .
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Informasi cuaca kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada pengguna jasa.
Pasal 87

Setiap stasiun meteorologi maritim wajib
kerjasama dengan stasiun radio pantai setempat.

melakukan

Pasal 88
(1)

Informasi cuaca pelayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (1) huruf a berupa informasi cuaca yang
berisi:
a. pengamatan adanya badai;
b. cuaca buruk;
c. ringkasan keadaan cuaca umum yang signifikan;
dan/atau
d. prakiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah
perairan Indonesia.

(2)

Informasi cuaca pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b berupa informasi cuaca
yang berisi:
a. pengamatan adanya badai;
b. cuaca buruk;
c. ringkasan keadaan cuaca umum yang signifikan;
dan/atau
d. prakiraan cuaca dan gelombang laut untuk wilayah
pelabuhan dan perairan sekitarnya.

(3)

Informasi cuaca khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (1) huruf c berupa informasi cuaca harian
dan mingguan yang berupa:
a. data cuaca olahan; dan/atau
b. prakiraan cuaca yang disiarkan bagi pengguna jasa
yang
memerlukan
layanan
khusus
sesuai
permintaan.
Pasal 89

(1)

Informasi cuaca pelayaran dan informasi cuaca
pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat
(1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada:
a. Syahbandar; dan
b. kapal yang sedang berlayar melalui penyiaran umum
(broadcast) dari stasiun radio pantai setiap hari pada
waktu yang di tetapkan.
(2) Informasi . . .
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Informasi cuaca khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (1) huruf c dapat disampaikan langsung ke
pengguna
jasa
dan/atau
melalui
peralatan
telekomunikasi.
Pasal 90

Kalibrasi dan sertifikasi perlengkapan pengamatan cuaca di
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Pemerintah.
Pasal 91
Bimbingan teknis pengamatan cuaca di laut kepada awak
kapal tertentu untuk menunjang masukan data meteorologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c
berupa kegiatan:
a. pemberian bimbingan pengamatan cuaca;
b. sosialisasi tentang pentingnya cuaca untuk keselamatan
pelayaran kepada Nakhoda atau petugas pengamat cuaca
di kapal;
c. pemberian buku instruksi dan log books kapal untuk
keperluan pengamatan cuaca; dan
d. pengambilan data hasil pengamatan kapal.

BAB VII
BANGUNAN ATAU INSTALASI DI PERAIRAN
Pasal 92
(1)

Dalam perairan dapat dibangun bangunan atau instalasi
selain untuk keperluan alur-pelayaran.

(2)

Bangunan atau instalasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan
atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;

c. memperhatikan . . .
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jembatan;
d. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan
pipa bawah laut; dan
e. berada di luar perairan wajib pandu.
(3)

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pemilik bangunan atau instalasi wajib menempatkan
sejumlah uang di bank Pemerintah sebagai jaminan
untuk menggantikan biaya pembongkaran bangunan
atau instalasi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik
yang besarannya ditetapkan oleh Menteri.

(4)

Membangun, memindahkan, dan/atau membongkar
bangunan atau instalasi yang berada di perairan harus
mendapat izin dari Menteri.
Pasal 93

Membangun,
memindahkan,
dan/atau
membongkar
bangunan atau instalasi yang berada di sungai dan danau,
harus mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 94
(1)

Pada setiap bangunan atau instalasi di laut
dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

wajib

(2)

Pemasangan
Sarana
Bantu
Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pemilik bangunan setelah mendapat persetujuan dari
Menteri.

(3)

Menteri menetapkan zona keamanan dan keselamatan
berlayar pada setiap bangunan atau instalasi.

(4)

Lokasi bangunan atau instalasi, spesifikasi Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran,
dan
zona
keamanan
dan
keselamatan
berlayar
diumumkan
dengan
mencantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk
pelayaran serta disiarkan melalui stasiun radio pantai.
(5) Batas . . .

3006

- 42 (5)

Batas zona keamanan dan keselamatan terdiri atas:
a. zona terlarang pada area 500 (lima ratus) meter
dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan;
dan
b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima
puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang
atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari
titik terluar bangunan.
Pasal 95

(1)

Pada setiap bangunan atau instalasi di alur sungai dan
danau wajib:
a. dipasang fasilitas alur-pelayaran tertentu; dan
b. ditetapkan zona keamanan dan keselamatan berlayar.

(2)

Pemasangan
fasilitas
alur-pelayaran
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan
setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3)

Menteri menetapkan zona keamanan dan keselamatan
berlayar pada setiap bangunan atau instalasi.
Pasal 96

(1)

Bangunan atau instalasi yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) atau
yang tidak digunakan wajib dibongkar.

(2)

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pemilik bangunan atau instalasi paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan tidak
memenuhi syarat atau tidak digunakan lagi.

(3)

Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri untuk disiarkan melalui
stasiun radio pantai dan dicantumkan dalam peta laut
dan buku petunjuk pelayaran.

(4)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terlampaui, Menteri melakukan pembongkaran
atas biaya pemilik bangunan atau instalasi.

Pasal 97 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
membangun,
memindahkan,
dan/atau
membongkar
bangunan atau instalasi di perairan, dan penetapan zona
keamanan dan keselamatan berlayar bangunan atau instalasi
di perairan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
PENGERUKAN DAN REKLAMASI
Bagian Kesatu
Pengerukan
Pasal 98
(1)

Untuk membangun dan memelihara alur-pelayaran dan
kolam pelabuhan serta kepentingan lainnya dilakukan
pekerjaan pengerukan.

(2)

Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pembangunan pelabuhan;
b. pembangunan penahan gelombang;
c. penambangan; dan/atau
d. bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan
pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya
alur-pelayaran.
Pasal 99

(1)

Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang
mempunyai
kemampuan
dan
kompetensi
serta
dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang.

(2)

Pelaksanaan
pekerjaan
pengerukan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan
teknis.

(3)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. keselamatan dan keamanan berlayar;
b. kelestarian . . .
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c. tata ruang perairan; dan
d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan
danau.
(4)

Persyaratan teknis keselamatan dan keamanan berlayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. desain, lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai
dengan ukuran kapal yang akan melewati alur;
b. lokasi pembuangan hasil pengerukan (dumping area);
dan
c. memperhatikan daerah kabel laut, pipa instalasi
bawah air, bangunan lepas pantai, pengangkatan
kerangka kapal, dan daerah lainnya yang diatur oleh
ketentuan internasional atau instansi terkait.

(5)

Persyaratan teknis kelestarian lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa studi kelayakan
lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
hidup.

(6)

Persyaratan teknis tata ruang perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa rekomendasi
mengenai kesesuaian dengan tata ruang dari gubernur
dan/atau bupati/walikota.
Pasal 100

Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) harus mendapat izin dari:
a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alur-pelayaran
dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan
pelabuhan laut pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan
sungai dan danau.
Pasal 101
Pekerjaan pengerukan di alur-pelayaran sungai dan danau
harus mendapat izin dari:
a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alur-pelayaran
Kelas I;
b. gubernur . . .
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Kelas II; dan
c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di alurpelayaran Kelas III.
Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
pekerjaan pengerukan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Reklamasi
Pasal 103
(1)

Untuk membangun pelabuhan dan terminal khusus yang
berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan
reklamasi.

(2)

Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai
kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan
sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

(3)

Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:
a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi
kegiatan reklamasi yang lokasinya berada di dalam
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
b. keselamatan dan keamanan berlayar;
c. kelestarian lingkungan; dan
d. desain teknis.

(5)

Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mendapat izin dari:
a. Menteri untuk pekerjaan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
serta di wilayah perairan terminal khusus;
b. gubernur . . .
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perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota untuk pekerjaan reklamasi di
wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal
dan pelabuhan sungai dan danau.
Pasal 104
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101, dan
Pasal 103 ayat (5) diajukan oleh perusahaan yang memenuhi
persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. memiliki akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh
instansi berwenang;
d. memiliki keterangan domisili perusahaan;
e. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
f. memiliki peralatan pengerukan dan reklamasi; dan
g. memiliki tenaga ahli di bidang pengerukan dan reklamasi.
Pasal 105
(1)

Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan
pelabuhan
maka
permohonan
izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diajukan oleh
Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan
kepada:
a. Menteri, pada pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul serta di wilayah perairan terminal
khusus;
b. gubernur, pada pelabuhan pengumpan regional; dan
c. bupati/walikota, pada pelabuhan pengumpan lokal
dan pelabuhan sungai dan danau.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya
setelah
memenuhi
persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.
Pasal 106

(1)

Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja
dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dapat
dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan
atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lahan . . .
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Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan terminal
khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas
tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
pekerjaan reklamasi diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IX
PEMANDUAN
Pasal 108
(1)

Untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar,
perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran
berlalu lintas di perairan, pelabuhan dan terminal
khusus, perairan tertentu, Menteri menetapkan perairan
wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.

(2)

Penetapan perairan wajib pandu dan perairan pandu luar
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. faktor di luar kapal yang mempengaruhi keselamatan
berlayar; dan
b. faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan
berlayar.

(3)

Kriteria faktor di luar kapal yang mempengaruhi
keselamatan berlayar meliputi:
a. panjang alur perairan;
b. banyaknya tikungan;
c. lebar alur perairan;
d. rintangan/bahaya navigasi di alur perairan;
e. kecepatan arus;
f. kecepatan angin;
g. tinggi ombak;
h. ketebalan/kepekatan kabut;
i. jenis tambatan kapal; dan
j. keadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.
(4) Kriteria . . .
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Kriteria faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan
berlayar meliputi:
a. frekuensi kepadatan lalu lintas kapal;
b. ukuran kapal (tonase kotor, panjang, dan sarat
kapal);
c. jenis kapal; dan
d. jenis muatan kapal.

(5)

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diberi nilai pembobotan.
Pasal 109

(1)

Perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (1) diklasifikasikan dalam:
a. perairan wajib pandu Kelas I;
b. perairan wajib pandu Kelas II; dan
c. perairan wajib pandu Kelas III.

(2)

Pembagian kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan pada kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4).
Pasal 110

(1)

Pelaksanaan pemanduan di perairan wajib pandu dan
perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (1) harus dilakukan oleh petugas pandu.

(2)

Petugas pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:
a. berijazah pelaut ahli nautika;
b. mempunyai pengalaman berlayar sebagai Nakhoda
paling sedikit 3 (tiga) tahun;
c. lulus pendidikan dan pelatihan pandu yang
diselenggarakan oleh Pemerintah; dan
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah
yang ditunjuk oleh Menteri.
Pasal 111

(1)

Pelayanan pemanduan bagi kapal dengan sarat 15 (lima
belas) meter atau lebih di luar perairan pelabuhan
dilakukan oleh petugas pandu laut dalam.
(2) Petugas . . .
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Petugas pandu dapat ditetapkan sebagai petugas pandu
laut dalam setelah lulus pendidikan pelatihan pandu laut
dalam.
Pasal 112

(1)

Dalam pelaksanaan pemanduan:
a. petugas pandu wajib memberikan petunjuk dan
keterangan yang diperlukan Nakhoda atau pemimpin
kapal serta membantu olah gerak kapal; dan
b. Nakhoda atau pemimpin kapal harus memberikan
keterangan mengenai data dan karakteristik yang
berkaitan dengan olah gerak kapalnya kepada
petugas pandu.

(2)

Petugas pandu wajib segera melaporkan kepada
Syahbandar apabila menemukan adanya kekurangan
persyaratan kelaiklautan kapal.
Pasal 113

(1)

Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib
pandu, kapal berukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus
Gross Tonnage) atau lebih wajib dipandu.

(2)

Pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan pandu
luar biasa pelayanan pemanduan dilakukan atas
permintaan Nakhoda.
Pasal 114

(1)

Penyelenggaraan pemanduan pada perairan wajib pandu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan
pada perairan pandu luar biasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (2) dilakukan oleh Otoritas
Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

(2)

Dalam hal Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara
Pelabuhan belum menyediakan jasa pandu di perairan
wajib pandu dan pandu luar biasa yang berada di alurpelayaran
dan
wilayah
perairan
pelabuhan,
pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha
pelabuhan
yang
memenuhi
persyaratan
setelah
memperoleh izin dari Menteri.
(3) Dalam . . .
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Dalam hal Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara
Pelabuhan belum menyediakan jasa pandu di perairan
wajib pandu dan pandu luar biasa yang berada di dalam
wilayah perairan terminal khusus, pengelolaan dan
pengoperasian pemanduan dapat dilimpahkan kepada
pengelola terminal khusus yang memenuhi persyaratan
setelah memperoleh izin dari Menteri.
Pasal 115

(1)

Dalam hal pengelola terminal khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) tidak memenuhi
persyaratan, pengelolaan dan pengoperasian pemanduan
dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan
terdekat
yang
memenuhi
persyaratan
setelah
memperoleh izin dari Menteri.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. menyediakan petugas pandu yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
ayat (2);
b. menyediakan
sarana
bantu
dan
prasarana
pemanduan yang memenuhi persyaratan; dan
c. memberikan pelayanan pemanduan sesuai dengan
sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan.
Pasal 116

(1)

Penyelenggaraan pemanduan yang dilakukan oleh
Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Penyelenggaraan pemanduan yang dilakukan oleh badan
usaha pelabuhan dipungut biaya yang besarnya
ditetapkan oleh badan usaha pelabuhan berdasarkan
jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh
Menteri.

(3)

Badan
usaha
pelabuhan
yang
mengelola
dan
mengoperasikan pemanduan wajib membayar persentase
dari pendapatan yang berasal dari jasa pemanduan
kepada Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan
Pajak.
Pasal 117 . . .
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Biaya pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116
ayat (1) tidak dikenakan bagi:
a. kapal perang; dan
b. kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan.
Pasal 118
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kelas
perairan wajib pandu, tata cara penetapan perairan wajib
pandu dan perairan pandu luar biasa, pendidikan dan
pelatihan petugas pandu, kewajiban petugas pandu, dan
penyelenggaraan pemanduan diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB X
KERANGKA KAPAL
Pasal 119
(1)

Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya.

(2)

Asuransi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk asuransi atas kewajiban mengangkat kerangka
kapal.

(3)

Kewajiban mengasuransikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan bagi:
a. kapal perang;
b. kapal negara yang digunakan untuk melakukan tugas
pemerintahan;
c. kapal layar dan kapal layar motor; atau
d. kapal motor dengan tonase kotor kurang dari GT 35
(tiga puluh lima Gross Tonnage).
Pasal 120
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(1)

Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan
segera kerangka kapalnya yang berada di perairan
Indonesia kepada Syahbandar.

(2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri menetapkan tingkat gangguan keselamatan
berlayar.
Pasal 121 . . .
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(1)

Dalam hal kerangka kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120 ayat (1) posisinya mengganggu keselamatan
berlayar, harus dipasang Sarana Bantu NavigasiPelayaran.

(2)

Posisi kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan melalui stasiun radio pantai dan berita
pelaut Indonesia.

(3)

Pengadaan,
pemasangan,
pemeliharaan,
dan
pengangkatan kembali Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab pemilik kapal.

(4)

Posisi kerangka kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang belum dipasang Sarana Bantu NavigasiPelayaran yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan
kapal, pemilik kerangka kapal wajib membayar ganti rugi
kepada pihak yang mengalami kecelakaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 122

(1)

Pemilik kerangka kapal wajib menyingkirkan kerangka
kapal dan/atau muatannya ke tempat lain yang
ditentukan oleh Menteri.

(2)

Penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender sejak kapal tenggelam.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemilik kapal belum melaksanakan
penyingkiran kerangka kapalnya, penyingkiran kerangka
kapal wajib dilakukan oleh Menteri atas biaya pemilik
kerangka kapal.

(4)

Pemilik kerangka kapal yang lalai melaksanakan
penyingkiran kerangka kapalnya dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga
mengakibatkan terjadinya kecelakaan kapal, wajib
membayar ganti kerugian kepada pihak yang mengalami
kecelakaan.
Pasal 123 . . .
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(1)

Dalam hal pemerintah menemukan kerangka kapal
dan/atau muatannya atau berdasarkan laporan dari
masyarakat dan tidak diketahui pemiliknya, pemerintah
melakukan pengumuman ditemukannya kerangka kapal
dan/atau muatannya.

(2)

Pengumuman ditemukannya kerangka kapal dan/atau
muatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender melalui media
cetak dan/atau elektronik.

(3)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak ada pihak yang mengakui sebagai pemilik,
wajib diangkat oleh Menteri dan kerangka kapal
dan/atau muatannya menjadi milik negara.
Pasal 124

Untuk kepentingan keselamatan pelayaran, bekas lokasi
kerangka kapal yang telah disingkirkan diumumkan oleh
Menteri melalui stasiun radio pantai dan berita pelaut
Indonesia.
Pasal 125
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan
kerangka kapal dan/atau muatannya diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB XI
SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR
Pasal 126
(1)

Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal
dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau
tenggelam.

(2)

Pelaksanaan kegiatan salvage sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang
meliputi:
a. metode kerja;
b. kelengkapan peralatan; dan
c. tenaga kerja.
(3) Setiap . . .
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Setiap pelaksanaan kegiatan salvage sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin Menteri.
Pasal 127

(1)

Kegiatan pekerjaan bawah air dapat dilakukan untuk
pemasangan:
a. kabel bawah air;
b. pipa bawah air; dan/atau
c. bangunan atau instalasi bawah air.

(2)

Pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
teknis yang meliputi:
a. metode kerja;
b. kelengkapan peralatan; dan
c. tenaga kerja.

(3)

Setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
izin Menteri.
Pasal 128

(1)

Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 127 hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan
untuk kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.

(2)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki izin usaha.

(3)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi:
1. akte pendirian perusahaan;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
3. surat keterangan domisili.
b. teknis:
1. memiliki tenaga penyelam yang bersertifikat;
2. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja;
dan
3. memiliki peralatan kerja, paling sedikit berupa
peralatan scuba, peralatan potong, dan peralatan
penyelaman.
(4) Izin . . .
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Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
selama badan usaha masih menjalankan kegiatannya
dan memenuhi persyaratan.
Pasal 129

Sertifikat penyelam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
ayat (3) huruf b angka 1 diberikan oleh Menteri setelah
dinyatakan lulus di dalam pendidikan dan pelatihan
penyelam.
Pasal 130
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air, tata cara
pemberian izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air,
dan pendidikan dan pelatihan penyelam diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB XII
SISTEM INFORMASI KENAVIGASIAN
Pasal 131
(1)

Menteri
menyelenggarakan
kenavigasian.

sistem

informasi

(2)

Sistem informasi kenavigasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. kapasitas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
b. kapasitas Telekomunikasi-Pelayaran;
c. kondisi alur dan perlintasan;
d. kapal negara di bidang kenavigasian;
e. sumber daya manusia di bidang kenavigasian;
f. kondisi angin, arus, gelombang, dan pasang surut;
dan
g. rintangan pelayaran atau bahaya navigasi baru baik
di bawah atau di atas permukaan laut.

(3)

Sistem informasi kenavigasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. pengumpulan;
b. pengolahan;
c. penganalisaan;
d. penyajian;
e. penyebaran; dan
f. penyimpanan data dan informasi.
(4) Dalam . . .
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Dalam kegiatan penyelenggaraan sistem informasi
kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan instansi terkait dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 132

Sistem informasi kenavigasian ditujukan untuk:
a. mendukung operasional pelayaran;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik;
dan
c. mendukung perumusan kebijakan di bidang kenavigasian.
Pasal 133
Pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi
kenavigasian menggunakan teknologi satelit yang telah
dibangun dalam struktur sistem informasi pelayaran.
BAB XIII
PETUGAS SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN DAN
TELEKOMUNIKASI-PELAYARAN
Bagian Kesatu
Petugas Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
Pasal 134
(1)

Pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Bantu NavigasiPelayaran dilakukan oleh petugas yang memenuhi
persyaratan.

(2)

Persyaratan sebagaimana
meliputi:
a. pendidikan;
b. keterampilan; dan
c. kesehatan.

(3)

Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a memiliki sertifikat pendidikan dan
pelatihan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang
dikeluarkan oleh Menteri.

dimaksud

pada

ayat

(1)

(4) Sertifikat . . .
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Sertifikat pendidikan dan pelatihan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a. Sarana Bantu Navigasi-Pelatihan tingkat dasar; dan
b. Sarana Bantu Navigasi-Pelatihan tingkat terampil.

(5)

Persyaratan keterampilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi keterampilan mengoperasikan,
memelihara, dan memperbaiki peralatan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran.

(6)

Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c meliputi:
a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah
yang ditunjuk oleh Menteri; dan
b. bebas narkotika dan obat terlarang yang dibuktikan
dengan keterangan dari rumah sakit pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendidikan,
keterampilan, dan kesehatan petugas Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Petugas Telekomunikasi-Pelayaran
Pasal 135

(1)

Pengoperasian
dan
Pelayaran dilakukan
persyaratan.

pemeliharaan
oleh petugas

(2)

Persyaratan sebagaimana
meliputi:
a. pendidikan;
b. keterampilan; dan
c. kesehatan.

(3)

Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a memiliki sertifikat pendidikan dan
pelatihan Telekomunikasi-Pelayaran yang dikeluarkan
oleh Menteri.

(4)

Sertifikat pendidikan dan pelatihan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. Operator Radio Global Maritime Distress and Safety
System (GMDSS):

dimaksud

Telekomunikasiyang memenuhi
pada

ayat

(1)

1. Sertifikat . . .
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2. Sertifikat Operator Radio Umum (ORU);
3. Sertifikat Operator Radio Elektronika Tingkat II
(SRE II); dan
4. Sertifikat Operator Radio Elektronika Tingkat I
(SRE I).
b. Teknisi Telekomunikasi Pelayaran (TTP):
1. TTP tingkat III;
2. TTP tingkat II; dan
3. TTP tingkat I.
c. Vessel Traffic Service operator:
1. Vessel Traffic Service Basic; dan
2. Vessel Traffic Service Advance.
(5)

Persyaratan keterampilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi keterampilan mengoperasikan,
memelihara, dan memperbaiki peralatan TelekomunikasiPelayaran.

(6)

Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c meliputi:
a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah
yang ditunjuk oleh Menteri; dan
b. bebas narkotika dan obat terlarang yang dibuktikan
dengan keterangan dari rumah sakit pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendidikan,
keterampilan, dan kesehatan petugas TelekomunikasiPelayaran diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 136

Pengoperasian peralatan stasiun radio pantai dan stasiun
radio kapal dilakukan oleh petugas yang telah memiliki
sertifikat paling rendah sertifikat Operator Radio Umum
(ORU).

BAB XIV . . .
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SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 137
Badan usaha, pemilik, dan/atau operator kapal yang tidak
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43
ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 82 ayat (1),
Pasal 116 ayat (3), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal
121 ayat (4), Pasal 122 ayat (1), atau Pasal 122 ayat (4) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan izin; atau
c. pencabutan izin.
Pasal 138
Nakhoda yang tidak melaporkan semua informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 80
ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 83 ayat (1), Pasal 113 ayat (1),
atau Pasal 120 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. pembekuan sertifikat kepelautan.
Pasal 139
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dengan peraturan Menteri.
B A B XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 140
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan
Pemerintah ini yang mengatur ketentuan mengenai kenavigasian
dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 141
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 142
Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .

3024

PRESIDEN
REPUBLIK 'INDONESIA

Agar
setiap
pengundangan
penempatannya

orang
mengetahuinya,
memerintahkan
Peraturan
Pemerintah
lnl
dengan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal6 Januari

2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal6 Januari 2010
MENTERIHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

..

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIATNEGARARI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
B'
rekonomian dan Industri,
~:~p.f\'

~
Iq~ .

~

3025

tv~
G'

"<:!$l
'l"

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KENAVIGASIAN
I.

UMUM
Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis
pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari segi politis
dan ekonomi memberikan tanggung jawab yang besar dalam hal
pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.
Kegiatan kenavigasian mempunyai peranan penting dalam angkutan laut
yang merupakan penunjang dan pendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.
Untuk itu kegiatan kenavigasian diupayakan agar mampu mencakup
perairan Indonesia yang dinilai riskan terhadap keselamatan berlayar,
sesuai kondisi dan situasi perairan Indonesia, serta untuk memenuhi
persyaratan hukum internasional.
Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan
bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan ruang dan alurpelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana dan
prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia
yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna.
Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan
penyelenggaraan kegiatan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan
Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan
pelayanan dan keselamatan berlayar.
Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian di seluruh
perairan Indonesia, Pemerintah membentuk distrik navigasi.
Distrik navigasi disamping berfungsi melaksanakan kegiatan kenavigasian
di perairan Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap sebagian
kegiatan kenavigasian yang dilakukan oleh badan usaha.
Penyelenggaraan . . .
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-2Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan TelekomunikasiPelayaran disesuaikan dengan ketentuan internasional baik persyaratan
dan standarisasi sarana dan prasarana maupun kualifikasi sumber daya
manusia.
Fungsi lain dari kegiatan kenavigasian sangat strategis baik dari sisi
politis, ekonomis, dan pemantapan pertahanan keamanan. Selain untuk
menandai batas wilayah kedaulatan negara dalam rangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemantapan pertahanan dan
keamanan, juga berfungsi mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan
perekonomian.
Pemerintah dalam hal ini dapat melimpahkan sebagian penyelenggaraan
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran kepada
badan usaha. Dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran terhadap
gangguan fungsi sarana oleh pihak lain ditetapkan zona-zona keamanan
dan keselamatan di sekitar instalasi dan bangunan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran.
Dengan upaya ini diharapkan navigasi sebagai proses mengarahkan gerak
kapal dari satu titik ke titik lain dengan aman dan lancar dapat terwujud.
Untuk mewujudkan alur-pelayaran yang aman bagi lalu lintas pelayaran
diperlukan kegiatan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan
serta reklamasi.
Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pemanduan
kapal untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar pada
perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
Dalam penyelenggaraan pemanduan pada Peraturan Pemerintah ini telah
ditetapkan sebagai pelaksana
pemanduan adalah penyelenggara
pelabuhan.
Penyelenggaraan pemanduan juga dapat dilimpahkan kepada badan
usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus.
Kapal wajib
berlayar di alur-pelayaran sehingga penataan dan
pengaturan ruang serta alur pelayaran mutlak diperlukan sekaligus
mengantisipasi musibah kecelakaan kapal seperti tabrakan, kandas,
tenggelam yang kemungkinan akan terjadi di sekitar Alur-pelayaran.
Lokasi keberadaan kapal yang mengalami musibah, dapat menimbulkan
gangguan Keselamatan dan Keamanan di perairan bagi kapal-kapal
lainnya sehingga perlu diadakan pengangkatan dan/atau penyingkiran
kerangka kapal.
Kegiatan . . .
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-3Kegiatan pengangkatan dan/atau penyingkiran kerangka kapal agar dapat
terlaksana dengan baik, maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh
usaha salvage yang juga berfungsi memberikan pertolongan terhadap
kapal
dan/atau
muatannya
yang
mengalami
musibah,
serta
membersihkan alur-pelayaran dari segala rintangan bawah air, demi
kepentingan keselamatan dan keamanan di perairan dan kelestarian
lingkungan
Selain untuk kepentingan pelayaran, perairan dapat pula dimanfaatkan
untuk berbagai kepentingan antara lain eksploitasi dan eksplorasi minyak
dan gas bumi, pemasangan kabel telekomunikasi dan kabel listrik, pipa,
perikanan dan kelautan.
Guna menunjang kepentingan tersebut, pendirian bangunan dan instalasi
di perairan harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu
kepentingan keselamatan dan keamanan di perairan, kelestarian
lingkungan serta perlindungan terhadap bangunan dan instalasi tersebut.
Dalam upaya mendukung operasional pelayaran dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta mendukung rumusan kebijakan
pelayaran, pemerintah membangun dan mengembangkan jaringan
informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak
terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi
telekomunikasi.
Data informasi pelayaran tersebut didokumentasikan dan dipublikasikan
serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan
dengan memanfaatkan teknologi informasi telekomunikasi.
Jaringan informasi pelayaran ini menggunakan teknologi satelit yang telah
terpasang dan akan dikembangkan pada distrik navigasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kenavigasian yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3 . . .
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-4Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Penyelenggaraan alur-pelayaran dilakukan untuk:
a. ketertiban lalu lintas kapal;
b. memonitor pergerakan kapal ;
c. mengarahkan pergerakan kapal; dan
d. pelaksanaan hak lintas damai kapal-kapal asing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Keikutsertaan badan usaha dalam penyelenggaraan alurpelayaran
dimaksudkan
untuk
ikut
membangun
dan
memelihara alur-pelayaran sehubungan dengan keterkaitan
badan usaha dimaksud dalam pemanfaatan alur-pelayaran.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12 . . .
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-5Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Tinggi ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di
atas sungai untuk kepentingan kapal sungai disesuaikan
dengan klasifikasi alur-pelayaran sungai.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “waktu tiba” adalah Estimated Time
Arrival (ETA).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “informasi lain” meliputi perubahan
cuaca, adanya bahaya navigasi baru (seperti kerangka kapal
dan timbulnya pulau baru diperairan), adanya kapal
kandas atau tubrukan, dan adanya pencemaran dilaut.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada siang hari
dikenal dari:
a. warna;
b. tanda puncak;
c. bentuk bangunan; dan
d. kode huruf dan angkanya.
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada malam hari
dikenal dari irama dan warna cahaya.
Huruf b
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik dipergunakan
untuk
menyampaikan
informasi
melalui
sistem
elektromagnetik lainnya untuk menentukan arah dan posisi
kapal.
Huruf c . . .

3031

-7Huruf c
Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran audible dipergunakan
untuk menyampaikan informasi mengenai posisi Sarana
Bantu Navigasi-Pelayaran melalui suara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pencegahan gangguan, perlindungan,
dan pengamanan penyelenggaraan Sarana Bantu NavigasiPelayaran” adalah pencegahan terhadap Sarana Bantu NavigasiPelayaran dan sarana penunjangnya dari gangguan fisik dan
gangguan alam yang bersumber dari perbuatan manusia dan
keadaan alam, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan
penyelenggaraan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Kegiatan pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran meliputi:
a. pengadaan untuk lokasi baru; atau
b. pengadaan untuk penggantian.
Ayat (2) . . .
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Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah
pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk penandaan
alur pelayaran menuju ke terminal khusus.
Lokasi tertentu antara lain wilayah terminal khusus, kegiatan
pengerukan, dan lokasi kerangka kapal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hidrografi” adalah kegiatankegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di
wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan
sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama
yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar (kertas
peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik
kedalaman, garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi,
serta berbagai keragaman di atas dan di bawah permukaan
laut.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 33 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hambatan” adalah keadaan yang dapat
mengganggu atau menghalangi lalu lintas angkutan di perairan,
antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran hanya
dikenakan untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran
yang dibangun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “untuk keperluan meminta
pertolongan” antara lain meminta pertolongan untuk
keperluan pengobatan, kapal mengalami kerusakan, kapal
menurunkan orang sakit, atau mendapat kecelakaan
dengan syarat tidak mengadakan kegiatan pekerjaan yang
dilakukan selama di pelabuhan terdekat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “percobaan berlayar” adalah dalam
rangka pembangunan dan perbaikan kapal.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah
kabupaten/kota dalam perencanaan, pengadaan, pemasangan,
pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran yaitu:
a. Pemerintah pada perencanaan, pengadaan, pemasangan,
pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran
untuk alur-pelayaran Kelas I;
b. pemerintah
provinsi
pada
perencanaan,
pengadaan,
pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alurpelayaran untuk alur-pelayaran Kelas II; dan
c. pemerintah . . .
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- 11 c. pemerintah kabupaten/kota pada perencanaan, pengadaan,
pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alurpelayaran untuk alur-pelayaran Kelas III.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Membangun antara lain memasang iklan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 73 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “jaringan Telekomunikasi-Pelayaran”
adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi-Pelayaran dan
kelengkapannya
yang
digunakan
dalam
rangka
bertelekomunikasi.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Band Medium Frequency” adalah
ruang frekuensi dengan batas terendah 300 KHz (tiga ratus
kilohertz) dan batas tertinggi 3.000 Khz (tiga ribu kilohertz).
Yang dimaksud dengan “Band High Frequency” adalah
frekuensi dengan batas terendah 3 Mhz (tiga megahertz)
dan batas tertinggi 30 MHz(tiga puluh megahertz).
Yang dimaksud dengan “Band Very High Frequency” adalah
ruang frekuensi dengan batas terendah 30 Mhz (tiga puluh
megahertz).
Huruf b
Yang dimaksud dengan “List Of Radio Determination and
Special Service Stations” adalah daftar stasiun radio yang
menyelenggarakan dinas/pelayaran dalam penentuan dan
dinas/pelayaran
khusus,
dalam
penentuan
posisi
kecepatan, dan/atau informasi lain yang berhubungan
dengan beberapa parameter yang berlaku, dengan
menggunakan propagasi gelombang radio.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Pelayanan jasa informasi cuaca kelautan ditujukan untuk
kepentingan transportasi pelayaran, perikanan, wisata laut,
pertambangan, pertahanan dan keamanan, pencarian dan
penyelamatan, serta pelestarian lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 87
Kerjasama dimaksudkan dalam rangka mengumpulkan data cuaca
dari kapal dan menyebarluaskan informasi cuaca pelayaran.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bangunan atau instalasi” adalah setiap
konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan
perairan.
Ayat (2)
Dalam setiap pendirian dan/atau perubahan bangunan atau
instalasi di perairan perlu mempertimbangkan kelestarian dan
tata ruang kelautan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas alur-pelayaran tertentu”
antara lain rambu, pos pengawas, halte, pencatat skala
tinggi air, dan bangunan penahan arus.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “daerah lainnya” antara lain daerah
Ship to Ship Transfer (STS), Traffic Separation Scheme (TSS),
dan Anchorage Area.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Tenaga ahli untuk pekerjaan pengerukan meliputi teknik sipil
(civil engineering), teknik mesin (mechanical engineering), teknik
perkapalan (naval engineering), kelautan (marine environment),
ANT1 (navigator), dan ATT1 (ship engineer).
Tenaga ahli untuk pekerjaan reklamasi pada perairan dan
sekitarnya (menggunakan kapal keruk dan material hasil keruk)
meliputi teknik sipil (civil engineering), teknik mesin (mechanical
engineering), teknik perkapalan (naval engineering), kelautan
(marine environment), ANT1 (navigator), ATT1 (ship engineer),
teknik geodesi, dan juru ukur.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu
wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan
pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross
Tonnage) atau lebih.
Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah
suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak
wajib
dilakukan
pemanduan
tetapi
apabila
Nakhoda
memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa pemanduan.
Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanduan di luar perairan pelabuhan”
adalah pelayanan jasa pemanduan yang dilaksanakan:
a. di luar wilayah perairan wajib pandu;
b. di perairan pandu luar biasa yang berada di dalam wilayah
teritorial Indonesia; dan
c. di perairan pandu luar biasa yang berada pada alur yang
sempit dan rawan kecelakaan/tubrukan kapal.
Petugas pandu laut dalam disebut juga Deep Sea Pilot.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Yang dimaksud dengan ”dapat
memenuhi kebutuhan sesuai
peraturan perundang-undangan
pelaksanaan tugasnya tidak
mestinya.

dilimpahkan” adalah untuk
persyaratan dan ketentuan
serta dapat dicabut apabila
dilaksanakan sebagaimana

Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Kapal yang dibebaskan dari kewajiban menggunakan pandu dalam
ketentuan ini apabila memerlukan pemanduan, pelayanan
pemanduan diberikan menurut tata cara pelayanan pemanduan yang
berlaku.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kapal negara yang digunakan untuk
tugas pemerintahan” adalah kapal yang digunakan oleh instansi
pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintahan lainnya,
misalnya penelitian di laut dan pemasangan Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Asuransi dapat dilakukan oleh badan usaha asuransi atau
lembaga keuangan penjamin seperti Protection and Indemnity
Club (P&I Club).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 120 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemilik kapal” adalah orang atau badan
hukum yang namanya terdaftar sebagai pemilik kapal dalam
daftar kapal yang resmi sebelum menjadi kerangka kapal.
Pelaporan antara lain mencakup data kapal dan posisi kapal.
Ayat (2)
Penetapan tingkat gangguan kerangka kapal terhadap
keselamatan
berlayar
didasarkan
kepada
kepentingan
operasional pelayaran dan pengembangan wilayah.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pelaksanaan kegiatan salvage memperhatikan pula kelestarian
lingkungan. Penggunaan tenaga kerja asing dan kapal kerja
berbendera asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Pekerjaan bawah air tidak termasuk kegiatan pembudidayaan
dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan
tradisional/kecil.
Ayat (2) . . .
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Pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air memperhatikan pula
kelestarian lingkungan. Penggunaan tenaga kerja asing dan
kapal kerja berbendera asing dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani” adalah tidak buta
warna, tidak cacat pendengaran, dan tidak gagap.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (7) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12,
Pasal 14, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 30,
Pasal 34, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 58,
Pasal 59 ayat (3), Pasal 268, dan Pasal 273 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di
Perairan;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN
PERAIRAN.

PEMERINTAH

TENTANG

ANGKUTAN

DI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Angkutan di Perairan, Angkutan Laut Khusus, Angkutan
Laut Pelayaran-Rakyat, Pelayaran-Perintis, Kapal, Kapal
Asing, Trayek, Agen Umum,
Usaha Jasa Terkait,
Pelabuhan, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul,
Pelabuhan Pengumpan, Terminal Khusus, Badan Usaha,
dan Setiap Orang adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849).
2. Angkutan . . .
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-22. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut
kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
3. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan
laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang
diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
4. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut
dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau
dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal
khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan
laut.
5. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan
dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai,
danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk
mengangkut
penumpang
dan/atau
barang
yang
diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan
danau.
6. Angkutan Sungai
adalah kegiatan
dilakukan untuk
menunjang usaha

dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri
angkutan sungai dan danau yang
melayani kepentingan sendiri dalam
pokoknya.

7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan
dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh
perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan
beserta muatannya.
8. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah
didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia.
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang
menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang
dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan
lainnya.
10. Trayek Tetap dan Teratur (liner) adalah pelayanan
angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan
berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
11. Trayek . . .
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-311. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (tramper) adalah
pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap
dan tidak teratur.
12. Sub Agen adalah perusahaan angkutan laut nasional atau
perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk
melakukan usaha keagenan kapal di pelabuhan atau
terminal khusus tertentu yang ditunjuk oleh agen umum.
13. Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing (owner’s
representative) adalah badan usaha atau perorangan
warga negara Indonesia atau perorangan warga negara
asing yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing
di
luar
negeri
untuk
mewakili
kepentingan
administrasinya di Indonesia.
14. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang
bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke
kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring,
cargodoring, dan receiving/delivery.
15. Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari
kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang
dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai
dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan
derek kapal atau derek darat.
16. Cargodoring adalah pekerjaan melepaskan barang dari
tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari
dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang atau
sebaliknya.
17. Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang
dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan
penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas
kendaraan di pintu gudang/lapangan penumpukan atau
sebaliknya.
18. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding)
adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua
kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman
dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta
api, laut, dan/atau udara.
19. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan adalah kegiatan
usaha untuk memindahkan penumpang dan/atau barang
dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke
kapal di perairan pelabuhan.
20. Usaha . . .
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-420. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan
Jasa Terkait dengan Angkutan Laut adalah kegiatan usaha
untuk menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan
laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut
dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.
21. Usaha Tally Mandiri adalah kegiatan usaha jasa
menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat
catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik
muatan dan/atau pengangkut.
22. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yang
meliputi penyimpanan, penumpukan, pembersihan, dan
perbaikan peti kemas.
23. Usaha Pengelolaan Kapal (ship management) adalah
kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal
meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku
cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi
kelaiklautan kapal.
24. Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal (ship
broker) adalah kegiatan usaha perantara jual beli kapal
(sale and purchase) dan/atau sewa menyewa kapal
(chartering).
25. Usaha Keagenan Awak Kapal (ship manning agency)adalah
usaha jasa keagenan awak kapal yang meliputi rekruitmen
dan penempatan di kapal sesuai kualifikasi.
26. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha jasa untuk
mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut
asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional
selama berada di Indonesia.
27. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal (ship repairing and
maintenance) adalah usaha jasa perawatan dan perbaikan
kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi
mengapung.
28. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak
yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
29. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang
melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah
perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di
luar negeri.
30. Perusahaan . . .
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-530. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan
angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya
melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan
atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar
negeri.
31. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pelayaran.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kegiatan
angkutan laut, angkutan sungai dan danau, angkutan
penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masih
tertinggal dan/atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait
dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan, kewajiban
dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang
khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri
angkutan di perairan, sistem informasi angkutan di perairan,
dan sanksi administratif.
BAB II
ANGKUTAN LAUT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:
a. angkutan laut dalam negeri;
b. angkutan laut luar negeri;
c. angkutan laut khusus; dan
d. angkutan laut pelayaran-rakyat.
Bagian Kedua . . .
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-6Bagian Kedua
Angkutan Laut Dalam Negeri
Paragraf 1
Umum
Pasal 4
Angkutan laut dalam negeri meliputi kegiatan:
a. trayek angkutan laut dalam negeri;
b. pengoperasian kapal pada jaringan trayek; dan
c. keagenan kapal angkutan laut dalam negeri.
Pasal 5
(1)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh
perusahaan
angkutan
laut
nasional
dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki
oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut
dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang
antarpelabuhan laut serta kegiatan lainnya yang
menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia.

(3)

Kegiatan lainnya yang menggunakan kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan oleh kapal
asing.

(4)

Kapal
asing
yang
melakukan
kegiatan
lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi tidak
diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Paragraf 2
Kegiatan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 6
(1)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilaksanakan
dengan trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapi
dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2) Kegiatan . . .
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Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani
trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jaringan trayek.

(3)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani
trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. menyinggahi beberapa pelabuhan secara tetap dan
teratur dengan berjadwal; dan
b. kapal
yang
dioperasikan
merupakan
kapal
penumpang, kapal petikemas, kapal barang umum,
atau kapal Ro-Ro dengan pola trayek untuk masingmasing jenis kapal.

(4)

Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dengan memperhatikan:
a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan
pariwisata;
b. pengembangan wilayah dan/atau daerah;
c. rencana umum tata ruang;
d. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi; dan
e. perwujudan Wawasan Nusantara.
Pasal 7

(1)

Penyusunan
jaringan
trayek
tetap
dan
teratur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan
bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan
memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa
angkutan laut.

(2)

Penyusunan
jaringan
trayek
tetap
dan
teratur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh Menteri.

(3)

Jaringan trayek tetap dan teratur disusun berdasarkan
rencana trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh
perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri dan
usulan trayek dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan
asosiasi perusahaan angkutan laut nasional.

(4)

Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri.
(5) Jaringan . . .
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Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta jaringan
trayek dan diumumkan oleh Menteri pada forum
koordinasi Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)
atau media cetak dan/atau elektronik.
Pasal 8

(1)

Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan perubahan
berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah,
dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan
menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.

(2)

Penambahan trayek tetap dan teratur baru sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dengan
memperhatikan:
a. adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut
dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan
berkesinambungan; dan
b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai atau
lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar
muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat
menjamin keselamatan pelayaran.
Pasal 9

(1)

Perusahaan angkutan laut nasional yang akan
mengoperasikan kapal pada trayek yang belum
ditetapkan dalam jaringan trayek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) harus memberitahukan rencana
trayek tetap dan teratur kepada Menteri.

(2)

Rencana trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang belum ditetapkan dalam jaringan
trayek dihimpun oleh Menteri sebagai bahan penyusunan
jaringan trayek.
Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan jaringan
trayek angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 3 . . .
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-9Paragraf 3
Kegiatan Pengoperasian Kapal Pada Jaringan Trayek
Pasal 11
(1)

Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan
teratur dilakukan oleh perusahaan angkutan laut
nasional dengan mempertimbangkan:
a. kelaiklautan kapal;
b. menggunakan kapal berbendera Indonesia dan
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan
Indonesia;
c. keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan;
d. kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi;
dan
e. tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.

(2)

Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. melaporkan pengoperasian kapalnya pada trayek
tetap dan teratur kepada Menteri;
b. mengumumkan
jadwal
kedatangan
serta
keberangkatan kapalnya kepada masyarakat; dan
c. mengumumkan tarif, untuk kapal penumpang.

(3)

Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus melayani kegiatan
angkutan laut pada trayek dimaksud untuk waktu
paling sedikit 6 (enam) bulan.
Pasal 12

(1)

Dalam keadaan tertentu, perusahaan angkutan laut
nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada
trayek tetap dan teratur dapat melakukan penyimpangan
trayek berupa:
a. omisi; dan
b. deviasi.

(2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a. omisi dilakukan apabila:
1. kapal telah bermuatan penuh dari pelabuhan
sebelumnya
dalam
suatu
trayek
yang
bersangkutan;
2. tidak tersedia muatan di pelabuhan berikutnya;
atau
3. kondisi . . .
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- 10 3. kondisi cuaca buruk pada pelabuhan tujuan
berikutnya;
b. deviasi dilakukan apabila kapal yang dioperasikan
pada trayek yang telah ditetapkan digunakan untuk
mengangkut kepentingan yang ditugaskan oleh
negara.
Pasal 13
(1)

Selain melakukan penyimpangan trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) perusahaan angkutan
laut nasional yang telah mengoperasikan kapalnya pada
trayek tetap dan teratur dapat melakukan penggantian
kapal atau substitusi.

(2)

Penggantian
kapal
atau
substitusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
a. kapal mengalami kerusakan permanen;
b. kapal sedang dalam perbaikan atau docking; atau
c. kapal tidak sesuai dengan kondisi muatan.
Pasal 14

Penyimpangan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan penggantian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 wajib dilaporkan kepada Menteri.
Pasal 15
Terhadap perusahaan angkutan laut nasional yang
mengoperasikan kapalnya pada trayek tetap dan teratur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diberikan
insentif.
Pasal 16
(1)

Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(2)

Perusahaan
angkutan
laut
nasional
yang
mengoperasikan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan kepada Menteri.
(3) Laporan . . .
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Laporan pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap
dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal 17

(1)

Perusahaan
angkutan
laut
nasional
yang
mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan
tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) hanya dapat mengangkut muatan:
a. barang curah kering dan curah cair;
b. barang yang sejenis; atau
c. barang yang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan
tertentu.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk perusahaan pelayaran-rakyat yang
mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan
tidak teratur.
Pasal 18

Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan.
Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian
kapal pada trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap
dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Kegiatan Keagenan Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri
Pasal 20
(1)

Kapal angkutan laut dalam negeri yang dioperasikan oleh
perusahaan angkutan laut nasional hanya dapat diageni
oleh perusahaan angkutan laut nasional
atau
perusahaan nasional keagenan kapal.

(2)

Dalam hal tidak terdapat perusahaan angkutan laut
nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal di
suatu pelabuhan, perusahaan angkutan laut nasional
dapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagai
agen.
Pasal 21 . . .
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Apabila di suatu pelabuhan atau terminal khusus tidak
terdapat badan usaha yang dapat ditunjuk sebagai agen,
Nakhoda kapal dapat langsung menghubungi instansi yang
terkait untuk menyelesaikan segala urusan dan kepentingan
kapalnya selama berada di pelabuhan atau terminal khusus.
Bagian Ketiga
Angkutan Laut Luar Negeri
Paragraf 1
Umum
Pasal 22
Angkutan laut luar negeri meliputi kegiatan:
a. trayek angkutan laut luar negeri;
b. angkutan laut lintas batas;
c. keagenan umum kapal angkutan laut asing; dan
d. perwakilan perusahaan angkutan laut asing.
Pasal 23
(1)

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau
perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan
kapal berbendera Indonesia dan/atau kapal asing.

(2)

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari:
a. pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri;
atau
b. pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal
khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(3)

Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan
kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau
terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri.

(4)

Perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib menunjuk perusahaan nasional
sebagai agen umum.
(5) Perusahaan . . .
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Perusahaan angkutan laut asing dilarang melakukan
kegiatan angkutan laut antarpulau atau antarpelabuhan
di wilayah perairan Indonesia.

(6)

Perusahaan angkutan laut asing yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di
pelabuhan atau terminal khusus.
Pasal 24

(1)

Kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri
dapat melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal
khusus dalam negeri yang belum ditetapkan sebagai
pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri dengan ketentuan wajib:
a. menyinggahi pelabuhan atau terminal khusus
terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
untuk melapor (check point) kepada petugas bea dan
cukai, imigrasi, dan karantina; atau
b. mendatangkan petugas bea dan cukai, imigrasi, dan
karantina dari pelabuhan atau terminal khusus
terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(2)

Kapal yang melakukan angkutan laut luar negeri yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan
atau terminal khusus.
Pasal 25

(1)

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional
memperoleh pangsa muatan yang wajar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pengangkutan barang impor milik Pemerintah dan/atau
pemerintah
daerah
harus
menggunakan
kapal
berbendera
Indonesia
yang
dioperasikan
oleh
perusahaan angkutan laut nasional.

(3)

Dalam hal jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera
Indonesia
untuk
melayani
kegiatan
angkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia,
perusahaan angkutan laut nasional dapat menggunakan
kapal asing.
Paragraf 2 . . .
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Kegiatan Trayek Angkutan Laut Luar Negeri
Pasal 26
(1)

Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat
dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek
tidak tetap dan tidak teratur.

(2)

Penentuan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri
secara tetap dan teratur serta tidak tetap dan tidak
teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau
perusahaan angkutan laut asing.

(3)

Perusahaan
angkutan
laut
nasional
dan/atau
perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan
kapalnya dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus
yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara
tetap dan teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan
tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal dan
realisasi kapal yang telah dioperasikan secara tetap dan
teratur kepada Menteri dengan melampirkan:
a. nama kapal yang melayani trayek tetap dan teratur;
b. nama pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal
tetap dan teratur dalam jangka waktu paling sedikit 6
(enam) bulan sesuai jadwal pelayaran; dan
c. realisasi pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam)
bulan sesuai jadwal pelayaran.

(4)

Pemberitahuan tertulis oleh perusahaan angkutan laut
asing yang mengoperasikan kapalnya dari dan ke
pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka untuk
perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib dilakukan melalui agen umum di Indonesia
yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing.

(5)

Perusahaan
angkutan
laut
nasional
dan/atau
perusahaan
angkutan
laut
asing
yang
tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi
tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal
khusus.
(6) Perusahaan . . .
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Perusahaan
angkutan
laut
nasional
dan/atau
perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan
kapalnya untuk kegiatan angkutan laut luar negeri
dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
apabila tidak dilayari pada trayek dimaksud akan
diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap
dan tidak teratur.
Pasal 27

(1)

Perusahaan
angkutan
laut
nasional
dan/atau
perusahaan angkutan laut asing wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis setiap rencana kegiatan
kapal yang akan dioperasikan dan realisasi kegiatan
kapal yang telah dioperasikan untuk kegiatan angkutan
laut luar negeri secara tidak tetap dan tidak teratur
kepada Menteri.

(2)

Perusahaan
angkutan
laut
nasional
dan/atau
perusahaan
angkutan
laut
asing
yang
tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi
tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal
khusus.
Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan kapal
pada trayek angkutan laut luar negeri diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Kegiatan Angkutan Laut Lintas Batas
Pasal 29
(1)

Untuk memperlancar operasional kapal dan kepentingan
perdagangan dengan negara tetangga dapat ditetapkan
trayek angkutan laut lintas batas.

(2)

Trayek angkutan laut lintas batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan:
a. usulan kelompok kerja sama sub-regional; dan
b. jarak tempuh pelayaran tidak melebihi 150 (seratus
lima puluh) mil laut.
(3) Penempatan . . .
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Penempatan kapal pada trayek angkutan laut lintas
batas dilakukan oleh:
a. perusahaan
angkutan
laut
nasional
dengan
menggunakan kapal berukuran paling besar GT 175
(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage); dan
b. perusahaan pelayaran-rakyat.

Paragraf 4
Kegiatan Keagenan Umum Kapal Angkutan Laut Asing
Pasal 30
(1)

Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan
kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau
terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai
agen umum.

(2)

Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh:
a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
b. perusahaan angkutan laut nasional.

(3)

Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan
angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen
umum yang tidak memiliki kantor cabang di pelabuhan
atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan
luar negeri, dapat menunjuk perusahaan nasional
keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional
yang berada di pelabuhan atau terminal khusus yang
terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai sub agen.

(4)

Sub agen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengurus
kepentingan kapal asing yang diageni oleh perusahaan
nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut
nasional selama berada di pelabuhan atau terminal
khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

(5)

Perusahaan
angkutan
laut
asing
yang
tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi
tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal
khusus.
Pasal 31 . . .
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Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan
angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum
dilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya,
baik sebagian maupun keseluruhan, untuk mengangkut
muatan dalam negeri.
Pasal 32
(1)

Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan
angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen
umum, wajib melaporkan secara tertulis mengenai
rencana kedatangan kapal asing yang diageninya kepada
Menteri.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. nama kapal;
b. nama pelabuhan yang akan disinggahi;
c. surat penunjukan keagenan umum;
d. waktu kedatangan dan keberangkatan kapal;
e. rencana dan volume bongkar muat; dan
f. daftar awak kapal (crew list).

(3)

Perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan
angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen
umum
yang
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal yang
diageninya dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan
di pelabuhan atau terminal khusus.
Pasal 33

Kapal asing milik negara sahabat, kapal pesiar asing milik
pribadi, atau badan internasional lain dapat menunjuk atau
meminta bantuan kedutaan besar negara yang bersangkutan
atau perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan
angkutan laut nasional untuk mengurus kepentingan
kapalnya selama berada di perairan Indonesia.
Pasal 34 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana
kedatangan kapal asing yang diageni oleh perusahaan
nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut
nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing
Pasal 35
(1)

Perusahaan angkutan laut asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan atau
terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar
negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk
perwakilannya di Indonesia.

(2)

Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk:
a. badan hukum Indonesia;
b. perorangan warga negara Indonesia; atau
c. perorangan warga negara asing.

(3)

Penunjukan perwakilan perusahaan angkutan laut asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:
a. memiliki surat penunjukan sebagai perwakilan
perusahaan angkutan laut asing yang diketahui
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat
Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi
warga negara asing;
b. memiliki kartu izin tinggal sementara dari instansi
terkait bagi warga negara asing;
c. memiliki izin kerja dari instansi terkait bagi warga
negara asing;
d. melampirkan pas photo terbaru bagi perorangan;
e. melampirkan daftar riwayat hidup dari perorangan
yang ditunjuk sebagai perwakilan; dan
f. memiliki surat keterangan domisili dari instansi yang
berwenang.
(4) Perwakilan . . .
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Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
a. pemantauan atas kapal perusahaannya selama
beroperasi atau melakukan kegiatan di perairan
dan/atau di pelabuhan Indonesia;
b. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang
diberikan oleh perusahaan angkutan laut asing
terhadap agen umumnya dalam melayani kapalnya di
perairan dan/atau di pelabuhan atau terminal
khusus; dan
c. memberikan saran kepada agen umumnya.
Pasal 36

(1)

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang telah
memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (3) wajib didaftarkan oleh
perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan
angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen
umum perusahaan angkutan laut asing kepada Menteri.

(2)

Terhadap perwakilan perusahaan angkutan laut asing
yang telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Menteri menerbitkan
Certificate of Owner’s Representative.

(3)

Certificate of Owner’s Representative sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang.

(4)

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang
melakukan kegiatan keagenan kapal, booking muatan,
dan kegiatan pencarian muatan.
Pasal 37

(1)

Perusahaan angkutan laut nasional wajib menyampaikan
pemberitahuan setiap kegiatan kapal berbendera
Indonesia yang dioperasikan di luar negeri pada periode
tertentu kepada Menteri.

(2)

Pengoperasian kapal berbendera Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari potensi
armada nasional.
Pasal 38 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan
perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Angkutan Laut Khusus
Pasal 39
(1)

Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan
usaha
untuk
menunjang
usaha
pokok
untuk
kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan
kegiatan usaha pokok di bidang:
a. industri;
b. kehutanan;
c. pariwisata;
d. pertambangan;
e. pertanian;
f. perikanan;
g. salvage dan pekerjaan bawah air;
h. pengerukan;
i. jasa konstruksi; dan
j. kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, dan
penyelenggaraan kegiatan sosial lainnya.
Pasal 40

(1)

Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan sesuai dengan jenis
kegiatan usaha pokoknya.

(2)

Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pengoperasian
kapalnya kepada Menteri.

(3) Pelaksana . . .
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Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang tidak
menyampaikan
laporan
pengoperasian
kapalnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal
khusus.
Pasal 41

(1)

Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilarang mengangkut
muatan atau barang milik pihak lain dan/atau
mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam
keadaan tertentu berdasarkan izin dari Menteri.

(2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. tidak tersedianya kapal; dan
b. belum adanya perusahaan angkutan laut nasional
yang mampu melayani sebagian atau seluruh
permintaan jasa angkutan laut yang ada.

(3)

Izin penggunaan kapal
angkutan laut
khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara
sampai dengan:
a. tersedianya kapal; dan
b. adanya perusahaan angkutan laut nasional yang
mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan
jasa angkutan laut yang ada.
Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
pengoperasian kapal oleh pelaksana kegiatan angkutan laut
khusus dan tata cara penerbitan izin penggunaan angkutan
laut khusus mengangkut muatan atau barang umum diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 43
(1)

Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukan
kegiatan angkutan laut khusus ke pelabuhan atau
terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri, wajib menunjuk perusahaan angkutan laut
nasional atau pelaksana kegiatan angkutan laut khusus
sebagai agen umum.
(2) Pelaksana . . .
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Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus hanya dapat
menjadi agen umum bagi kapal yang melakukan kegiatan
yang sejenis dengan usaha pokoknya.

(3)

Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
kapal yang mengangkut bahan baku, peralatan produksi,
dan/atau hasil produksi untuk kepentingan sendiri
dalam menunjang usaha pokoknya.

(4)

Dalam hal pelaksana kegiatan angkutan laut asing tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi
tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal
khusus.
Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan
keagenan angkutan laut khusus diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kelima
Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Pasal 45
(1)

Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat dilakukan oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Penggunaan kapal angkutan laut pelayaran-rakyat
berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. kapal layar (KL) tradisional yang digerakkan
sepenuhnya oleh tenaga angin;
b. kapal layar motor (KLM) berukuran tertentu dengan
tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau
c. kapal motor (KM) dengan ukuran tertentu.
Pasal 46 . . .
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Kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) termasuk di dalamnya
kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal
laut, yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama.
Pasal 47
(1)

Menteri melakukan pembinaan angkutan laut pelayaranrakyat agar kehidupan usaha dan peranan penting
angkutan laut pelayaran-rakyat tetap terpelihara sebagai
bagian dari potensi angkutan laut nasional yang
merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

(2)

Pengembangan
angkutan
laut
pelayaran-rakyat
dilaksanakan untuk:
a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman
dan/atau perairan yang memiliki alur dengan
kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan
usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja;
dan
c. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan
kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut
nasional.

(3)

Pengembangan
angkutan
laut
pelayaran-rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. peningkatan keterampilan sumber daya manusia bagi
pengusaha dan awak kapal di bidang nautis, teknis,
radio, serta pengetahuan kepelautan melalui
pendidikan/pelatihan
kepelautan
yang
diselenggarakan termasuk di pelabuhan sentra
pelayaran-rakyat;
b. peningkatan
keterampilan
manajemen
bagi
perusahaan
berupa
pendidikan
di
bidang
ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di
pelabuhan sentra pelayaran-rakyat;
c. penetapan standarisasi bentuk, ukuran, konstruksi,
dan tipe kapal disesuaikan dengan daerah dan/atau
rute pelayaran yang memiliki alur dengan kedalaman
terbatas termasuk sungai dan danau yang dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi
maupun dari segi kelaiklautan kapalnya; dan
d. kemudahan . . .
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dan penyiapan fasilitas pelabuhan serta keringanan
tarif jasa kepelabuhanan.
Pasal 48
(1)

Armada
angkutan
laut
pelayaran-rakyat
dapat
dioperasikan pada jaringan trayek angkutan dalam negeri
dan trayek lintas batas, baik dengan trayek tetap dan
teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2)

Kegiatan
angkutan
laut
pelayaran-rakyat
yang
menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan trayek
tidak tetap dan tidak teratur.

(3)

Kegiatan
angkutan
laut
pelayaran-rakyat
yang
menggunakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (2) huruf c dilakukan dengan trayek tetap dan
teratur.
Pasal 49

Perusahaan pelayaran-rakyat dalam melakukan kegiatan
angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat
mengangkut muatan:
a. barang umum;
b. barang curah kering dan/atau curah cair; dan/atau
c. barang yang sejenis, dalam jumlah tertentu, sesuai
dengan kondisi kapal pelayaran-rakyat.
Pasal 50
(1)

Keagenan kapal perusahaan pelayaran-rakyat hanya
dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran-rakyat.

(2)

Dalam hal tidak terdapat perusahaan pelayaran-rakyat
di suatu pelabuhan, perusahaan pelayaran-rakyat dapat
menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau
perusahaan angkutan laut nasional.
Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut
pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III . . .
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ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52
(1)

Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:
a. angkutan sungai dan danau di dalam negeri;
b. angkutan sungai dan danau antara negara Republik
Indonesia dengan negara tetangga; dan
c. angkutan sungai dan danau untuk kepentingan
sendiri.

(2)

Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh
orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(3)

Kegiatan angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan di laut,
kecuali mendapat izin dari Syahbandar dengan tetap
memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Bagian Kedua
Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau di Dalam Negeri
Pasal 53
(1)

Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a
diselenggarakan dengan menggunakan:
a. trayek tetap dan teratur; dan
b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.

(2)

Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri
yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan
trayek.

(3) Jaringan . . .
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Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh:
a. Menteri, untuk trayek antarprovinsi;
b. gubernur, untuk trayek antarkabupaten/kota dalam
provinsi; dan
c. bupati/walikota,
untuk
trayek
dalam
kabupaten/kota.

(4)

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan jaringan trayek
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
harus
mempertimbangkan:
a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
b. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.

(5)

Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah
memenuhi persyaratan:
a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
b. adanya kebutuhan angkutan;
c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai
dan danau;
d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan
spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan
pada trayek yang akan dilayani; dan
e. potensi perekonomian daerah.

(6)

Jaringan trayek angkutan sungai dan danau di dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
seluruh wilayah Republik Indonesia, digambarkan dalam
peta jaringan dan diumumkan oleh Menteri.
Pasal 54

(1)

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
a. antarpelabuhan sungai;
b. antarpelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang
berada dalam satu alur-pelayaran; atau
c. antarpelabuhan danau.

(2)

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. trayek utama; dan
b. trayek cabang.
(3) Trayek . . .
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Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a menghubungkan antarpelabuhan sungai dan
antarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat
penyebaran.

(4)

Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b menghubungkan antarpelabuhan sungai dan
antarpelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat
penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat
penyebaran
atau
antarpelabuhan
sungai
dan
antarpelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai
pusat penyebaran.
Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan trayek
angkutan sungai dan danau di dalam negeri diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau Antara Negara Republik Indonesia
dan Negara Tetangga
Pasal 56
(1)

Kegiatan angkutan sungai dan danau antara negara
Republik Indonesia dan negara tetangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilakukan
berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang
bersangkutan.

(2)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a. adanya kebutuhan angkutan sungai dan danau dari
negara Republik Indonesia ke negara tetangga atau
sebaliknya; dan
b. tersedianya fasilitas pelabuhan sungai dan danau
yang terletak berdekatan dengan batas wilayah
negara Republik Indonesia dengan negara tetangga.

(3)

Angkutan sungai dan danau yang dilakukan antara 2
(dua) negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia
dan/atau kapal berbendera negara yang bersangkutan.
Bagian Keempat . . .
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Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 57
Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan
sendiri dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usaha
pokoknya.
Pasal 58
(1)

Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada
bupati/walikota sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

(2)

Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan
pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di
pelabuhan sungai dan danau.
Pasal 59

(1)

Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) dilarang mengangkut muatan atau barang
milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau
barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu
berdasarkan izin dari bupati/walikota.

(2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. tidak tersedianya kapal; dan
b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan
danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh
permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang
ada.

(3)

Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau
untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
a. tersedianya kapal; dan
b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau
yang mampu melayani sebagian atau seluruh
permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang
ada.
Pasal 60 . . .

3075

- 29 Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin
kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan
umum diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
ANGKUTAN PENYEBERANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61
(1)

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan
jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang
dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang
dan kendaraan beserta muatannya.

(2)

Kegiatan angkutan penyeberangan dilakukan oleh badan
usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia
yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

(3)

Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan
wajib:
a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan
persyaratan
pelayanan
minimal
angkutan
penyeberangan;
b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas
pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan atau terminal penyeberangan pada
lintas yang dilayani;
c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang
memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan
untuk kapal penyeberangan;
d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal
maupun
penumpang
dan
kendaraan
beserta
muatannya;
e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal
yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan
kanan kapal; dan
f. mencantumkan . . .
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(4)

mencantumkan informasi atau petunjuk yang
diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia
dan bahasa Inggris.

Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. angkutan penyeberangan di dalam negeri; dan
b. angkutan penyeberangan antara negara Republik
Indonesia dan negara tetangga.

Bagian Kedua
Kegiatan Angkutan Penyeberangan di Dalam Negeri
Pasal 62
(1)

Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a
dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan
teratur dalam lintas penyeberangan.

(2)

Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh:
a. Menteri, untuk lintas penyeberangan antarprovinsi;
b. gubernur,
untuk
lintas
penyeberangan
antarkabupaten/kota; dan
c. bupati/walikota, untuk lintas penyeberangan dalam
kabupaten/kota.

(3)

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dalam menetapkan lintas penyeberangan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
harus
mempertimbangkan:
a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur
kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
b. fungsi sebagai jembatan;
c. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan
untuk melayani angkutan penyeberangan, antara
pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan
penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan
antara dua terminal penyeberangan dengan jarak
tertentu;
d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari
kendaraan pengangkutnya;
e. rencana tata ruang wilayah; dan
f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat
mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intradan antarmoda.
(4) Penetapan . . .
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Penetapan
lintas
penyeberangan
selain
mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus memenuhi persyaratan:
a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
b. adanya kebutuhan angkutan;
c. rencana
dan/atau
ketersediaan
terminal
penyeberangan atau pelabuhan;
d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi
teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas
yang akan dilayani; dan
e. potensi perekonomian daerah.

(5)

Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk seluruh wilayah Republik Indonesia,
digambarkan dalam peta lintas penyeberangan dan
diumumkan oleh Menteri.
Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan lintas
penyeberangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Kegiatan Angkutan Penyeberangan Antara
Negara Republik Indonesia dan Negara Tetangga
Pasal 64
(1)

Kegiatan angkutan penyeberangan antara negara
Republik Indonesia dan negara tetangga dilakukan
berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang
bersangkutan.

(2)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan dari
negara Republik Indonesia ke negara tetangga atau
sebaliknya; dan
b. tersedianya fasilitas pelabuhan laut yang digunakan
untuk melayani angkutan penyeberangan yang
terletak berdekatan dengan batas wilayah negara
Republik Indonesia dengan negara tetangga.
(3) Angkutan . . .
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Angkutan penyeberangan yang dilakukan antara 2 (dua)
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia dan/atau
kapal berbendera negara tetangga yang bersangkutan.
Bagian Keempat
Penempatan Kapal
Pasal 65

Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada lintas
penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. adanya kebutuhan angkutan penyeberangan; dan
b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk
melayani
angkutan
penyeberangan/terminal
penyeberangan.
Pasal 66
(1)

Penempatan kapal yang akan dioperasikan pada setiap
lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. spesifikasi teknis lintas;
b. spesifikasi teknis kapal;
c. persyaratan
pelayanan
minimal
angkutan
penyeberangan;
d. fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk
melayani angkutan penyeberangan atau terminal
penyeberangan; dan
e. keseimbangan antara kebutuhan penyedia dan
pengguna jasa angkutan.

(2)

Spesifikasi teknis lintas penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kondisi lintasan;
b. perkiraan kapasitas lintas;
c. kemampuan pelayanan alur; dan
d. spesifikasi teknis terminal penyeberangan atau
pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan.

(3)

Spesifikasi teknis kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. ukuran kapal;
b. pintu rampa;
c. kecepatan kapal; dan
d. mesin bantu sandar.
(4) Persyaratan . . .
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Persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. persyaratan usaha; dan
b. persyaratan pelayanan.

(5)

Fasilitas pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani
angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling
sedikit meliputi:
a. jumlah dan jenis fasilitas sandar kapal;
b. kolam pelabuhan; dan
c. fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan.

(6)

Keseimbangan
antara
kebutuhan
penyedia
dan
pengguna jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e merupakan keseimbangan antara
permintaan jasa angkutan dengan sarana angkutan yang
tersedia.
Pasal 67

(1)

Untuk penambahan kapasitas angkut pada setiap lintas
penyeberangan, penempatan kapal dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. faktor
muat
rata-rata
kapal
pada
lintas
penyeberangan mencapai paling sedikit 65% (enam
puluh lima per seratus) dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun;
b. kapal yang ditempatkan tidak dapat memenuhi
jumlah muatan yang ada;
c. jumlah kapal yang beroperasi kurang dari jumlah
kapal
yang
diizinkan
melayani
lintas
yang
bersangkutan;
d. kapasitas prasarana dan fasilitas pelabuhan laut yang
digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan
atau terminal penyeberangan yang tersedia; dan/atau
e. tingkat kemampuan pelayanan alur.

(2)

Penambahan kapasitas angkut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di setiap lintas penyeberangan dilakukan
dengan meningkatkan jumlah frekuensi pelayanan kapal.

(3)

Dalam hal frekuensi pelayanan kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sudah optimal, dapat dilakukan:
a. penambahan jumlah kapal; atau
b. penggantian kapal dengan ukuran yang lebih besar.
(4) Penambahan . . .
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Penambahan kapasitas angkut kapal pada setiap lintas
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus memperhatikan faktor muat rata-rata paling sedikit
50% (lima puluh per seratus) per tahun dengan tidak
menambah waktu sandar dan waktu layar dari masingmasing kapal.
Pasal 68

(1)

Setiap lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan evaluasi secara
berkala.

(2)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan
oleh
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui
media cetak dan/atau elektronik.
Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
persetujuan penempatan kapal pada lintas penyeberangan
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
ANGKUTAN DI PERAIRAN UNTUK DAERAH MASIH TERTINGGAL
DAN/ATAU WILAYAH TERPENCIL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 70
(1)

Angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil dilaksanakan oleh Menteri,
gubernur, dan/atau bupati/walikota.

(2)

Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan
dengan
pelayaran-perintis
dan
penugasan.

(3)

Kegiatan pelayaran-perintis dan penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana
kegiatan yang bergerak di bidang:
a. angkutan laut;
b. angkutan sungai dan danau; atau
c. angkutan penyeberangan.
Bagian Kedua . . .
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Pelayaran-Perintis
Pasal 71
(1)

Kegiatan pelayaran-perintis dilakukan untuk:
a. menghubungkan daerah yang masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil yang belum berkembang
dengan daerah yang sudah berkembang atau maju;
b. menghubungkan daerah yang moda transportasi
lainnya belum memadai; dan
c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum
menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana
kegiatan angkutan laut, angkutan sungai dan danau,
atau angkutan penyeberangan.

(2)

Kegiatan pelayaran-perintis yang dilakukan di daerah
yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan
berdasarkan kriteria:
a. belum dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan
laut, angkutan sungai dan danau atau angkutan
penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan
teratur;
b. secara komersial belum menguntungkan; atau
c. tingkat pendapatan perkapita penduduknya masih
rendah.
Pasal 72

(1)

Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan
angkutan laut, angkutan sungai dan danau, atau
angkutan penyeberangan dengan biaya yang disediakan
oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2)

Biaya yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan subsidi sebesar selisih biaya pengoperasian
kapal
pelayaran-perintis
yang
dikeluarkan
oleh
perusahaan angkutan laut nasional,
perusahaan
angkutan sungai dan danau, atau perusahaan angkutan
penyeberangan
dengan
pendapatan
dan/atau
penghasilan uang tambang barang dan penumpang pada
suatu trayek tertentu.
(3) Pelayaran . . .
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Pelayaran-perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan cara kontrak jangka panjang
dengan perusahaan angkutan di perairan menggunakan
kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal yang diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 73

Penyelenggaraan pelayaran-perintis dilaksanakan secara
terpadu dengan sektor lain berdasarkan pendekatan
pembangunan wilayah.
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kegiatan pelayaran-perintis diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penugasan
Pasal 75
(1)

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat
(2) dilakukan untuk:
a. menjamin kesinambungan pelayanan angkutan di
perairan;
b. membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
angkutan di perairan; dan
c. memperlancar arus mobilisasi penumpang dan
barang.

(2)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional
dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah sebesar selisih antara biaya
produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.

(3)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh:
a. Menteri, untuk tarif penumpang kelas ekonomi:
1. angkutan laut;
2. angkutan sungai dan danau antarprovinsi dan
antarnegara; dan
3. angkutan . . .
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antarnegara;
b. gubernur, untuk tarif penumpang kelas ekonomi:
1. angkutan sungai dan danau antarkabupaten/kota
dalam satu provinsi; dan
2. angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota
dalam satu provinsi;
c. bupati/walikota, untuk tarif penumpang kelas
ekonomi:
1. angkutan
sungai
dan
danau
dalam
kabupaten/kota; dan
2. angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota.
(4)

Dalam hal penugasan untuk angkutan sungai dan danau
serta
angkutan
penyeberangan,
pelaksanaannya
diberikan kepada perusahaan angkutan di perairan yang
memiliki izin usaha di bidang angkutan sungai dan
danau serta angkutan penyeberangan.
Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
kegiatan penugasan angkutan di perairan diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Trayek Angkutan di Perairan Untuk Daerah Masih
Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil
Pasal 77
(1)

Kegiatan angkutan di perairan untuk daerah masih
tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan pelayaranperintis dan penugasan dilaksanakan dengan trayek
tetap dan teratur.

(2)

Trayek angkutan di perairan untuk daerah masih
tertinggal dan/atau wilayah terpencil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan
dilakukan evaluasi setiap tahun.

(3)

Menteri dalam menetapkan trayek angkutan di perairan
untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah
terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempertimbangkan:
a. keterpaduan intramoda transportasi laut dan
antarmoda transportasi darat, laut, dan udara;
b. usul . . .
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c. kesiapan fasilitas pelabuhan atau tempat lain yang
ditunjuk;
d. kesiapan fasilitas keselamatan pelayaran;
e. keterpaduan dengan program sektor lain; dan
f. keterpaduan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(4)

Penempatan kapal untuk mengisi trayek angkutan di
perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah
terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan tipe dan ukuran kapal.

(5)

Perusahaan
angkutan
laut
nasional
yang
menyelenggarakan angkutan di perairan untuk daerah
masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dengan
trayek tetap dan teratur hanya dimungkinkan melakukan
penyimpangan trayek berupa omisi, deviasi, dan
penggantian kapal atau substitusi karena alasan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal
13 ayat (2) berdasarkan izin dari Menteri.
Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan trayek
angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau
wilayah terpencil diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
KEGIATAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 79
(1)

Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan, dapat
diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di
perairan.

(2)

Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. bongkar muat barang;
b. jasa pengurusan transportasi;
c. angkutan perairan pelabuhan;
d. penyewaan . . .
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jasa terkait dengan angkutan laut;
e. tally mandiri;
f. depo peti kemas;
g. pengelolaan kapal;
h. perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
i. keagenan awak kapal;
j. keagenan kapal; dan
k. perawatan dan perbaikan kapal.
Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang
Pasal 80
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(1)

Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a merupakan
kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan
muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang
meliputi
kegiatan
stevedoring,
cargodoring,
dan
receiving/delivery.

(2)

Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang
didirikan khusus untuk bongkar muat barang di
pelabuhan.

(3)

Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kegiatan bongkar muat barang tertentu dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional
hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu
untuk kapal yang dioperasikannya.

(4)

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut,
izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya.

(5)

Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi barang:
a. milik penumpang;
b. curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipa;
c. curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui
conveyor atau sejenisnya; dan
d. yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal
Ro-Ro.
(6) Perusahaan . . .

- 40 (6)

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan
bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan
tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat
barang.

(7)

Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kapal yang
dilengkapi dengan peralatan bongkar muat barang dan
tenaga ahli.
Pasal 81

(1)

Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2)
dilaksanakan dengan menggunakan peralatan bongkar
muat oleh tenaga kerja bongkar muat.

(2)

Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik operasi dan
menjamin keselamatan kerja.

(3)

Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang bongkar
muat.

(4)

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bongkar muat
di pelabuhan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau
badan hukum Indonesia dapat menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan di bidang bongkar muat barang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
Pasal 82
(1)

Kegiatan
usaha
jasa
pengurusan
transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b,
meliputi:
a. penerimaan;
b. penyimpanan;
c. sortasi;
d. pengepakan;
e. penandaan;
f. pengukuran;
g. penimbangan . . .
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h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

penimbangan;
penerbitan dokumen angkutan;
pengurusan penyelesaian dokumen;
pemesanan ruangan pengangkut;
pengiriman;
pengelolaan pendistribusian;
perhitungan biaya angkutan dan logistik;
klaim;
asuransi atas pengiriman barang;
penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang
diperlukan;
q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi; dan
r. layanan logistik.

(2)

Kegiatan
usaha
jasa
pengurusan
transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa
pengurusan transportasi.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
Pasal 83
(1)

Kegiatan
usaha
angkutan
perairan
pelabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c
merupakan kegiatan usaha untuk memindahkan
penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau
sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan
pelabuhan.

(2)

Kegiatan
usaha
angkutan
perairan
pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha
angkutan perairan pelabuhan.

(3)

Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dapat
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

(4)

Kegiatan
usaha
angkutan
perairan
pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut, izin usahanya melekat
pada izin usaha pokoknya.
Bagian Kelima . . .
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Kegiatan Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau
Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut
Pasal 84
(1)

Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d merupakan
kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan
peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait
dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk
pelayanan kapal.

(2)

Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang
didirikan khusus untuk usaha penyewaan peralatan
angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan
angkutan laut.

Bagian Keenam
Kegiatan Usaha Tally Mandiri
Pasal 85
(1)

Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan jasa
menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat
catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik
muatan dan/atau pengangkut.

(2)

Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan
khusus untuk usaha tally mandiri.

(3)

Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di kapal pada kegiatan
stevedoring terhadap setiap kapal nasional maupun kapal
asing yang melakukan kegiatan bongkar muat barang
dari dan ke kapal di wilayah kerja pelabuhan.

(4) Selain . . .
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Selain badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), kegiatan tally dapat dilakukan oleh perusahaan
angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat atau
perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas
hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery,
stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya
sendiri.

(5)

Kegiatan tally sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional,
perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa
pengurusan transportasi, izin usahanya melekat pada
izin usaha pokoknya.
Bagian Ketujuh
Kegiatan Usaha Depo Peti Kemas
Pasal 86

(1)

Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf f meliputi:
a. penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas;
b. pembersihan atau pencucian, perawatan, dan
perbaikan peti kemas;
c. pemuatan dan pembongkaran less than container load
cargo; dan
d. kegiatan lain yang antara lain terdiri atas:
1. pemindahan;
2. pengaturan atau angsur;
3. penataan;
4. lift on lift off secara mekanik;
5. pelaksanaan survei;
6. pengemasan;
7. pelabelan;
8. pengikatan/pelepasan;
9. pemeriksaan fisik barang;
10. penerimaan;
11. penyampaian; dan
12. tempat penimbunan yang peruntukkannya untuk
kegiatan depo peti kemas dalam pengawasan
kepabeanan.

(2)

Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan
khusus untuk usaha depo peti kemas.
(3) Kegiatan . . .
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Kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar
daerah lingkungan kerja pelabuhan.
Bagian Kedelapan
Kegiatan Usaha Pengelolaan Kapal
Pasal 87

(1)

Kegiatan
usaha
pengelolaan
kapal
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf g merupakan
kegiatan pengelolaan kapal di bidang teknis kapal
meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku
cadang,
perbekalan,
pengawakan,
asuransi,
dan
sertifikasi kelaiklautan kapal.

(2)

Kegiatan
usaha
pengelolaan
kapal
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang
didirikan khusus untuk usaha pengelolaan kapal.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal
Pasal 88
(1)

Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf h
merupakan kegiatan usaha perantara jual beli kapal
dan/atau sewa menyewa kapal.

(2)

Kegiatan usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha
perantara jual beli dan/atau sewa kapal.
Bagian Kesepuluh
Kegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal
Pasal 89

(1)

Kegiatan usaha keagenan awak kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf i merupakan
kegiatan rekruitmen awak kapal dan penempatannya di
kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Kegiatan . . .
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Kegiatan usaha keagenan awak kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang
didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.
Bagian Kesebelas
Kegiatan Usaha Keagenan Kapal
Pasal 90

(1)

Kegiatan usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf j merupakan kegiatan
mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut
asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional
selama berada di Indonesia.

(2)

Kegiatan usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau
b. perusahaan angkutan laut nasional.

(3)

Kegiatan
keagenan
kapal
yang
dilakukan
oleh
perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, izin usahanya melekat
pada izin usaha pokoknya.

Bagian Keduabelas
Kegiatan Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
Pasal 91
(1)

Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf k
merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan kapal
yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.

(2)

Kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha
perawatan dan perbaikan kapal.

BAB VII . . .
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PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 92
Badan usaha atau orang perseorangan warga negara
Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha angkutan di
perairan wajib memiliki:
a. izin usaha angkutan di perairan;
b. izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
dan/atau
c. izin operasi angkutan di perairan.
Bagian Kedua
Izin Usaha Angkutan di Perairan
Paragraf 1
Umum
Pasal 93
Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas:
a. izin usaha angkutan laut;
b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
c. izin usaha angkutan sungai dan danau; dan
d. izin usaha angkutan penyeberangan.
Paragraf 2
Izin Usaha Angkutan Laut
Pasal 94
(1)

Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 huruf a diberikan oleh:
a. Menteri bagi badan usaha yang melakukan kegiatan
pada
lintas
pelabuhan
antarprovinsi
dan
internasional;
b. gubernur provinsi yang bersangkutan bagi badan
usaha yang berdomisili dalam wilayah provinsi dan
beroperasi
pada
lintas
pelabuhan
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
c. bupati/walikota yang bersangkutan bagi badan usaha
yang berdomisili dalam wilayah kabupaten/kota dan
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah
kabupaten/kota.
(2) Izin . . .
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Izin usaha sebagaimana dimaksud pada
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

ayat

(1)

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memiliki akta pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki penanggung jawab;
d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri
maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili
perusahaan dari instansi yang berwenang; dan
e. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan,
nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik
laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus
tujuh puluh lima Gross Tonnage);
b. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik
laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150
(seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan
tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus
tujuh puluh lima Gross Tonnage);
c. memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik
laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus
tujuh puluh lima Gross Tonnage); atau
d. memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia
yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175
(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).

(5)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan angkutan laut masih menjalankan kegiatan
usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 95

(1)

Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut, badan
usaha mengajukan permohonan kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat
(4).
(2) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya melakukan penelitian atas
persyaratan permohonan izin usaha angkutan laut dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ayat
(4)
belum
terpenuhi,
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya
mengembalikan permohonan secara tertulis kepada
pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri,
gubernur,
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah
terpenuhi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha
angkutan laut.
Pasal 96

(1)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
angkutan laut asing, badan hukum asing, atau warga
negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint
venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut
yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit
1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima
ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

(2)

Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan
angkutan laut patungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal dan
wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih
menjalankan usahanya.
Pasal 97

(1)

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin
usaha angkutan laut;
b. melakukan . . .
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terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin
usaha diterbitkan;
c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi
izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama
atau nama penanggungjawab dan/atau nama
pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan,
domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal
paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya
perubahan tersebut;
f. memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau
calon perwira yang melakukan praktek kerja laut;
g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi
izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter
serta kapal yang dioperasikan; dan
h. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi
izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan
angkutan laut.
(2)

Pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam
melakukan kegiatan usahanya, wajib menyampaikan
laporan:
a. perkembangan
komposisi
kepemilikan
modal
perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun kepada pejabat pemberi izin;
b. kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun kepada pejabat pemberi
izin;
c. kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar
muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit
Penyelenggara Pelabuhan setempat;
d. bulanan
kegiatan
kunjungan
kapal
kepada
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit
Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama
dalam 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya
yang
merupakan
rekapitulasi
dari
laporan
kedatangan dan keberangkatan kapal; dan
e. tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat
pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada
tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari
realisasi perjalanan kapal.
Pasal 98 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha angkutan laut diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat
Pasal 99
(1)

Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 huruf b diberikan oleh:
a. gubernur yang bersangkutan bagi orang perseorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha yang
berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antarkabupaten/kota
dalam
wilayah
provinsi,
pelabuhan
antarprovinsi,
dan
pelabuhan
internasional; atau
b. bupati/walikota yang bersangkutan bagi orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha
yang
berdomisili
dalam
wilayah
kabupaten/kota
dan
beroperasi
pada
lintas
pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon
berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk
bagi orang perseorangan warga negara Indonesia
yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan
laut pelayaran-rakyat;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
c. memiliki penanggung jawab;
d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri
maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili
dari instansi yang berwenang; dan
e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di
bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau
teknis pelayaran niaga tingkat dasar.

ayat

(1)

(4) Persyaratan . . .
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut
dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
b. kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera
Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan
GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan
oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan
motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
c. kapal motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut
berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage)
serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross
Tonnage) yang dibuktikan dengan salinan grosse akta,
surat ukur, dan sertifikat keselamatan kapal yang
masih berlaku.

(5)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat masih
menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2
(dua) tahun sekali oleh gubernur atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 100

(1)

Untuk memperoleh izin usaha angkutan laut pelayaranrakyat, orang perseorangan warga negara Indonesia atau
badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernur
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (4).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat
(4) belum terpenuhi, gubernur atau bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya
mengembalikan
permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan.
(4) Permohonan . . .
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Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah
terpenuhi, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya memberikan izin usaha angkutan laut
pelayaran-rakyat.

(6)

Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat yang telah
diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
dilaporkan oleh gubernur atau bupati/walikota secara
berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk
dijadikan bahan penyusunan sistem informasi angkutan
di perairan.
Pasal 101

(1)

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus
menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin
usaha diterbitkan;
c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pelayaran serta ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya;
d. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi
izin apabila terjadi perubahan nama direktur atau
penanggung jawab atau pemilik dan domisili
perusahaan, nomor pokok wajib pajak perusahaan
serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14
(empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
e. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi
izin semua data kapal milik atau kapal yang
dioperasikan; dan
f. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi
izin setiap pembukaan kantor cabang.

(2)

Pemegang izin perusahaan angkutan laut pelayaranrakyat dalam melakukan kegiatan usahanya wajib
menyampaikan:
a. rencana . . .
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puluh empat) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan
dan
keberangkatan
kapal
setelah
pemuatan/pembongkaran selesai dilakukan dan
menyelesaikan kewajiban lainnya di pelabuhan
kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit
Penyelenggara Pelabuhan setempat;
b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada
Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit
Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14
(empat belas) hari pada bulan berikutnya yang
merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan
keberangkatan kapal;
c. realisasi perjalanan kapal kepada pejabat pemberi izin
bagi kapal dengan trayek tetap dan teratur paling
lama 14 (empat belas) hari sejak kapal menyelesaikan
1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi
kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur
pada setiap 1 (satu) bulan; dan
d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat
pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri paling
lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang
merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi
perjalanan kapal.
Pasal 102
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha angkutan laut pelayaran-rakyat diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 103
(1)

Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 huruf c diberikan oleh:
a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
untuk orang perseorangan warga negara Indonesia
atau badan usaha yang berdomisili di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta; atau
b. bupati/walikota, sesuai dengan domisili orang
perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha.
(2) Izin . . .
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Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon
yang berbentuk badan hukum Indonesia atau kartu
tanda penduduk bagi warga negara Indonesia
perorangan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
c. memiliki penanggungjawab;
d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri
maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili
dari instansi yang berwenang; dan
e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1
(satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan angkutan sungai dan danau masih
menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 104

(1)

Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan
danau, setiap orang atau badan usaha mengajukan
permohonan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya disertai dengan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) belum
terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur
Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah
permohonan dilengkapi.
(5) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) telah
terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan sungai
dan danau.
Pasal 105

(1)

Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib
memiliki izin trayek.

(2)

Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh:
a. Menteri, untuk kapal yang melayani trayek
antarprovinsi dan/atau antarnegara;
b. gubernur, untuk kapal yang melayani trayek
antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang
bersangkutan; atau
c. bupati/walikota, untuk kapal yang melayani trayek
dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

(3)

Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang
dibuktikan dengan grosse akta dan dilengkapi dengan
rencana pola trayek.

(4)

Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha dan izin trayek kapal angkutan sungai dan danau
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
Pasal 107
(1)

Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 huruf d diberikan oleh:
a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
untuk badan usaha yang berdomisili di
Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. bupati/walikota sesuai dengan domisili badan usaha.
(2) Izin . . .
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Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akta pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki penanggung jawab;
d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri
maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili
dari instansi yang berwenang;
e. pernyataan
tertulis
sanggup
memiliki
kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal; dan
f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan,
nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan
angkutan
penyeberangan
masih
menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 108

(1)

Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan,
badan usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur
Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya disertai
dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha angkutan penyeberangan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) belum
terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Gubernur
Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah
permohonan dilengkapi.
(5) Dalam . . .

3103

- 57 (5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah
terpenuhi, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya menerbitkan izin usaha angkutan
penyeberangan.
Pasal 109

(1)

Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib
memiliki persetujuan pengoperasian kapal.

(2)

Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh:
a. Menteri, untuk kapal yang melayani penyeberangan
antarprovinsi dan/atau antarnegara;
b. gubernur, untuk kapal yang melayani penyeberangan
antarkabupaten/kota dalam provinsi; atau
c. bupati/walikota,
untuk
kapal
yang
melayani
penyeberangan dalam kabupaten/kota provinsi.

(3)

Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik
laut yang dibuktikan dengan grosse akta.

(4)

Persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan
penyeberangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
Paragraf 1
Umum
Pasal 111
Izin usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan terdiri
atas:
a. izin usaha bongkar muat barang;
b. izin usaha jasa pengurusan transportasi;
c. izin usaha angkutan perairan pelabuhan;
d. izin . . .
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peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
e. izin usaha tally mandiri;
f. izin usaha depo peti kemas;
g. izin usaha pengelolaan kapal;
h. izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
i. izin usaha keagenan awak kapal;
j. izin usaha keagenan kapal; dan
k. izin usaha perawatan dan perbaikan kapal.
Paragraf 2
Izin Usaha Bongkar Muat Barang
Pasal 112
(1)

Izin usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 huruf a diberikan oleh gubernur pada
lokasi pelabuhan tempat kegiatan.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memiliki akta pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri
maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili
perusahaan dari instansi yang berwenang;
f. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika
atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; dan
g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari
Otoritas
Pelabuhan
atau
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan
setempat
terhadap
keseimbangan
penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar
muat.

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat
berupa:
a. forklift;

ayat

(1)

b. pallet . . .
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c.
d.
e.
f.

pallet;
ship side-net;
rope sling;
rope net; dan
wire net.

(5)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama
perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan
usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh
gubernur.

(6)

Izin usaha bongkar muat barang yang telah diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan
oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan
kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan
sistem informasi angkutan di perairan.
Pasal 113

(1)

Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat barang,
badan usaha mengajukan permohonan kepada gubernur
disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha bongkar muat barang dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan
ayat (4) belum terpenuhi, gubernur mengembalikan
permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan
ayat (4) telah terpenuhi, gubernur menerbitkan izin
usaha bongkar muat barang.
Pasal 114 . . .
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Perusahaan bongkar muat yang telah mendapat izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar
muat barang kepada Otoritas Pelabuhan atau Unit
Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 1 (satu)
hari sebelum kapal tiba di pelabuhan;
e. menyampaikan laporan bulanan kegiatan bongkar muat
barang kepada pemberi izin dan Otoritas Pelabuhan atau
Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lama 14
(empat belas) hari pada bulan berikutnya;
f. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap
tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada
Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan
setempat paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun
berikutnya;
g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data
pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk
dilakukan penyesuaian; dan
h. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 115
(1)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
bongkar muat asing, badan hukum asing, atau warga
negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan
membentuk perusahaan bongkar muat nasional.

(2)

Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan
bongkar muat patungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal dan
wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih
menjalankan usahanya.
(3) Perusahaan . . .
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Perusahaan pemegang izin usaha yang berbentuk usaha
patungan dapat melakukan kegiatan bongkar muat
barang hanya pada pelabuhan utama di satu wilayah
provinsi.
Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha bongkar muat barang diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
Pasal 117
(1)

Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 huruf b diberikan oleh
gubernur tempat perusahaan berdomisili.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan
perkembangan teknologi;
f. memiliki tenaga ahli yang sesuai; dan
g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan jasa pengurusan transportasi masih
menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2
(dua) tahun sekali oleh gubernur.

(4)

Izin usaha jasa pengurusan transportasi yang telah
diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dilaporkan oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam)
bulan
kepada
Menteri
untuk
dijadikan
bahan
penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.
Pasal 118

(1)

Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan
transportasi, badan usaha mengajukan permohonan
kepada gubernur disertai dengan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2).
(2) Berdasarkan . . .
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Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) belum
terpenuhi, gubernur mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) telah
terpenuhi, gubernur menerbitkan izin usaha jasa
pengurusan transportasi.
Pasal 119

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah
mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggungjawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau
domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 120
(1)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
jasa pengurusan transportasi asing, badan hukum asing,
atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan
dengan membentuk perusahaan jasa pengurusan
transportasi nasional.
(2) Batasan . . .
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Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan jasa
pengurusan
transportasi
patungan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penanaman
modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut
masih menjalankan usahanya.
Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha jasa pengurusan transportasi diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 4
Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan
Pasal 122
(1)

Izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 huruf c diberikan oleh
gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
g. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari
Otoritas
Pelabuhan
atau
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan setempat.

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b harus memiliki kapal yang memenuhi
persyaratan kelaiklautan.

ayat

(1)

(5) Izin . . .
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Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan angkutan perairan pelabuhan masih
menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2
(dua) tahun sekali oleh gubernur.

(6)

Izin usaha angkutan perairan pelabuhan yang telah
diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
dilaporkan oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam)
bulan
kepada
Menteri
untuk
dijadikan
bahan
penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.
Pasal 123

(1)

Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairan
pelabuhan, badan usaha mengajukan permohonan
kepada gubernur disertai dengan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan
ayat (4).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha angkutan perairan pelabuhan
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan
ayat (4) belum terpenuhi, gubernur mengembalikan
permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan
ayat (4) telah terpenuhi, gubernur menerbitkan izin
usaha angkutan perairan pelabuhan.
Pasal 124

Perusahaan usaha angkutan perairan pelabuhan yang telah
mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan . . .
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paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggung
jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 125
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha angkutan perairan pelabuhan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 5
Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan
Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut
Pasal 126
(1)

Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 huruf d diberikan oleh
gubernur pada tempat perusahaan berdomisili.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki peralatan yang cukup sesuai dengan
perkembangan teknologi;
f. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari
Otoritas
Pelabuhan
atau
Unit
Penyelenggara
Pelabuhan setempat.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut masih
menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2
(dua) tahun sekali oleh gubernur.
(4) Izin . . .
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Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang telah
diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dilaporkan oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam)
bulan
kepada
Menteri
untuk
dijadikan
bahan
penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.
Pasal 127

(1)

Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan
angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan
angkutan laut, badan usaha mengajukan permohonan
kepada gubernur disertai dengan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha penyewaan peralatan angkutan
laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) belum
terpenuhi, gubernur mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) telah
terpenuhi, gubernur menerbitkan izin usaha penyewaan
peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait
dengan angkutan laut.
Pasal 128

Perusahaan penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang telah
mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;

c. mematuhi . . .
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bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan kepada pemberi izin;
e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau
domisili
perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan setiap pembukaan kantor cabang.
Pasal 129
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 6
Izin Usaha Tally Mandiri
Pasal 130
(1)

Izin usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 huruf e diberikan oleh gubernur pada tempat
perusahaan berdomisili.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki
peralatan
yang
sesuai
dengan
perkembangan teknologi;
f. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
g. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
h. memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari
otoritas pelabuhan atau unit penyelenggaran
pelabuhan setempat.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan tally mandiri masih menjalankan kegiatan
usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh
gubernur.

(4) Izin . . .
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Izin usaha tally mandiri yang telah diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan
oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan
kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan
sistem informasi angkutan di perairan.
Pasal 131

(1)

Untuk memperoleh izin usaha tally mandiri, badan usaha
mengajukan permohonan kepada gubernur disertai
dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha tally mandiri dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima
permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) belum
terpenuhi, gubernur mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) telah
terpenuhi, gubernur menerbitkan izin usaha tally
mandiri.
Pasal 132

Perusahaan tally mandiri yang telah mendapat izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan . . .
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penanggung
jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 133
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha tally mandiri diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 7
Izin Usaha Depo Peti Kemas
Pasal 134
(1)

Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 huruf f diberikan oleh gubernur pada
tempat perusahaan berdomisili.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
f. memiliki persetujuan studi lingkungan dari instansi
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan
provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;
g. memiliki rekomendasi kesesuaian dengan rencana
tata
ruang
wilayah
kabupaten/kota
dari
bupati/walikota setempat; dan
h. memiliki izin gangguan dan perlindungan masyarakat
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. menguasai lahan yang dibuktikan:
1. hak penguasaan atau kepemilikan untuk usaha
depo peti kemas yang berada di luar daerah
lingkungan kerja daratan pelabuhan; dan

ayat

(1)

2. kerja sama . . .
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untuk usaha depo peti kemas yang berada di
dalam
daerah
lingkungan
kerja
daratan
pelabuhan.
b. memiliki peralatan paling sedikit meliputi:
1. reach stacker;
2. top loader;
3. side loader; dan
4. forklift.
c. memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika,
ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, atau ahli
manajemen transportasi laut.
(5)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan depo peti kemas masih menjalankan
kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun
sekali oleh gubernur.

(6)

Izin usaha depo peti kemas yang telah diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaporkan
oleh gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan
kepada Menteri untuk dijadikan bahan penyusunan
sistem informasi angkutan di perairan.
Pasal 135

(1)

Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas, badan
usaha mengajukan permohonan kepada gubernur
disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dan ayat (4).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), gubernur melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha depo peti kemas dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dan
ayat (4) belum terpenuhi, gubernur mengembalikan
permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada gubernur
setelah permohonan dilengkapi.
(5) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dan
ayat (4) telah terpenuhi gubernur menerbitkan izin usaha
depo peti kemas.
Pasal 136

Perusahaan depo peti kemas yang telah mendapat izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
izin usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 137
(1)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
depo peti kemas asing, badan hukum asing, atau warga
negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan
membentuk perusahaan depo peti kemas nasional.

(2)

Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan
depo peti kemas patungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal dan
wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih
menjalankan usahanya.
Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha depo peti kemas diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 8 . . .
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Izin Usaha Pengelolaan Kapal
Pasal 139
(1)

Izin usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 huruf g diberikan oleh Menteri.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
f. memiliki tenaga ahli yang menguasai bidang
pengelolaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat
keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau
pelatihan.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan pengelolaan kapal masih menjalankan
kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun
sekali oleh Menteri.
Pasal 140

(1)

Untuk memperoleh izin usaha pengelolaan kapal, badan
usaha mengajukan permohonan kepada Menteri disertai
dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha pengelolaan kapal dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) belum
terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah permohonan dilengkapi.
(5) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) telah
terpenuhi, Menteri menerbitkan izin usaha pengelolaan
kapal.
Pasal 141

Badan usaha pengelolaan kapal yang telah mendapat izin
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggung
jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 142
(1)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
pengelolaan kapal asing, badan hukum asing, atau warga
negara asing dalam bentuk usaha patungan dengan
membentuk perusahaan pengelolaan kapal nasional.

(2)

Batasan kepemilikan modal asing dalam badan usaha
pengelolaan kapal patungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penanaman modal dan
wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut masih
menjalankan usahanya.
Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha pengelolaan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 9 . . .
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Paragraf 9
Izin Usaha Perantara Jual Beli dan/atau Sewa Kapal
Pasal 144
(1)

Izin usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf h
diberikan oleh Menteri.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
f. memiliki tenaga ahli di bidang perantara jual beli
dan/atau sewa kapal yang dibuktikan dengan
sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan
dan/atau pelatihan.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal
masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi
setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Menteri.
Pasal 145

(1)

Untuk memperoleh izin usaha perantara jual beli
dan/atau sewa kapal, badan usaha mengajukan
permohonan kepada Menteri disertai dengan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha perantara jual beli dan/atau
sewa kapal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara
lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) belum
terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
(4) Permohonan . . .
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Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) telah
terpenuhi, Menteri menerbitkan izin usaha perantara jual
beli dan/atau sewa kapal.
Pasal 146

Perusahaan perantara jual beli dan/atau sewa kapal yang
telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggung
jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 147
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 10
Izin Usaha Keagenan Awak kapal
Pasal 148
(1)

Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 111 huruf i diberikan oleh Menteri.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;

(1)

c. memiliki . . .
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d.
e.
f.

(3)

memiliki modal usaha;
memiliki penanggung jawab;
memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan, ahli
nautika, dan/atau ahli teknika.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan keagenan awak kapal masih menjalankan
kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun
sekali oleh Menteri.
Pasal 149

(1)

Untuk memperoleh izin usaha keagenan awak kapal,
badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri
disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha keagenan awak kapal dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) belum
terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) telah
terpenuhi, Menteri menerbitkan izin usaha keagenan
awak kapal.
Pasal 150

Perusahaan keagenan awak kapal yang telah mendapat izin
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi . . .
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bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggung
jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 151
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha keagenan awak kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 11
Izin Usaha Keagenan Kapal
Pasal 152
(1)

Izin usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 huruf j dalam melakukan kegiatan usahanya
wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
f. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan,
nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan keagenan kapal masih menjalankan kegiatan
usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh
Menteri.
Pasal 153

(1)

Untuk memperoleh izin usaha keagenan kapal, badan
usaha mengajukan permohonan kepada Menteri disertai
dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 ayat (2).
(2) Berdasarkan . . .
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(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) belum
terpenuhi, Menteri mengembalikan permohonan secara
tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) telah
terpenuhi Menteri menerbitkan izin usaha keagenan
kapal.
Pasal 154

Perusahaan keagenan kapal yang telah mendapat izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggung
jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 155
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha keagenan kapal diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 12 . . .
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Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
Pasal 156
(1)

Izin usaha perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 huruf k diberikan oleh
bupati/walikota tempat perusahaan berdomisili.

(2)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki modal usaha;
d. memiliki penanggung jawab;
e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
f. memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan
perbaikan kapal.

(3)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
perusahaan perawatan dan perbaikan kapal masih
menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2
(dua) tahun sekali oleh bupati/walikota.
Pasal 157

(1)

Untuk memperoleh izin usaha perawatan dan perbaikan
kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada
bupati/walikota disertai dengan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bupati/walikota melakukan penelitian atas
persyaratan permohonan izin usaha perawatan dan
perbaikan kapal dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan
secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) belum
terpenuhi, bupati/walikota mengembalikan permohonan
secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi
persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada
bupati/walikota setelah permohonan dilengkapi.
(5) Dalam . . .
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Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) telah
terpenuhi bupati/walikota menerbitkan izin usaha
perawatan dan perbaikan kapal.
Pasal 158

Perusahaan perawatan dan perbaikan kapal yang telah
mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggung
jawab
dan/atau
pemilik
perusahaan
dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor
cabang.
Pasal 159
(1)

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan
usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
perawatan dan perbaikan kapal asing, badan hukum
asing, atau warga negara asing dalam bentuk usaha
patungan dengan membentuk perusahaan perawatan
dan perbaikan kapal nasional.

(2)

Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan
perawatan dan perbaikan kapal patungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penanaman
modal dan wajib dipenuhi selama perusahaan tersebut
masih menjalankan usahanya.
Pasal 160

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha perawatan dan perbaikan kapal diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
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Izin Operasi Angkutan di Perairan
Paragraf 1
Umum
Pasal 161
Izin operasi angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 huruf c terdiri atas:
a. izin operasi angkutan laut khusus; dan
b. izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan
sendiri.
Paragraf 2
Izin Operasi Angkutan Laut Khusus
Pasal 162
(1)

Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a,
pelaksana kegiatan angkutan laut khusus wajib memiliki
izin operasi yang diberikan oleh Menteri.

(2)

Izin operasi sebagaimana dimaksud pada
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memiliki akte pendirian perusahaan;
b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
c. memiliki penanggung jawab;
d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha
pokoknya.

(4)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera
Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe
kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang
dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur,
dan sertifikat keselamatan kapal; dan
b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan
pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.

ayat

(1)

(5) Izin . . .
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Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
pelaksana kegiatan angkutan laut khusus masih
menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2
(dua) tahun sekali oleh Menteri.
Pasal 163

(1)

Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus,
pelaksana kegiatan angkutan laut khusus mengajukan
permohonan kepada Menteri disertai dengan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162
ayat (3) dan ayat (4).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri melakukan penelitian atas persyaratan
permohonan izin operasi angkutan laut khusus dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) dan
ayat (4) belum terpenuhi, Menteri mengembalikan
permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Menteri
setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) dan
ayat (4) telah terpenuhi, Menteri menerbitkan izin operasi
angkutan laut khusus.
Pasal 164

Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus yang telah
mendapatkan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
usahanya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. memberikan . . .
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yang melaksanakan praktek kerja laut;
e. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada
pemberi izin;
f. melaporkan secara tertulis pengoperasian kapal milik dan
atau kapal charter setiap 3 (tiga) bulan kepada pejabat
pemberi izin;
g. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
penanggungjawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau
domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan
h. melaporkan secara tertulis realisasi perjalanan kapal
(voyage report) kepada pejabat pemberi izin.
Pasal 165
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
operasi angkutan laut khusus diatur dengan Peraturan
Menteri.
Paragraf 3
Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri
Pasal 166
(1)

Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan
danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, pelaksana kegiatan
angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri
wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan domisili kegiatan usaha
pokoknya.

(2)

Izin operasi sebagaimana dimaksud pada
diberikan setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi:
a. memiliki akte pendirian perusahaan bagi yang
berbentuk badan usaha;
b. memiliki kartu tanda penduduk bagi orang
perseorangan warga negara Indonesia;
c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
d. memiliki surat keterangan domisili bagi yang
berbentuk badan usaha; dan
e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha
pokoknya.

ayat

(1)

(4) Persyaratan . . .
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi:
a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera
Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe
kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang
dibuktikan dengan salinan grosse akta, surat ukur,
dan sertifikat keselamatan kapal; dan
b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan
pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.

(5)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan
usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh
bupati/walikota.
Pasal 167

(1)

Untuk memperoleh izin operasi angkutan sungai dan
danau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan
angkutan sungai dan danau mengajukan permohonan
kepada bupati/walikota disertai dengan dokumen
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166
ayat (3) dan ayat (4).

(2)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bupati/walikota melakukan penelitian atas
persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai
dan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterima permohonan secara lengkap.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) dan
ayat
(4)
belum
terpenuhi,
bupati/walikota
mengembalikan permohonan secara tertulis kepada
pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada
bupati/walikota setelah permohonan dilengkapi.

(5)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) dan
ayat (4) telah terpenuhi bupati/walikota menerbitkan izin
operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan
sendiri.
Pasal 168 . . .
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Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk
kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (5) wajib:
a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin
operasinya;
b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus
paling lama
6 (enam) bulan setelah izin operasi
diterbitkan;
c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang
pelayaran
dan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan lainnya;
d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap
tahun kepada pemberi izin; dan
e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan
nama penganggung jawab, pemilik perusahaan, atau
domisili perusahaan.
Pasal 169
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin
operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan
sendiri diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VIII
PENARIFAN
Bagian Kesatu
Tarif Angkutan Penumpang dan Tarif Angkutan Barang
Pasal 170
Tarif angkutan di perairan terdiri atas
penumpang dan tarif angkutan barang.

tarif

angkutan

(1)

Tarif angkutan penumpang sebagaimana
dalam Pasal 170 terdiri atas jenis tarif untuk:
a. kelas ekonomi; dan
b. kelas non-ekonomi.

dimaksud

(2)

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 171

(3) Tarif . . .

3132

- 86 (3)

Tarif angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh
penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan
yang diberikan.
Pasal 172

(1)

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 170 ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan
berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia
jasa angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan
golongan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas jenis tarif untuk:
a. barang yang sesuai bentuk dan sifatnya memerlukan
penanganan secara umum;
b. barang khusus yang karena sifat dan ukurannya
memerlukan penanganan khusus antara lain kayu
gelondongan, barang curah, rel, dan ternak;
c. barang berbahaya yang karena sifat, ciri khas, dan
keadaannya dapat membahayakan jiwa manusia dan
lingkungan yang dapat berbentuk bahan cair, bahan
padat, dan bahan gas; dan
d. kendaraan beserta muatannya yang diangkut kapal
Ro-Ro.

(3)

Struktur tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kerangka tarif yang dikaitkan
dengan:
a. kekhususan jenis barang;
b. bentuk kemasan;
c. volume atau berat barang; dan
d. jarak atau waktu tempuh.
Pasal 173

Golongan tarif angkutan barang di perairan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) merupakan penggolongan
tarif yang ditetapkan berdasarkan:
a. jenis barang yang diangkut;
b. jenis pelayanan;
c. klasifikasi; dan
d. fasilitas angkutan.
Pasal 174 . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan
tarif angkutan barang di perairan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian Kedua
Tarif Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
Pasal 175
(1)

Tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)
ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan
kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa
terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang
ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Jenis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. tarif bongkar muat barang;
b. tarif jasa pengurusan transportasi;
c. tarif angkutan perairan pelabuhan;
d. tarif penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
e. tarif tally mandiri;
f. tarif depo peti kemas;
g. tarif pengelolaan kapal;
h. tarif perantara jual beli dan/atau sewa kapal;
i. tarif keagenan awak kapal;
j. tarif keagenan kapal; dan
k. tarif perawatan dan perbaikan kapal.

(3)

Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan
komponen
dasar
untuk
pedoman
perhitungan besaran tarif.

(4)

Golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan
penggolongan
tarif
yang
ditetapkan
berdasarkan jenis pelayanan jasa, klasifikasi, dan
fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa terkait.
Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan
tarif usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB IX . . .
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KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
Bagian Kesatu
Wajib Angkut
Pasal 177
(1)

Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut
penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos
yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.

(2)

Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau
dokumen muatan.

(3)

Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di
perairan harus memastikan:
a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan
kelaiklautan;
b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan
air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan
pasokan logistik;
c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin,
dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup
memadai dan aman untuk ditempati penumpang
dan/atau dimuati barang; dan
d. cara
pemuatan,
penanganan,
penyimpanan,
penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau
naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat
dan berhati-hati.
Pasal 178

(1)

Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik
atau pengirim barang harus:
a. memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum
barang yang akan diangkut dan cara penanganannya
apabila pengangkut menghendaki demikian; dan
b. memberi tanda atau label secara memadai terhadap
barang khusus serta barang berbahaya dan beracun
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2) Pemilik . . .
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Pemilik atau pengirim barang bertanggung jawab
sepenuhnya
mengenai
kebenaran
pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
perusahaan angkutan di perairan berhak menolak untuk
mengangkut barang apabila pemilik barang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 179

(1)

Dalam keadaan tertentu
armada niaga nasional.

Pemerintah

memobilisasi

(2)

Pelaksanaan
mobilisasi
armada
niaga
nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pengangkut
Pasal 180
(1)

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
terhadap keselamatan dan keamanan penumpang
dan/atau barang yang diangkutnya.

(2)

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah
yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau
perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah
disepakati.
Pasal 181

(1)

Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab
atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian
kapalnya.

(2)

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang
diangkut;
c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau
barang yang diangkut; atau
d. kerugian pihak ketiga.
(3) Perusahaan . . .
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Perusahaan
angkutan
di
perairan
wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi
perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan
berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan
penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.

(5)

Batas
tanggung
jawab
keterlambatan
angkutan
penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan
kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa
sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d
bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan
angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau
seluruh tanggung jawabnya.
Pasal 182

(1)

Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan
fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat,
wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang
sakit, dan orang lanjut usia.

(2)

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa penyediaan:
a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke
atau turun dari kapal;
b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di
kapal;
c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya
mengharuskan dalam posisi tidur; dan
d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap
penyakit menular.
(3) Kemudahan . . .
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Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pemberian prioritas:
a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.

(4)

Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan.
Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar fasilitas dan
kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, wanita hamil,
anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang
lanjut usia diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB X
PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS
DAN BARANG BERBAHAYA
Pasal 184
(1)

Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya
harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
menggunakan kapal yang dirancang khusus dan
memenuhi persyaratan:
a. penanganan bongkar muat, penumpukan, dan
penyimpanan selama berada di kapal serta
pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di
pelabuhan;
b. keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar,
baik nasional maupun internasional, bagi kapal
khusus pengangkut barang berbahaya; dan
c. pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang
berbahaya yang diangkut.
Pasal 185

(1)

Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184
ayat (1) dapat berupa:
a. kayu gelondongan;
b. barang curah;
c. rel; dan
d. ternak.
(2) Barang . . .

3138

- 92 -

(2)

Barang berbahaya sebagaimana
Pasal 184 ayat (1) berbentuk:
a. bahan cair;
b. bahan padat; dan
c. bahan gas.

dimaksud

dalam

Pasal 186
Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185
ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
a. bahan atau barang peledak (explosive);
b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan
tekanan (compressed gases, liquified, or dissolved under
pressure);
c. cairan mudah menyala atau terbakar (flammable liquids);
d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar
(flammable solids);
e. bahan atau barang pengoksidasi (oxidizing substances);
f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (toxic and
infectious substances);
g. bahan atau barang radioaktif (radioactive material);
h. bahan atau barang perusak (corrosive substances); dan
i. berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya (miscellaneous
dangerous substances).
Pasal 187
Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan, dan
bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dari dan
ke kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2)
huruf a, dilakukan oleh tenaga kerja yang memiliki
kompetensi dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan.
Pasal 188
Pemilik, operator, dan/atau agen perusahaan angkutan laut
yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya,
wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Syahbandar
sebelum kapal pengangkut barang khusus dan/atau barang
berbahaya tiba di pelabuhan.

Pasal 189 . . .

3139

- 93 Pasal 189
Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan
harus menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan
barang khusus dan barang berbahaya untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di
pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan
sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan barang
berbahaya di pelabuhan.
Pasal 190
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkutan dan
penanganan di pelabuhan terhadap barang khusus dan
barang berbahaya diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XI
PEMBERDAYAAN INDUSTRI ANGKUTAN PERAIRAN NASIONAL
Pasal 191
(1)

Pengembangan dan pengadaan armada angkutan
perairan
nasional
dilakukan
dalam
rangka
memberdayakan angkutan perairan nasional dan
memperkuat
industri
perkapalan
nasional
yang
dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua
sektor terkait.

(2)

Pengembangan dan pengadaan armada angkutan
perairan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan agar tersedia armada nasional yang memadai
sebagai infrastruktur dalam rangka pelaksanaan asas
cabotage untuk angkutan di perairan dalam negeri dan
agar perusahaan angkutan laut nasional memperoleh
pangsa muatan yang wajar untuk angkutan di perairan
luar negeri.
Pasal 192

(1)

Pemberdayaan industri angkutan perairan nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) wajib
dilakukan oleh Pemerintah dengan:
a. memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;
b. memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang
antara pemilik barang dan pemilik kapal; dan
c. memberikan . . .
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minyak untuk angkutan di perairan.

bahan

bakar

(2)

Pemberian
fasilitas
pembiayaan
dan
perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengembangkan
lembaga
keuangan
non-bank
khusus untuk pembiayaan pengadaan armada niaga
nasional;
b. memfasilitasi
tersedianya
pembiayaan
bagi
pengembangan armada niaga nasional, baik yang
berasal dari perbankan maupun lembaga keuangan
non-bank, dengan kondisi pinjaman yang menarik;
dan
c. memberikan insentif fiskal bagi pengembangan dan
pengadaan armada angkutan perairan nasional.

(3)

Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan Pemerintah dengan:
a. mewajibkan pengangkutan barang atau muatan
impor
milik
Pemerintah
yang
pengadaannya
dilakukan
oleh
importir
menggunakan
kapal
berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh
perusahaan angkutan perairan nasional; dan
b. memfasilitasi agar syarat perdagangan muatan ekspor
untuk jenis muatan atau barang tertentu sehingga
pengangkutannya
dilakukan
oleh
perusahaan
angkutan perairan nasional dengan menggunakan
kapal berbendera Indonesia.

(4)

Pemberian jaminan ketersediaan bahan bakar minyak
untuk angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menyediakan bahan bakar
minyak sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar
kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang
mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan
melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri.
Pasal 193

Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) wajib dilakukan
Pemerintah dengan:
a. menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu;
b. mengembangkan
pusat
desain,
penelitian,
dan
pengembangan industri kapal nasional;
c. mengembangkan . . .
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dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal
dan melakukan alih teknologi;
d. mengembangkan industri bahan baku dan komponen
kapal;
e. memberikan insentif kepada perusahaan angkutan
perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi
kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan
pengadaan kapal dari luar negeri;
f. membangun kapal pada industri galangan kapal nasional
apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah;
g. membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar
negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan
lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan
h. memelihara dan mereparasi kapal pada industri
perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah.
Pasal 194
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan
pengadaan armada niaga nasional, fasilitas Pemerintah dalam
pemberdayaan industri pelayaran nasional dan perkuatan
industri perkapalan nasional diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB XII
SISTEM INFORMASI ANGKUTAN DI PERAIRAN
Pasal 195
(1)

Sistem informasi angkutan di perairan mencakup
pengumpulan,
pengelolaan,
penganalisaan,
penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan
informasi angkutan di perairan.

(2)

Sistem informasi angkutan di perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
a. mendukung operasional angkutan di perairan;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau
publik; dan
c. mendukung
perumusan
kebijakan
di
bidang
angkutan di perairan.
(3) Sistem . . .
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(3)

Sistem informasi angkutan di perairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
a. Menteri, untuk sistem informasi angkutan di perairan
pada tingkat nasional;
b. gubernur, untuk sistem informasi angkutan di
perairan pada tingkat provinsi; atau
c. bupati/walikota, untuk sistem informasi angkutan di
perairan pada tingkat kabupaten/kota.

(4)

Penyelenggaraan sistem informasi angkutan di perairan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 196

Penyelenggaraan sistem informasi angkutan di perairan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dilakukan dengan
membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara
efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak terkait
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.
Pasal 197
(1)

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya mengevaluasi laporan bulanan
yang disampaikan oleh perusahaan angkutan di perairan
dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan
untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan sistem
informasi angkutan di perairan.

(2)

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh gubernur dan/atau
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri.
Pasal 198

Menteri berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 197, mengolah data dan informasi untuk dijadikan
sebagai bahan informasi angkutan di perairan kepada
masyarakat.

Pasal 199 . . .
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(1)

Sistem informasi angkutan di perairan paling sedikit
memuat:
a. perusahaan angkutan di perairan;
b. kegiatan operasional angkutan di perairan;
c. armada dan kapasitas ruang kapal nasional;
d. jaringan trayek angkutan di perairan;
e. volume muatan berdasarkan jenis muatan dan
pangsa muatan kapal nasional;
f. pergerakan operasional kapal berdasarkan jenis
muatan;
g. usaha dan kegiatan jasa terkait dengan angkutan di
perairan;
h. tarif angkutan di perairan;
i. sumber daya manusia di bidang angkutan di
perairan;
j. peraturan perundang-undangan di bidang angkutan
di perairan; dan
k. pelayanan publik di bidang angkutan di perairan.

(2)

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam sistem informasi manajemen angkutan di
perairan termasuk Informasi Muatan dan Ruang Kapal.
Pasal 200

(1)

Data
dan
informasi
angkutan
di
perairan
didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat di
akses
dan
digunakan
oleh
masyarakat
yang
membutuhkan
dengan
memanfaatkan
teknologi
informasi dan komunikasi.

(2)

Pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilakukan
melalui kerja sama dengan pihak lain.
Pasal 201

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan
pengelolaan data dan penyusunan sistem informasi angkutan
di perairan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIII . . .
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SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 202
(1)

Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau ayat
(3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 36
ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41
ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat
(3), Pasal 97 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 101 ayat (1) atau
ayat (2), Pasal 105 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 114
ayat (2), Pasal 115, Pasal 119, Pasal 120 ayat (2), Pasal
124, Pasal 128, Pasal 132, Pasal 136, Pasal 137 ayat (2),
Pasal 142, Pasal 146, Pasal 150, Pasal 154, Pasal 158,
Pasal 159 ayat (2), Pasal 164, Pasal 168, Pasal 177 ayat
(1), Pasal 182 ayat (1), atau Pasal 188 dapat dikenai
sanksi administratif.

(2)

Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan izin; dan/atau
c. pencabutan izin.

(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dikenai oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 203

(1)

Sanksi
administratif
berupa
peringatan
tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) dikenai
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu
masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2)

Dalam hal
pemegang izin tidak melaksanakan
kewajibannya
setelah
berakhirnya
jangka
waktu
peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi
administratif berupa pembekuan izin.

(3)

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender.
(4) Izin . . .
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(4)

Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan
kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.
Pasal 204

(1)

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) atau Pasal 109 ayat
(1), selain dikenai sanksi pencabutan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2) huruf c, dikenai
sanksi
denda
administratif
paling
banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2)

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 205

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4)
dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Certificate of
Owner’s Representative.
Pasal 206
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 207
Bagi perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkait
dengan angkutan di perairan yang telah memiliki izin sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun, wajib menyesuaikan perizinannya
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV . . .
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 208
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai angkutan di
perairan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 209
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 210
Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .
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- 101 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN

I.

UMUM
Angkutan di perairan, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional,
memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar roda
perekonomian,
memantapkan
perwujudan
wawasan
nusantara,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan
nasional, dan mempererat hubungan antarbangsa.
Angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu menunjang
kegiatan perdagangan dan perekonomian (ship follows the trade) serta
merangsang pertumbuhan perekonomian dan wilayah (ship promotes the
trade), sehingga angkutan di perairan berfungsi sebagai infrastruktur yang
srategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Penyelenggaraan fungsi strategis tersebut dapat mendukung perwujudan
wawasan nusantara, meningkatkan ekspor dan impor sehingga dapat
meningkatkan penerimaan devisa negara, dan membuka kesempatan
kerja, sehingga angkutan di perairan dikuasai oleh negara yang
penyelenggaraannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan angkutan di
perairan dilaksanakan dengan cara:
a. memberlakukan azas cabotage secara konsekuen dan konsisten agar
perusahaan angkutan perairan nasional dapat menjadi tuan rumah di
negeri sendiri;
b. mengembangkan angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal
dan/atau wilayah terpencil dengan pelayaran-perintis dan penugasan;
c. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan dan
kemandirian industri angkutan perairan nasional;
d. mengembangkan . . .

3149

-2d. mengembangkan industri jasa terkait untuk menunjang kelancaran
kegiatan angkutan di perairan; dan
e. mengembangkan sistem informasi angkutan di perairan secara
terpadu yang mengikutsertakan semua pihak terkait dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk
menyusun Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran yang mengatur mengenai kegiatan angkutan laut,
angkutan sungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di
perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil,
kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan, perizinan, penarifan,
kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barang khusus
dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan perairan, sistem
informasi angkutan di perairan, dan sanksi administratif.
II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan
angkutan laut nasional dan diawaki oleh awak kapal
berkewarganegaraan Indonesia untuk angkutan laut dalam
negeri dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan azas cabotage
guna melindungi kedaulatan negara (sovereignty) dan
mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberikan
kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan
angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan.

Ayat (2) . . .
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Kegiatan angkutan laut dalam negeri termasuk kegiatan
angkutan laut lepas pantai dan kegiatan angkutan dari
pelabuhan laut ke lokasi di perairan yang berfungsi sebagai
pelabuhan di wilayah perairan Indonesia atau sebaliknya.
Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya yang menggunakan
kapal” antara lain kegiatan penundaan kapal, pengerukan,
untuk kegiatan salvage dan/atau pekerjaan bawah air, dan
pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak
dan gas bumi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur (liner)
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan usaha
serta pelayanan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa
angkutan laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9 . . .
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Ayat (1)
Terhadap
perusahaan
angkutan
laut
nasional
yang
mengoperasikan kapal atau menempatkan kapalnya pada
jaringan trayek tetap dan teratur untuk melayani trayek yang
belum ditetapkan (yang bersifat keperintisan), diberikan proteksi
berupa hak eksklusif sementara (temporary exclusive right)
dimana hanya kapal-kapal yang dioperasikan oleh perusahaan
angkutan laut nasional tersebut yang dapat melayani trayek
baru dimaksud untuk periode paling lama 3 (tiga) tahun atau
telah tercapai faktor muatan (load factor) sebesar rata-rata 65%
(enam puluh lima per seratus) selama 6 (enam) bulan terakhir.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “keseimbangan permintaan dan
tersedianya ruangan” adalah terwujudnya pelayanan pada
suatu trayek yang dapat diukur dengan tingkat faktor muat
(load factor) tertentu.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12 . . .
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Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “omisi” adalah meninggalkan atau
tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah yang
ditetapkan dalam jaringan trayek.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “deviasi” adalah penyimpangan
trayek atau tidak menyinggahi pelabuhan wajib singgah
yang ditetapkan dalam jaringan trayek.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “substitusi” adalah penggantian kapal
pada trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Pemberian insentif antara lain berupa pemberian prioritas sandar,
penyediaan bunker sesuai dengan trayek dan jumlah hari layar, dan
keringanan tarif jasa kepelabuhanan.
Keringanan tarif jasa kepelabuhanan meliputi tarif jasa labuh, tarif
jasa tambat, dan tarif jasa pemanduan yang besarannya akan
ditentukan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Penyelenggara
Pelabuhan.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
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Yang dimaksud dengan “untuk menunjang kegiatan
tertentu” antara lain kegiatan angkutan lepas pantai atau
untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Angkutan laut antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah
perairan Indonesia merupakan kegiatan angkutan laut dalam
negeri yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan
laut nasional.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 24 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “trayek angkutan laut lintas batas”
antara lain:
1. Pelabuhan Batam-Pelabuhan Singapura;
2. Pelabuhan Nunukan-Pelabuhan Tawau, Malaysia;
3. Pelabuhan Belawan-Pelabuhan Penang, Malaysia;
4. Pelabuhan Sambas-Pelabuhan Kuching, Malaysia;
5. Pelabuhan Sungai Nyamuk-Pelabuhan Tawau, Malaysia;
6. Pelabuhan Dumai-Pelabuhan Malaka, Malaysia;
7. Pelabuhan Tahuna-Pelabuhan General Santos, Filipina;
8. Pelabuhan Jayapura-Pelabuhan Vanimo, Papua Nugini; dan
9. Pelabuhan Oecussi-Pelabuhan Dilli, Timor Leste.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kerja sama sub-regional” adalah
forum kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah negara di dalam sub-regional negara-negara di
kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Kapal yang datang secara mendadak (emergency call) di suatu
pelabuhan atau terminal khusus terdekat, Nakhoda kapal dapat
menunjuk agen umum dengan membuat surat penunjukan (letter
of appointment) kepada salah satu perusahaan angkutan laut
nasional atau perusahaan nasional keagenan kapal yang terdapat
di pelabuhan atau terminal khusus disertai uang muka untuk
pembayaran biaya-biaya kapal selama berada di pelabuhan
(advanced disbursement).
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perusahaan nasional keagenan
kapal” adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
kegiatan keagenan kapal.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35 . . .
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara berkesinambungan” adalah
bahwa kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia
yang terbuka untuk perdagangan luar negeri yang dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut asing secara terus menerus dan
tidak terputus. Penunjukan perwakilan dimaksudkan untuk
mewakili kepentingan administrasi perusahaan angkutan laut
asing di Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kewajiban melaporkan kepada Menteri mencakup rencana dan
realisasi kegiatan dan penggunaan kapal angkutan laut khusus.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41 . . .
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak tersedianya kapal” adalah
tidak tersedianya kapal berbendera Indonesia yang
dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Pelaksana kegiatan angkutan laut asing merupakan perusahaan
angkutan laut asing yang mengangkut muatan impor bahan
baku dan/atau peralatan produksi untuk menunjang usaha
pokok tertentu dari pelaksana kegiatan angkutan laut khusus.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Usaha pokok meliputi bidang:
a. pertanian dan perkebunan;
b. kehutanan;
c. peternakan dan perikanan;
d. perindustrian;
e. pertambangan dan energi; atau
f. pariwisata.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“lintas
penyeberangan
antarprovinsi” yaitu yang menghubungkan simpul pada
jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api
antarprovinsi.
Huruf b
Yang
dimaksud
dengan
“lintas
penyeberangan
antarkabupaten/kota” yaitu yang menghubungkan simpul
pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api
antarkabupaten atau kota dalam provinsi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan dalam
kabupaten/kota” yaitu yang menghubungkan simpul pada
jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam
kabupaten atau kota.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “fungsi sebagai jembatan” adalah
pergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dan
kendaraan
beserta
muatannya
dengan
kapal
penyeberangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “dengan jarak tertentu” adalah
bahwa tidak semua daratan yang dipisahkan oleh perairan
dihubungkan oleh angkutan penyeberangan, tetapi daratan
yang dihubungkan merupakan pengembangan jaringan
jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan
oleh perairan, dengan tetap memenuhi karakteristik
angkutan penyeberangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
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Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Persyaratan usaha angkutan penyeberangan antara lain
memiliki kantor dan tenaga manajemen angkutan
penyeberangan.
Huruf b
Persyaratan pelayanan angkutan penyeberangan yang
ditetapkan dalam standar pelayanan minimal angkutan
penyeberangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 67 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pelaksana kegiatan” adalah badan
usaha yang memiliki izin usaha di bidang angkutan laut,
angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kontrak jangka panjang” adalah paling
sedikit untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimaksudkan
untuk memberikan jaminan agar perusahaan angkutan laut
yang menyelenggarakan pelayaran-perintis dapat melakukan
peremajaan kapal.
Pasal 73
Yang dimaksud dengan “secara terpadu dengan sektor lain
berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah” adalah bahwa
penyusunan usulan trayek pelayaran-perintis dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi terkait serta
memperhatikan keterpaduan dengan program sektor lain seperti
antara lain perdagangan, perkebunan, transmigrasi, perikanan,
pariwisata, pendidikan, dan pertanian dalam rangka pengembangan
potensi daerah.
Pasal 74 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kegiatan bongkar muat barang curah cair yang dibongkar
atau dimuat
melalui pipa yang dilakukan dengan
menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh perusahaan
angkutan laut nasional.
Huruf c
Kegiatan bongkar muat barang curah kering yang di
bongkar atau di muat melalui conveyor atau sejenisnya
yang dilakukan dengan menggunakan conveyor milik atau
dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “dokumen angkutan” antara lain bill
of lading, airway bill, dokumen kepabeanan, kekarantinaan,
surat jalan, dan dokumen angkutan barang.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l . . .
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Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Layanan
logistik
berupa
kegiatan
perencanaan,
penanganan, dan pengendalian terhadap pengiriman dan
penyimpanan
barang,
termasuk
informasi,
jasa
pengurusan, dan administrasi terkait yang dilaksanakan
oleh penyelenggara kegiatan usaha jasa pengurusan
transportasi untuk pengiriman dan penerimaan barang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Yang dimaksud dengan “stuffing peti kemas” adalah pekerjaan
memuat barang dari tempat yang ditentukan ke dalam peti
kemas.
Yang dimaksud dengan “stripping peti kemas” adalah pekerjaan
membongkar barang dari dalam peti kemas sampai dengan
menyusun di tempat yang ditentukan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
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Huruf a
Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan
ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross
Tonnage), dapat dipenuhi dengan 1 (satu) unit kapal atau
lebih.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169 . . .
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- 24 Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Ayat (1)
Huruf a
Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan ini merupakan tarif angkutan
yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan
(ability to pay) masyarakat luas.
Huruf b
Tarif pelayanan kelas non-ekonomi adalah tarif pelayanan
angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan
pengembangan
usaha
angkutan
dalam
rangka
meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan
pelayanan angkutan laut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan tidak
membedakan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan
sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi perjanjian
pengangkutan yang disepakati.
Perjanjian . . .
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- 25 Perjanjian pengangkutan harus dilengkapi dengan dokumen
pengangkutan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian
internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 179
Ayat (1)
Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah seperti
penanggulangan bencana alam, kecelakaan di laut, kerusuhan
sosial yang berdampak nasional, dan negara dalam keadaan
bahaya setelah dinyatakan resmi oleh Pemerintah serta masa
puncak angkutan lebaran, natal, dan tahun baru.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku” antara lain Undang-Undang tentang
Mobilisasi dan Demobilisasi.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah
tanggung jawab terhadap kematian atau lukanya
penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama
dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/ atau
kecelakaan pada saat naik/turun kapal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pernyataan sebab keterlambatan penyerahan barang oleh
pengangkut dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang di pelabuhan.
Huruf d . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 191
Ayat (1)
Pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan
nasional secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait
termasuk sektor perdagangan, keuangan, perindustrian, energi
dan sumber daya mineral, serta pendidikan dan pelatihan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pangsa muatan yang wajar” adalah
bahwa wajar tidak selalu dalam arti memperoleh bagian yang
sama (equal share), tetapi memperoleh pangsa sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
misalnya dalam perjanjian bilateral, konvensi internasional yang
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan peraturan lainnya.
Khusus untuk barang milik Pemerintah perlu diupayakan agar
pengangkutannya dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut
nasional.
Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kerja
sama dengan perusahaan angkutan laut asing untuk
menetapkan perjanjian perolehan pangsa muatan (fair share
agreement).
Pasal 192
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh importir” adalah
instansi Pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang
melakukan kegiatan importasi barang muatan impor milik
pemerintah.

Huruf b . . .
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- 28 Huruf b
Yang dimaksud dengan “syarat perdagangan muatan ekspor
untuk jenis muatan atau barang tertentu sehingga
pengangkutannya dilakukan oleh perusahaan angkutan
nasional” adalah syarat perdagangan (terms of trade) secara
C&F (Cost and Freight) atau CIF (Cost, Insurance, and
Freight) untuk komoditas ekspor yang bersifat seller’s
market dimana pihak penjual/eksportir yang menentukan
kapal pengangkutnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 193
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan industri perkapalan terpadu”
adalah pusat industri yang meliputi antara lain fasilitas
pembangunan, perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan yang
terintegrasi dengan industri penunjangnya, seperti material
kapal, permesinan, dan perlengkapan kapal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bahan baku dan komponen kapal”
antara lain material kapal, suku cadang, dan perlengkapan
kapal.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195 . . .
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- 29 Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Cukup jelas.
Pasal 210
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5108
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232, Pasal 238,
Pasal 240, dan Pasal 243 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN
PEMERINTAH
LINGKUNGAN MARITIM.

TENTANG

PERLINDUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya
untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran
lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang
terkait dengan pelayaran.
2. Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah upaya yang
harus dilakukan Nakhoda dan/atau awak kapal sedini
mungkin
untuk
menghindari
atau
mengurangi
pencemaran tumpahan minyak, bahan cair beracun,
muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran
(sewage), sampah (garbage), dan gas buang dari kapal ke
perairan dan udara.
3. Penanggulangan . . .
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-23. Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal
adalah segala tindakan yang dilakukan secara cepat,
tepat,
dan
terpadu
serta
terkoordinasi
untuk
mengendalikan,
mengurangi,
dan
membersihkan
tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari kapal ke
perairan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan
kerusakan lingkungan laut.
4. Penanggulangan
Pencemaran
dari
Kegiatan
Kepelabuhanan adalah segala tindakan yang dilakukan
secara cepat, tepat, dan terpadu serta terkoordinasi untuk
mengendalikan,
mengurangi,
dan
membersihkan
tumpahan minyak atau bahan cair beracun dari
pelabuhan ke perairan untuk meminimalisasi kerugian
masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.
5. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun
termasuk minyak mentah, minyak bahan bakar, minyak
kotor, kotoran minyak, dan hasil olahan pemurnian seperti
berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, minyak pelumas,
minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan
sejenisnya.
6. Pengendalian Anti Teritip (Anti-Fouling Systems) adalah
sejenis lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan
permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal
untuk mengendalikan atau mencegah menempelnya
organisme yang tidak diinginkan.
7. Pembuangan
Limbah
di
Perairan
adalah
setiap
pembuangan limbah atau benda lain ke perairan, baik
berasal dari kapal maupun berupa kerangka kapal itu
sendiri, kecuali pembuangan yang berasal dari operasi
normal kapal.
8. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk
kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di
bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan
terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Awak . . .
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-310. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya
yang tercantum dalam buku sijil.
11. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai
wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Pemilik Kapal adalah orang perseorangan atau perusahaan
yang terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang
bertanggung jawab atas nama pemilik kapal termasuk
operator.
13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
14. Tangki Kapal adalah ruangan tertutup yang merupakan
bagian dari konstruksi tetap kapal yang dipergunakan
untuk menempatkan atau mengangkut cairan dalam
bentuk curah temasuk tangki samping (wing tank), tangki
bahan bakar (fuel tank), tangki tengah (centre tank), tangki
air balas (water ballast tank) atau tangki dasar ganda
(double bottom tank), tangki endap (slop tank), tangki
minyak kotor (sludge tank), tangki dalam (deep tank),
tangki bilga (bilge tank), dan tangki yang dipergunakan
untuk memuat bahan cair beracun secara curah.
15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan
yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik
turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.
16. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas
kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan
keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau
antarmoda, serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
17. Unit . . .
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-417. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran
minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan.
18. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi
untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap
dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pelayaran.
Pasal 2
(1)

Penyelenggaraan perlindungan
dilakukan oleh Menteri.

lingkungan

maritim

(2)

Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari
pengoperasian kapal; dan
b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari
kegiatan kepelabuhanan.

(3)

Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), perlindungan lingkungan
maritim juga dilakukan terhadap:
a. pembuangan limbah di perairan; dan
b. penutuhan kapal.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN
DARI PENGOPERASIAN KAPAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1)

Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi
terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari
kapalnya.
(2) Pencemaran . . .
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Pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. minyak;
b. bahan cair beracun;
c. muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan;
d. kotoran;
e. sampah;
f. udara;
g. air balas; dan/atau
h. barang dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang
ada di kapal.
Pasal 4

(1)

Dalam melakukan pencegahan pencemaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), awak kapal sesuai
dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil pada
kapal dengan jenis dan ukuran tertentu harus
memastikan:
a. tersedianya buku catatan minyak untuk ruang mesin
dan buku catatan minyak untuk ruang muat bagi
kapal tangki minyak;
b. tersedianya tangki penampung minyak kotor dengan
baik;
c. tersedianya manajemen pembuangan sampah dan
bak penampung sampah;
d. jenis bahan bakar yang digunakan tidak merusak
lapisan ozon;
e. terpasangnya peralatan pencegahan pencemaran yang
berfungsi dengan baik untuk kapal dengan ukuran
tertentu;
f. tersedianya
tangki
penampungan
atau
alat
penghancur kotoran untuk kapal dengan pelayar 15
(lima belas) orang atau lebih;
g. tersedianya
sistem
pengemasan,
penandaan
(pelabelan), pendokumentasian yang baik, dan
penempatan muatan sesuai dengan tata cara dan
prosedur untuk kapal pengangkut bahan berbahaya
dalam bentuk kemasan;
h. tersedianya
prosedur
tetap
penanggulangan
pencemaran; dan
i. tersedianya bahan kimia pengurai dan alat pelokalisir
minyak.
(2) Dalam . . .
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Dalam
melakukan
penanggulangan
pencemaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), awak
kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam
buku sijil wajib:
a. melokalisir minyak dengan menggunakan alat
pelokalisir minyak;
b. menghisap minyak dengan alat penghisap minyak;
c. menyerap minyak dengan bahan penyerap;
d. menguraikan minyak dengan menyiramkan bahan
kimia pengurai yang ramah lingkungan; dan
e. melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau
unsur pemerintah lainnya yang terdekat.
Pasal 5

(1)

Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah
dan bahan lain dari pengoperasian kapal ke perairan.

(2)

Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sisa minyak kotor;
b. sampah; dan
c. kotoran manusia.

(3)

Bahan lain sebagaimana dimaksud pada
meliputi:
a. air balas;
b. bahan kimia berbahaya dan beracun; dan
c. bahan yang mengandung zat perusak ozon.

(4)

Limbah dan bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib ditampung di kapal dan dipindahkan ke fasilitas
penampungan yang ada di pelabuhan atau terminal
khusus.

ayat

(1)

Pasal 6
(1)

Limbah dan bahan lain yang ada di kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat dibuang ke
perairan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud
meliputi:
a. jarak pembuangan;
b. volume pembuangan; dan
c. kualitas buangan.

pada

ayat

(1)

(3) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuangan
limbah dan bahan lain yang ada di kapal diatur dengan
Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Peralatan Pencegahan dan Bahan Penanggulangan Pencemaran di Kapal
Pasal 7
(1)

Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu wajib dilengkapi
peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan
pencemaran di kapal.

(2)

Peralatan pencegahan pencemaran untuk kapal dengan
jenis dan ukuran tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. untuk kapal dengan ukuran GT 100 (seratus Gross
Tonnage) atau lebih dan/atau ukuran mesin
penggerak utama 200 HP (dua ratus horse power)
atau lebih paling sedikit harus memiliki peralatan
pencegahan pencemaran oleh minyak yang meliputi:
1. peralatan pemisah air dan minyak (oily water
separator);
2. tangki penampungan minyak kotor (sludge tank);
dan
3. standar sambungan pembuangan
(standard
discharge connection);
b. untuk kapal yang memuat bahan cair beracun paling
sedikit harus memiliki peralatan pencegahan
pencemaran oleh bahan cair beracun yang meliputi:
1. pompa stripping; dan
2. tangki endap (slop tank);
c. untuk kapal dengan pelayar 15 (lima belas) orang
atau lebih harus memiliki peralatan pencegahan
pencemaran oleh kotoran yang meliputi:
1. alat pengolah kotoran;
2. alat penghancur kotoran; dan/atau
3. tangki penampung kotoran dan sambungan
pembuangan standar;
d. untuk setiap kapal paling sedikit harus memiliki
peralatan pencegahan pencemaran oleh sampah yang
meliputi:
1. bak penampungan sampah; dan
2. penandaan;
e. untuk . . .
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-8e. untuk kapal dengan ukuran GT 400 (empat ratus
Gross Tonnage) atau lebih paling sedikit harus
memiliki peralatan pencegahan pencemaran udara
yang meliputi:
1. penyaring gas buang; dan
2. peralatan sistem pendingin dan pemadam
kebakaran yang tidak menggunakan bahan
perusak lapisan ozon.
(3)

Peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan
pencemaran untuk kapal dengan jenis dan ukuran
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. alat pelokalisir minyak;
b. alat penghisap minyak;
c. bahan penyerap minyak; dan
d. bahan pengurai minyak.

(4)

Peralatan pencegahan dan bahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis peralatan
pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran
yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pengesahan Peralatan dan Bahan Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran
Pasal 8
(1)

Untuk mengetahui kelengkapan dan terpenuhinya
standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Menteri.

(2)

Pemilik atau operator kapal harus mengajukan
permohonan pemeriksaan dan pengujian kepada Menteri
dengan disertai dokumen:
a. fotokopi surat ukur dan sertifikat keselamatan; dan
b. gambar instalasi peralatan di kapal.

(3)

Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian memenuhi
kelengkapan dan standar teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Menteri memberikan pengesahan dalam
bentuk sertifikat.
(4) Sertifikat . . .
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Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

(5)

Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian tidak
memenuhi kelengkapan dan standar teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemohon harus melengkapi dan
memenuhi standar teknis.

(6)

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setiap tahun dan sewaktu-waktu.
Pasal 9

Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) dikenai tarif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan
pajak.
Pasal 10
(1)

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 dilakukan pada
pelabuhan atau terminal khusus yang terdapat petugas
pemeriksa keselamatan kapal.

(2)

Dalam hal kapal berada pada pelabuhan atau terminal
khusus yang tidak terdapat petugas pemeriksa
keselamatan kapal, pemilik kapal dapat mendatangkan
petugas pemeriksa keselamatan kapal atas persetujuan
Menteri.
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan,
pengujian, dan pemberian sertifikat peralatan dan bahan
pencegahan dan penanggulangan pencemaran diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pola Penanggulangan Keadaan Darurat Pencemaran di Kapal
Pasal 12
(1)

Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang
dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan
pencemaran minyak dari kapal.
(2) Pola . . .
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Pola penanggulangan pencemaran minyak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemilik atau
operator kapal.

(3)

Pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran
oleh minyak (Shipboard Oil Pollution Prevention
Emergency Plan/SOPEP); atau
b. pola penanggulangan keadaan darurat untuk muatan
berbahaya selain minyak (Shipboard Marine Pollution
Prevention Emergency Plan/SMPEP).

(4)

Pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran di
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan
oleh Menteri berdasarkan permohonan dari pemilik atau
operator kapal.
BAB III

PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG BERSUMBER DARI
BARANG DAN BAHAN BERBAHAYA YANG ADA DI KAPAL
Bagian Kesatu
Pengendalian Anti Teritip
Pasal 13
(1)

Setiap kapal yang dioperasikan dengan ukuran GT 400
(empat ratus Gross Tonnage) atau lebih dan kapal dengan
ukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih
wajib memenuhi standar sistem anti teritip yang
ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Standar sistem anti teritip sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi tata cara pengecatan anti teritip dan
bahan cat yang digunakan.

(3)

Kapal yang telah memenuhi standar sistem anti teritip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat
oleh Menteri.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
sertifikat pemenuhan standar sistem anti teritip diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Manajemen Air Balas di Kapal
Pasal 14
(1)

Setiap kapal yang dioperasikan dengan ukuran GT 400
(empat ratus Gross Tonnage) atau lebih wajib memenuhi
standar manajemen air balas yang ditetapkan oleh
Menteri.

(2)

Standar manajemen air balas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi tata cara pembuangan air balas
dan peralatan pengolahan air balas.

(3)

Kapal yang telah memenuhi standar manajemen air balas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat
oleh Menteri.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
sertifikat pemenuhan standar manajemen air balas diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Standar Daya Tahan Pelindung Anti Karat
Pasal 15
(1)

Setiap kapal yang dioperasikan dengan ukuran GT 500
(lima ratus Gross Tonnage) atau lebih wajib memenuhi
standar daya tahan pelindung anti karat pada tangki air
balas yang ditetapkan oleh Menteri.

(2)

Standar daya tahan pelindung anti karat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara pengecatan.

(3)

Kapal yang telah memenuhi standar daya tahan
pelindung anti karat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sertifikat oleh Menteri.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan
dan penerbitan sertifikat standar daya tahan pelindung
anti karat diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat . . .
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Pencucian Tangki Kapal
Pasal 16
(1)

Pencucian tangki kapal dapat dilakukan oleh:
a. awak kapal; atau
b. badan usaha yang bergerak di bidang pencucian
tangki kapal.

(2)

Pencucian tangki kapal oleh awak kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal
kapal dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan
pencucian kapal.

(3)

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b wajib memiliki:
a. izin usaha; dan
b. izin kerja.

(4)

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
a. administrasi:
1. akte pendirian perusahaan;
2. nomor pokok wajib pajak; dan
3. surat keterangan domisili;
b. teknis:
1. memiliki tenaga pencuci tangki kapal yang
berpengalaman paling sedikit 2 (dua) orang;
2. memiliki
atau
menguasai
peralatan
dan
perlengkapan pencucian tangki kapal yang terdiri
atas:
a) pompa cairan;
b) blower;
c) kompresor udara;
d) detektor gas;
e) pakaian tahan api dan perlengkapannya;
f) masker gas;
g) lampu pengaman;
h) sepatu karet;
i) peralatan pemadam kebakaran jinjing;
j) alat pelokalisir minyak;
k) bahan penyerap;
l) cairan pengurai minyak;
m) kapal kerja; dan
n) sarana penampung limbah.
(5) Izin . . .
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Izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memiliki izin
pengoperasian alat pengolahan limbah bahan berbahaya
dan beracun dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

(6)

Kapal yang tangkinya telah dicuci diberikan surat
keterangan oleh Syahbandar.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin
usaha dan izin kerja pencucian tangki kapal (tank
cleaning) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV

PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KEGIATAN DI PELABUHAN
Pasal 17
(1)

Setiap pelabuhan yang dioperasikan wajib memenuhi
persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran
yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan termasuk di
terminal khusus.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud
meliputi tersedianya fasilitas:
a. penampungan limbah; dan
b. penampungan sampah.

(3)

Kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
kepelabuhanan,
pembangunan,
perawatan,
dan
perbaikan kapal.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis
fasilitas pencegahan pencemaran di pelabuhan termasuk
di terminal khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

pada

ayat

(1)

BAB V
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN PELABUHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18
(1)

Setiap kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan
kepelabuhanan
wajib
memenuhi
persyaratan
penanggulangan pencemaran.
(2) Persyaratan . . .
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Persyaratan penanggulangan pencemaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prosedur;
b. personil;
c. peralatan dan bahan; dan
d. latihan.
Pasal 19

(1)

Prosedur penanggulangan pencemaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. prosedur penanggulangan pencemaran tier 1;
b. prosedur penanggulangan pencemaran tier 2; dan
c. prosedur penanggulangan pencemaran tier 3.

(2)

Setiap
prosedur
penanggulangan
pencemaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a. struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata
kerja organisasi operasional;
b. sistem pelaporan dan komunikasi; dan
c. pedoman teknis operasi.
Pasal 20

(1)

Personil penanggulangan pencemaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diatur
berdasarkan tingkat kompetensi yang terdiri atas:
a. operator atau pelaksana;
b. penyelia (supervisor) atau komando lapangan (on
scene commander); dan
c. manajer atau administrator.

(2)

Kompetensi personil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperoleh melalui pelatihan:
a. tingkat 1, untuk personil operator;
b. tingkat 2, untuk penyelia (supervisor) atau komando
lapangan (on scene commander); dan
c. tingkat 3, untuk manajer atau administrator.
Pasal 21

Peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
a. alat pelokalisir (oil boom);
b. alat penghisap (skimmer);
c. alat penampung sementara (temporary storage);
d. bahan penyerap (sorbent); dan
e. bahan pengurai (dispersant).
Pasal 22 . . .
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(1)

Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
huruf d dilakukan untuk memastikan kesiapan dan
kesiagaan personil, peralatan dan bahan penanggulangan
pencemaran, serta uji coba prosedur yang telah
ditetapkan.

(2)

Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. latihan komunikasi dan pelaporan;
b. latihan kering (table top exercise);
c. latihan penggelaran peralatan (deployment equipment
exercise); dan
d. latihan gabungan dan terpadu.
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, personil, peralatan
dan bahan, serta latihan penanggulangan pencemaran diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran yang Bersumber dari Kapal, Unit Kegiatan Lain
di Perairan, dan Kegiatan di Pelabuhan
Pasal 24
(1)

Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan
lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi
pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau
kegiatannya.

(2)

Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan,
Badan Usaha Pelabuhan, dan Pengelola Terminal Khusus
wajib menanggulangi pencemaran yang bersumber dari
kegiatannya.
Pasal 25

Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 dilakukan dengan cara:
a. melaporkan terjadinya pencemaran kepada Syahbandar
terdekat dan/atau unsur pemerintah lain yang terdekat;
dan
b. melakukan . . .
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b. melakukan
penanggulangan
dengan
menggunakan
peralatan dan bahan yang dimiliki oleh kapal, unit
kegiatan lain di perairan, pelabuhan termasuk terminal
khusus, atau unsur lainnya sesuai dengan prosedur
penanggulangan pencemaran yang disahkan oleh Menteri.
Pasal 26
(1)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf
a dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang
memuat informasi paling sedikit terdiri atas:
a. tanggal dan waktu kejadian;
b. jenis pencemaran;
c. sumber dan penyebab pencemaran;
d. posisi pencemaran; dan
e. kondisi cuaca.

(2)

Prosedur penanggulangan pencemaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
a. pola penanggulangan pencemaran yang bersumber
dari pengoperasian kapal; dan
b. prosedur
tanggap
darurat
penanggulangan
pencemaran yang bersumber dari unit kegiatan lain
dan kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal
khusus.
Pasal 27

(1)

Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal
atau unit kegiatan lain di perairan, Nakhoda atau
penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib
melakukan
penanggulangan
pencemaran
dengan
menggunakan
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran yang berada di atas kapal
atau unit kegiatan lain di perairan serta dilakukan sesuai
dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang
bersumber dari pengoperasian kapal atau kegiatan lain di
perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
(2) Dalam . . .
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Dalam
hal
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran di atas kapal atau unit
kegiatan lain di perairan, tidak mampu menanggulangi
pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di
perairan segera melaporkan kepada Syahbandar untuk
mengkoordinir penanggulangan berdasarkan tingkatan
tier 1 dengan menggunakan personil, peralatan, dan
bahan penanggulangan pencemaran yang tersedia di
pelabuhan.

(3)

Dalam
hal
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran yang tersedia di pelabuhan
tidak mampu menanggulangi pencemaran, Syahbandar
melaporkan kepada Syahbandar yang ditunjuk sebagai
koordinator
wilayah
untuk
mengkoordinir
penanggulangan berdasarkan tingkatan tier 2 dengan
menggunakan
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran yang tersedia pada
wilayahnya.

(4)

Dalam
hal
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran berdasarkan tingkatan tier
2 tidak mampu menanggulangi pencemaran atau
pencemaran menyebar melintasi batas wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Syahbandar koordinator
melaporkan kepada Menteri untuk mengkoordinir
penanggulangan berdasarkan tingkatan tier 3 dengan
menggunakan
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran yang tersedia pada tingkat
nasional.
Pasal 28

(1)

Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari
kegiatan di pelabuhan termasuk terminal khusus,
Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan,
Badan Usaha Pelabuhan, atau Pengelola Terminal
Khusus wajib melakukan penanggulangan pencemaran
dengan menggunakan personil, peralatan, dan bahan
penanggulangan pencemaran yang berada di pelabuhan
termasuk terminal khusus yang dikoordinir oleh
Syahbandar sesuai dengan prosedur penanggulangan
pencemaran berdasarkan tingkatan tier 1.
(2) Dalam . . .
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Dalam
hal
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran yang tersedia di pelabuhan
tidak mampu menanggulangi pencemaran, Syahbandar
melaporkan kepada Syahbandar yang ditunjuk sebagai
koordinator
wilayah
untuk
mengkoordinir
penanggulangan berdasarkan tingkatan tier 2 dengan
menggunakan
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran yang tersedia pada
wilayahnya.

(3)

Dalam
hal
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran berdasarkan tingkatan tier
2 tidak mampu menanggulangi pencemaran atau
pencemaran menyebar melintasi batas wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Syahbandar koordinator
melaporkan kepada Menteri untuk mengkoordinir
penanggulangan berdasarkan tingkatan tier 3 dengan
menggunakan
personil,
peralatan,
dan
bahan
penanggulangan pencemaran yang tersedia pada tingkat
nasional.
BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMILIK ATAU OPERATOR KAPAL
Pasal 29
(1)

Pemilik, operator kapal, atau penanggung jawab unit
kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya
yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan
kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang
bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya.

(2)

Untuk
memenuhi
tanggung
jawab
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemilik, operator kapal, atau
penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya.
Pasal 30

(1)

Pemilik atau operator kapal yang mengangkut muatan
minyak wajib bertanggung jawab untuk mengganti
kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran
minyak yang berasal dari kapalnya.
(2) Pemilik . . .
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Pemilik atau operator kapal yang mengangkut muatan
minyak secara curah lebih atau sama dengan 2.000 (dua
ribu) ton wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas
kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran
minyak yang berasal dari kapalnya.

(3)

Pemilik atau operator kapal dengan ukuran lebih atau
sama dengan GT 1.000 (seribu Gross Tonnage) wajib
mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti
kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran
minyak yang berasal dari kegiatan pengisian bahan bakar
(bunker) kapalnya.

(4)

Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) harus dibuktikan dengan Sertifikat Dana Jaminan
Ganti Rugi Pencemaran yang diterbitkan oleh Menteri.
Pasal 31

Pemilik atau operator kapal yang mengangkut bahan
pencemar selain minyak wajib bertanggung jawab untuk
mengganti kerugian dan pemulihan lingkungan yang
disebabkan karena pencemaran di perairan yang berasal dari
kapalnya.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan
Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB VII
LOKASI PEMBUANGAN LIMBAH DI PERAIRAN
Pasal 33
(1)

Pembuangan limbah di perairan hanya dapat dilakukan
pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri setelah
memenuhi persyaratan.

(2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperbolehkan di:
a. alur-pelayaran;
b. kawasan lindung;
c. kawasan suaka alam;
d. taman . . .
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

taman nasional;
taman wisata alam;
kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
sempadan pantai;
kawasan terumbu karang;
kawasan mangrove;
kawasan perikanan dan budidaya;
kawasan pemukiman; dan
daerah lain yang sensitif terhadap pencemaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaporkan kepada institusi yang tugas dan
fungsinya di bidang penjagaan laut dan pantai.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
lokasi pembuangan limbah di perairan diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VIII

SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
Pasal 34
(1)

Menteri
menyelenggarakan
perlindungan lingkungan maritim.

sistem

informasi

(2)

Sistem informasi perlindungan lingkungan maritim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat informasi mengenai:
a. keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut dan
pipa laut);
b. lokasi pembuangan limbah; dan
c. lokasi penutuhan kapal.

(3)

Penyusunan sistem informasi perlindungan lingkungan
maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui kegiatan:
a. pengumpulan;
b. pengolahan;
c. penyajian;
d. penyebaran; dan
e. penyimpanan data dan infomasi.
Pasal 35 . . .
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Pasal 35
(1)

Informasi keberadaan bangunan di bawah air (kabel laut
dan pipa laut) meliputi:
a. jalur kabel laut dan pipa laut;
b. penempatan kabel laut dan pipa laut;
c. diameter kabel laut dan pipa laut;
d. jangka waktu pemanfaatan; dan
e. peruntukkan kabel laut dan pipa laut.

(2)

Informasi lokasi pembuangan limbah meliputi:
a. lokasi pembuangan limbah di pelabuhan; dan
b. lokasi pembuangan limbah di perairan.

(3)

Informasi lokasi penutuhan kapal meliputi:
a. lokasi penutuhan kapal di pelabuhan; dan
b. lokasi penutuhan kapal di perairan.
Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan sistem
informasi perlindungan lingkungan maritim diatur dengan
Peraturan Menteri.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 37
Pemilik atau operator kapal yang tidak melengkapi kapalnya
dengan pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut,
untuk jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
b. apabila
sampai
pada
peringatan
tertulis
ketiga
sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir tidak
melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi berupa
pembekuan izin usaha angkutan laut atau izin operasi
angkutan laut khusus; dan

c. apabila . . .
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hari sejak dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memenuhi
kewajibannya, dikenai sanksi berupa pencabutan izin
usaha angkutan laut atau izin operasi angkutan laut
khusus.
Pasal 38
Setiap Badan Usaha Pelabuhan, badan usaha
yang
melakukan kegiatan di pelabuhan, pengelola terminal khusus,
atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut,
untuk jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;
b. apabila
sampai
pada
peringatan
tertulis
ketiga
sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir tidak
melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi berupa
penghentian sementara kegiatan usaha Badan Usaha
Pelabuhan, badan usaha yang melakukan kegiatan di
pelabuhan, kegiatan pengoperasian terminal khusus, atau
pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri; dan
c. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memenuhi
kewajibannya, dikenai sanksi berupa pencabutan izin
usaha Badan Usaha Pelabuhan, izin badan usaha yang
melakukan kegiatan di pelabuhan, izin operasi terminal
khusus, atau persetujuan pengelolaan terminal untuk
kepentingan sendiri.
Pasal 39
(1)

Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat
keahlian pelaut selama 1 (satu) tahun.

(2)

Penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan yang
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yang mengakibatkan
pencemaran lingkungan di perairan dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Setiap . . .
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(3)

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenai
sanksi denda administratif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah).
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari
Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai
perlindungan lingkungan maritim dinyatakan tetap berlaku,
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang
baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 41
Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .
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setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
I.

UMUM
Angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi, selain memiliki
peran sebagai sarana pengangkutan yang secara nasional dapat
menjangkau seluruh wilayah melalui perairan sehingga dapat menunjang,
mendorong, dan menggerakan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi
sumber daya alam yang besar dalam upaya meningkatkan dan
memeratakan pembangunan dan hasilnya, namun juga memiliki potensi
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di laut,
baik yang diakibatkana oleh pengoperasian kapal maupun dari kegiatan
kepelabuhanan.
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan angkutan laut, baik nasional
maupun internasional, maka pemanfaatan laut untuk lalu lintas
pelayaran semakin meningkat, khususnya dalam kegiatan pengangkutan
barang-barang yang berpotensi mencemari dan/atau merusak lingkungan
hidup di laut, yang disebabkan oleh minyak, bahan cair berbahaya dan
beracun dalam bentuk curah, maupun bentuk kemasan dengan jumlah
yang besar, dan potensi pencemaran dari pengoperasian kapal-kapal
motor yang tidak dapat dihindari, seperti minyak kotor dan gas buang dari
permesinan kapal serta limbah kotoran dan sampah serta kecelakaan
kapal, seperti tubrukan, kandas, dan kebocoran.
Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup akibat pengoperasian kapal maupun
kegiatan kepelabuhanan dan sebagai wujud dari penyelenggaraan
transportasi yang berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu untuk
mengatur mengenai perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari
kegiatan pelayaran yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri
atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan
keamanan di perairan.
Perlindungan . . .
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Perlindungan lingkungan maritim meliputi kegiatan:
a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian
kapal;
b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan
kepelabuhanan serta industri pembangunan dan/atau pengerjaan
kapal;
c. pembuangan limbah di perairan; dan
d. sanksi administratif.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “bahan cair beracun” adalah bahan
cair yang mengandung racun sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan konvensi internasional MARPOL 73/78
tentang pencegahan pencemaran dari kapal yang terbagi
dalam kategori X,Y,Z, dan OS (Other Substances/substansi
lain).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f . . .
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Yang dimaksud dengan “udara” antara lain gas buang, zatzat yang mengandung hallon, dan chloro fluoro carbon.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “air balas” adalah air yang dibawa
di atas kapal yang digunakan sebagai pengendali trim,
kemiringan, keseimbangan, sarat, stabilitas, atau tekanantekanan yang diperlukan oleh kapal yang kemungkinan
mengandung organisme air yang membahayakan dan bibit
penyakit.
Huruf h
Barang dan bahan berbahaya bagi lingkungan yang ada di
kapal antara lain barang atau bahan berbahaya dalam
bentuk curah.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “buku sijil” adalah buku yang berisi
daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan
jabatannya setelah memenuhi persyaratan tertentu.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bahan bakar yang digunakan tidak
merusak lapisan ozon” adalah bahan bakar yang
mengandung sulfur tidak lebih dari 4,5 % (empat koma lima
per seratus) sesuai yang tercatat pada tanda terima bunker.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “pelayar” adalah semua orang yang
berada di atas kapal.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h . . .
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Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “menyerap minyak dengan bahan
penyerap” adalah tindakan penanggulangan terhadap
tumpahan minyak di atas kapal.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan ”sewaktu-waktu” adalah pemeriksaan
yang dilakukan karena adanya sesuatu hal yang dianggap perlu
seperti adanya pergantian konstruksi dan peralatan.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengecatan anti teritip menggunakan cat anti teritip yang tidak
mengandung
tributyl tin compounds sesuai
ketentuan
pengendalian anti teritip (anti fouling system).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “manajemen air balas” adalah sistem
manajemen proses mekanis, fisis, kimiawi, dan biologis yang
dilakukan
secara
terpisah
atau
bersamaan
untuk
menghilangkan, mengurangi tingkat bahaya, atau menghindari
pengambilan
atau
pembuangan
organisme
air
yang
membahayakan dan bibit penyakit yang berasal dari air balas
dan endapannya.
Ayat (2) . . .
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “standar daya tahan pelindung anti
karat” adalah Performance Standard for Protective Coating yang
memuat ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan
perlindungan tangki kapal dari karat atau korosi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas penampungan limbah”
adalah fasilitas di pelabuhan yang berfungsi sebagai
penampungan limbah dari pengoperasian kapal (minyak,
bahan cair beracun, kotoran, sampah, dan air balas),
kegiatan kepelabuhanan, industri pembangunan, dan/atau
pengerjaan kapal.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
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Kegiatan kepelabuhanan, pembangunan, perawatan, dan
perbaikan kapal termasuk kegiatan penutuhan kapal (ship
recycling).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tier 1” adalah kategorisasi
penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan
dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit
kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu
ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia
pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tier 2” adalah kategorisasi
penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan
dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit
kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak
mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang
tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan
berdasarkan tingkatan tier 1.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tier 3” adalah kategorisasi
penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan
dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit
kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak
mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang
tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan tier 2 atau
menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “latihan kering (table top exercise)”
adalah latihan yang dilakukan di darat.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Huruf a
Yang dimaksud dengan “unsur pemerintah lain” meliputi:
1. Kementerian Lingkungan Hidup;
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Kementerian Kehutanan;
7. Kementerian Keuangan;
8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi;
12. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan
13. gubernur atau bupati/walikota terkait.
Huruf b . . .
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Yang dimaksud dengan “unsur lainnya” adalah instansi
pemerintah atau badan usaha yang memiliki peralatan dan
bahan penanggulangan pencemaran.
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alat komunikasi” adalah sarana
komunikasi digunakan dalam setiap kegiatan yang terkait
dengan penanggulangan pencemaran, antara lain radio, telepon,
faximile, dan email.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“mengganti
kerugian”
adalah
penggantian kerugian terhadap pihak ketiga (Pemerintah dan
masyarakat) yang menderita kerugian akibat pencemaran
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33 . . .

3210

- 10 -

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5109
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan belum mengatur mengenai
penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain selain
kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang
dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri;
b. bahwa untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan
mengangkut penumpang dan/atau barang dalam
kegiatan angkutan laut dalam negeri diperlukan kapal
tertentu yang berbendera asing dalam rangka menunjang
kelangsungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi, kegiatan pengerukan, kegiatan salvage dan
pekerjaan bawah air;
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan.

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

MEMUTUSKAN: . . .
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) diubah
sebagai berikut:
1.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dan ayat
(4) dihapus serta penjelasan Pasal 5 dihapus sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan
oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia serta
diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan
Indonesia.

(2)

Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengangkut dan/atau memindahkan penumpang
dan/atau barang antarpelabuhan laut di wilayah
perairan Indonesia.

(3)

Dihapus.

(4)

Dihapus.
2. Diantara . . .
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Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab
yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi:

BAB XIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 206a
(1)

Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang
tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang
dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut
dalam negeri di wilayah perairan Indonesia
sepanjang kapal berbendera Indonesia belum
tersedia atau belum cukup tersedia.

(2)

Kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memiliki izin dari Menteri.

(3)

Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan
mengangkut penumpang dan/atau barang dalam
kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. survey minyak dan gas bumi;
b. pengeboran;
c. konstruksi lepas pantai;
d. penunjang operasi lepas pantai;
e. pengerukan; dan
f. salvage dan pekerjaan bawah air.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,
ttd
Setio Sapto Nugroho
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
I.

Umum
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan mengatur larangan penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain
selain angkutan dalam negeri yang menggunakan kapal, termasuk
kegiatan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak gas bumi,
kegiatan pengerukan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.
Ketersediaan kapal tersebut saat ini belum dapat dipenuhi dari kapal yang
berbendera Indonesia, karena pengadaan kapal tersebut membutuhkan
investasi yang cukup banyak, berteknologi tinggi, dan jumlah kapal serta
tenaga ahli yang mampu mengoperasikan kapal tersebut sangat terbatas,
sedangkan penggunaan kapal tersebut bersifat global (global market) dan
mobile serta waktu penggunaan yang singkat dan tidak berkelanjutan.
Penggunaan kapal berbendera asing tersebut sangat diperlukan antara
lain untuk menunjang kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi lepas
pantai yang belum dapat dipenuhi oleh kapal yang berbendera Indonesia
sehingga apabila tidak diatur penggunaannya akan mengganggu
ketahanan energi nasional yang berdampak bagi perekonomian Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 5
Cukup jelas.
Angka 2 . . .
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Angka 2
Pasal 206a
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”penunjang operasi lepas pantai”
adalah penggunaan kapal khusus untuk menunjang
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi
di lepas pantai, antara lain:
a. Anchor Handling Tug Supply Vessel lebih besar dari
5000 BHP dengan Dynamic Position (DP2/DP3);
b. Platform Supply Vessels (PSV); dan
c. Diving Support Vessel (DSV).
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5208
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2)
Undang-Undang

Nomor

Ketenagakerjaan,
Pemerintah

13

perlu

tentang

Tahun

2003

menetapkan

Penerapan

tentang
Peraturan

Sistem

Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Indonesia

(Lembaran

Tahun

2003

Negara

Nomor

39,

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang
Keselamatan

Nomor

Kerja

1

Tahun

(Lembaran

1970

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG

PENERAPAN

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA.
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BAB I . . .

-2BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari
sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan
dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja
yang aman, efisien dan produktif.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
5. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak,

milik

orang

perseorangan,

milik

persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta

maupun

mempekerjakan

milik

negara

pekerja/buruh

yang
dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha . . .
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-3b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
6. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum

yang

menjalankan

suatu

perusahaan

milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum

yang

perusahaan

berada

di

Indonesia

sebagaimana

mewakili

dimaksud

dalam

huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.
7. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis
dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang
telah

ditetapkan

untuk

mengukur

suatu

hasil

kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan
dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
8. Menteri

adalah

Menteri

yang

menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan
dan

kesehatan

kerja

yang

terencana,

terukur,

terstruktur, dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur
b. mencegah . . .
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-4manajemen,

pekerja/buruh,

dan/atau

serikat

pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan
efisien untuk mendorong produktivitas.
Pasal 3
(1) Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan
nasional tentang SMK3.
(2) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I,
Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
BAB II
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman
perusahaan dalam menerapkan SMK3.
(2) Instansi
pembina
sektor
usaha
dapat
mengembangkan
pedoman
penerapan
SMK3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kebutuhan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
Pasal 5 . . .
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-5-

(1) Setiap

perusahaan

wajib

menerapkan

SMK3

di

perusahaannya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku bagi perusahaan:
a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau
b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
(3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengusaha

dalam

menerapkan

SMK3

wajib

berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan
ketentuan
dapat

peraturan

perundang-undangan

memperhatikan

konvensi

atau

serta

standar

internasional.
Pasal 6
(1) SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
meliputi:
a. penetapan kebijakan K3;
b. perencanaan K3;
c. pelaksanaan rencana K3;
d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
(2) Penerapan

SMK3

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum
dalam

Lampiran

I

sebagai

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Bagian Kedua
Bagian Kedua . . .
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-6Penetapan Kebijakan K3
Pasal 7
(1) Penetapan

kebijakan

K3

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
pengusaha.
(2) Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengusaha paling sedikit harus:
a. melakukan

tinjauan

awal

kondisi

K3

yang

meliputi:
1. identifikasi potensi bahaya,

penilaian dan

pengendalian risiko;
2. perbandingan

penerapan

K3

dengan

perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
3. peninjauan

sebab

akibat

kejadian

yang

membahayakan;
4. kompensasi

dan

gangguan

serta

hasil

penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan
keselamatan; dan
5. penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya
yang disediakan.
b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen
K3 secara terus-menerus; dan
c. memperhatikan

masukan

dari

pekerja/buruh

dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. visi;
b. tujuan perusahaan;

c. komitmen . . .
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-7c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;
dan
d. kerangka dan program kerja yang mencakup
kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang
bersifat umum dan/atau operasional.
Pasal 8
Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang
telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang
lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan,
dan pihak lain yang terkait.
Bagian Ketiga
Perencanaan K3
Pasal 9
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b dilakukan untuk menghasilkan
rencana K3.
(2) Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha
dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1).
(3) Dalam menyusun rencana K3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pengusaha harus mempertimbangkan:
a. hasil penelaahan awal;
b. identifikasi

potensi

bahaya,

penilaian,

dan

pengendalian risiko;
c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya; dan

d. sumber . . .
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-8d. sumber daya yang dimiliki.
(4) Pengusaha

dalam

sebagaimana

menyusun

dimaksud

pada

rencana
ayat

(2)

K3
harus

melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil
pekerja/buruh,

dan

pihak

lain

yang

terkait

di

perusahaan.
(5) Rencana K3 paling sedikit memuat:
a. tujuan dan sasaran;
b. skala prioritas;
c. upaya pengendalian bahaya;
d. penetapan sumber daya;
e. jangka waktu pelaksanaan;
f.

indikator pencapaian; dan

g. sistem pertanggungjawaban.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Rencana K3
Pasal 10
(1) Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha
berdasarkan

rencana

K3

sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 9.
(2) Pengusaha

dalam

melaksanakan

rencana

K3

didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3,
prasarana, dan sarana.
(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memiliki:
a. kompetensi

kerja

yang

dibuktikan

dengan

sertifikat; dan
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b. kewenangan . . .

-9b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan
surat

izin

kerja/operasi

dan/atau

surat

penunjukkan dari instansi yang berwenang.
(4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang
K3;
b. anggaran yang memadai;
c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan
serta pendokumentasian; dan
d. instruksi kerja.

Pasal 11
(1) Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus
melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan
K3.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a. tindakan pengendalian;
b. perancangan (design) dan rekayasa;
c. prosedur dan instruksi kerja;
d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
f.

produk akhir;

g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan
dan bencana industri; dan
h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.
(3) Kegiatan
huruf

a

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai

berdasarkan

dengan

identifikasi

huruf
bahaya,

f,

dilaksanakan

penilaian,

dan

pengendalian risiko.
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- 10 (4) Kegiatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

huruf g dan huruf h dilaksanakan berdasarkan
potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan.
Pasal 12
(1) Pengusaha

dalam

melaksanakan

kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
a. menunjuk

sumber

daya

manusia

yang

mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di
bidang K3;
b. melibatkan seluruh pekerja/buruh;
c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh
seluruh

pekerja/buruh,

orang

lain

selain

pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan
pihak lain yang terkait;
d. membuat prosedur informasi;
e. membuat prosedur pelaporan; dan
f.

mendokumentasikan seluruh kegiatan.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

harus

diintegrasikan

dengan

kegiatan

manajemen perusahaan.
Pasal 13
(1) Prosedur informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf d harus memberikan jaminan
bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua
pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar
perusahaan.
(2) Prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf e terdiri atas pelaporan:
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a. terjadinya . . .

- 11 a. terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
b. ketidaksesuaian terhadap peraturan perundangundangan dan/atau standar;
c. kinerja K3;
d. identifikasi sumber bahaya; dan
e. yang
diwajibkan
berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

ketentuan

(3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf f paling sedikit dilakukan
terhadap:
a. peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan
standar di bidang K3;
b. indikator kinerja K3;
c. izin kerja;
d. hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian
risiko;
e. kegiatan pelatihan K3;
f.

kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;

g. catatan pemantauan data;
h. hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan
tindak lanjut;
i.

identifikasi produk termasuk komposisinya;

j.

informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan

k. audit dan peninjauan ulang SMK3.
Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Pasal 14
(1) Pengusaha wajib melakukan
evaluasi kinerja K3.
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pemantauan

dan

(2) Pemantauan . . .

- 12 (2) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

melalui

pemeriksaan,

pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3
dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
(3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki sumber daya
untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menggunakan jasa pihak lain.
(4) Hasil

pemantauan

dan

evaluasi

kinerja

K3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan
kepada pengusaha.
(5) Hasil

pemantauan

dan

evaluasi

kinerja

K3

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
untuk melakukan tindakan perbaikan.
(6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan dan/atau standar.

Bagian Keenam
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Pasal 15
(1) Untuk

menjamin

penerapan

SMK3,

kesesuaian
pengusaha

dan

efektifitas

wajib

melakukan

peninjauan.
(2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

terhadap

kebijakan,

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(3) Hasil . . .
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- 13 (3) Hasil

peninjauan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat (2) digunakan untuk melakukan perbaikan dan
peningkatan kinerja.
(4) Perbaikan

dan

peningkatan

kinerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam
hal:
a. terjadi

perubahan

peraturan

perundang-

undangan;
b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan
pasar;
c. adanya

perubahan

produk

dan

kegiatan

perusahaan;
d. terjadi

perubahan

struktur

organisasi

perusahaan;
e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, termasuk epidemiologi;
f.

adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;

g. adanya pelaporan; dan/atau
h. adanya masukan dari pekerja/buruh.
BAB III
PENILAIAN SMK3
Pasal 16
(1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga
audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas
permohonan perusahaan.
(2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya
tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
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- 14 (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi:
a. pembangunan
komitmen;

dan

terjaminnya

(1)

pelaksanaan

b. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
c. pengendalian
kontrak;

perancangan

dan

peninjauan

d. pengendalian dokumen;
e. pembelian dan pengendalian produk;
f.

keamanan bekerja berdasarkan SMK3;

g. standar pemantauan;
h. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
i.

pengelolaan material dan perpindahannya;

j.

pengumpulan dan penggunaan data;

k. pemeriksaan SMK3; dan
l.

pengembangan keterampilan dan kemampuan.

(4) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tertuang dalam pedoman yang
tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 17
(1) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dilaporkan
kepada
Menteri
dengan
tembusan
disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha,
gubernur, dan bupati/walikota sebagai bahan
pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3.
(2) Bentuk laporan hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang
tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV . . .
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- 15 BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 18
(1) Pengawasan

SMK3

ketenagakerjaan

dilakukan

pusat,

oleh

pengawas

provinsi

dan/atau

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pembangunan

dan

terjaminnya

pelaksanaan

komitmen;
b. organisasi;
c. sumber daya manusia;
d. pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan

bidang K3;
e. keamanan bekerja;
f.

pemeriksaan,

pengujian

dan

pengukuran

penerapan SMK3;
g. pengendalian

keadaan

darurat

dan

bahaya

industri;
h. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
i.

tindak lanjut audit.
Pasal 19

(1) Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan
pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan
SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan . . .
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- 16 (2) Pelaksanaan

pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan
pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Hasil

pengawasan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 18 dan Pasal 19 digunakan sebagai dasar dalam
melakukan pembinaan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Perusahaan

yang

telah

menerapkan

SMK3,

wajib

menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Peraturan

Pemerintah

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar . . .
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- 17 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 100
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

I.

UMUM
Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan

sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah
satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja.
Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan
kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,
pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka
mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.
Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah
berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar.
Untuk

memberikan

keseragaman

bagi

setiap

perusahaan

dalam

menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja

bagi

tenaga

kerja,

peningkatan

efisiensi,

dan

produktifitas

perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
yang mengatur penerapan SMK3.

Peraturan . . .
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- 19 Peraturan Pemerintah ini memuat:
-

ketentuan umum;

-

sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

-

penilaian SMK3;

-

pengawasan;

-

ketentuan Peralihan; dan

-

ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundangundangan antara lain ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kesehatan, minyak dan gas bumi, atau
pertambangan.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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- 20 Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi”
adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang
dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa
manusia,
terganggunya
proses
produksi
dan
pencemaran lingkungan kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Penyebarluasan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat
dilakukan melalui media antara lain papan pengumuman, brosur,
verbal dalam briefing/apel, dan/atau media elektronik lainnya.
Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain subkontraktor,
penyewa, tamu, pelanggan, pemasok.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
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- 21 Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penelaahan awal” adalah
kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui
posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan
peraturan

perundang-undangan

keselamatan

dan

kesehatan kerja. Kegiatan tersebut juga mencakup
evaluasi

terhadap

kebijakan

keselamatan

dan

kesehatan kerja yang ada, partisipasi pekerja/buruh
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, tanggung
jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik
kecelakaan, dan penyakit akibat kerja, serta upayaupaya pengendalian yang sudah dilakukan.
Huruf b
Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
dilakukan terhadap mesin-mesin, pesawat-pesawat,
alat kerja, peralatan lainnya, bahan-bahan, lingkungan
kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan
sebagainya.
Huruf c
Yang dimaksud “persyaratan lainnya” adalah standar,
pedoman, dan peraturan perusahaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah personil
yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keselamatan
dan

kesehatan

kerja,

sarana

keselamatan

dan

kesehatan kerja, alat pelindung diri, alat pengaman,
dan

anggaran

yang

dialokasikan

untuk

program

keselamatan dan kesehatan kerja.
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Ayat (4) . . .

- 22 Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait di perusahaan
antara lain akuntan publik, konsultan, penyedia jasa, dan
penyewa.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud “kompetensi kerja” adalah kemampuan
setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang
antara lain kementerian kesehatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .
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- 23 Ayat (2)
Huruf a
Tindakan

pengendalian

meliputi

pengendalian

terhadap kegiatan, produk barang dan jasa yang dapat
menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat
kerja sekurang-kurangnya mencakup pengendalian
terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara
kerja, sifat pekerjaan, dan proses kerja.
Huruf b
Perancangan

(design)

dan

rekayasa

meliputi

pengembangan, verifikasi tinjauan ulang, validasi dan
penyesuaian berdasarkan identifikasi sumber bahaya,
penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan
penyakit akibat kerja.
Huruf c
Penyusunan
memperhatikan

prosedur

dan

syarat-syarat

instruksi
keselamatan

kerja
dan

kesehatan kerja dan ditinjau ulang apabila terjadi
kecelakaan, perubahan peralatan, perubahan proses
dan/atau perubahan bahan baku serta ditinjau ulang
secara berkala.
Huruf d
Dalam kontrak penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan, memuat jaminan kemampuan perusahaan
penerima pekerjaan dalam memenuhi persyaratan
keselamatan dan kesehatan kerja.
Huruf e
Dalam pembelian/pengadaan barang dan jasa perlu
memperhatikan

spesifikasi

teknis

dan

aspek

keselamatan dan kesehatan kerja serta kelengkapan
lembar data keselamatan bahan.

Huruf f . . .
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- 24 Huruf f
Produk

akhir

pengoperasian,
keselamatan

dilengkapi
spesifikasi

bahan,

dengan
teknis,

label

petunjuk

lembar

dan/atau

data

informasi

keselamatan dan kesehatan kerja lainnya.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “potensi bahaya” adalah kondisi atau
keadaan

baik

pada

orang,

peralatan,

mesin,

pesawat,

instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan
lingkungan

yang

berpotensi

menimbulkan

gangguan,

kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan,
pencemaran, dan penyakit akibat kerja.
Yang dimaksud dengan “investigasi” adalah serangkaian
kegiatan

untuk

mengumpulkan

keterangan/data

atas

rangkaian temuan kejadian gangguan, kerusakan, kerugian,
kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit
akibat kerja.
Yang

dimaksud

dengan

serangkaian

kegiatan

penyelidikan

untuk

“analisa

untuk

kecelakaan”

mengadakan

adalah

analisa

mengetahui/membuktikan

dan

kebenaran

atau kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan
kesimpulan atas kejadian kecelakaan, kebakaran, peledakan,
pencemaran, dan penyakit akibat kerja yang merupakan
bagian penting program pencegahan kecelakaan.
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Pasal 12 . . .

- 25 Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi
bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang
pertambangan, minyak dan gas bumi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

3242

Ayat 20 . . .

- 26 Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
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LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3)
Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan:
A. penetapan kebijakan K3;
B. perencanaan K3;
C. pelaksanaan rencana K3;
D. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan
E. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3
1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui:
a. tinjauan awal kondisi K3; dan
b. proses

konsultasi

antara

pengurus

dan

pekerja/buruh.
2. Penetapan kebijakan K3 harus:
a. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan;
b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
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wakil

-2d. dijelaskan

dan

pekerja/buruh,

disebarluaskan
tamu,

kepada

kontraktor,

seluruh

pemasok,

dan

pelanggan;
e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
f.

bersifat dinamik; dan

g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa
kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang
terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundangundangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai
dengan huruf g, pengusaha dan/atau pengurus harus:
a.

menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat
menentukan keputusan perusahaan;

b.

menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan
sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3;

c.

menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab,
wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan
K3;

d.

membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi;

e.

melakukan

penilaian

kinerja

dan

tindak

lanjut

pelaksanaan K3.
4. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan
huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
5. Setiap

tingkat

pimpinan

dalam

perusahaan

harus

menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil
diterapkan dan dikembangkan.
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-36. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat
kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan
pelaksanaan K3.
B. PERENCANAAN K3
1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan:
a.

Hasil penelaahan awal
Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi
K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan
kebijakan.

b.

Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian
risiko
Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko
harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

c.

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
harus:
1)

ditetapkan,

dipelihara,

diinventarisasi

dan

diidentifikasi oleh perusahaan; dan
2)
d.

disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh.

Sumber daya yang dimiliki
Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan
sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber
daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta
dana.

2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit
memuat:
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-4a.

Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau
kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
Tujuan

dan

sasaran

K3

paling

sedikit

memenuhi

kualifikasi:
1)

dapat diukur;

2)

satuan/indikator pengukuran; dan

3)

sasaran pencapaian.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha
harus berkonsultasi dengan:

b.

1)

wakil pekerja/buruh;

2)

ahli K3;

3)

P2K3; dan

4)

pihak-pihak lain yang terkait.

Skala Prioritas
Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan
tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat
risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

c.

Upaya Pengendalian Bahaya
Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil
penilaian

risiko

melalui

pengendalian

teknis,

administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.
d.

Penetapan Sumber Daya
Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin
tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana
dan

prasarana

serta

dana

pelaksanaan K3 dapat berjalan.
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yang

memadai

agar

-5e.

Jangka Waktu Pelaksanaan
Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup
jangka waktu pelaksanaan.

f.

Indikator Pencapaian
Dalam

menetapkan

indikator

pencapaian

harus

ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai
dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan
informasi

mengenai

keberhasilan

pencapaian

tujuan

penerapan SMK3.
g.

Sistem Pertanggung Jawaban
Sistem pertanggung jawaban harus ditetapkan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan
tingkat manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk
menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.
Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam
perusahaan
penerapan

didorong
dan

untuk

pengembangan

berperan
SMK3,

serta
dan

dalam

memiliki

budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan
kontribusi

bagi

SMK3.

Berdasarkan

hal

tersebut

pengusaha harus:
1)

menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan
mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung
gugat di bidang K3 dan wewenang untuk bertindak
dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua
tingkatan

manajemen,

pekerja/buruh,

kontraktor,

subkontraktor, dan pengunjung;
2)

mempunyai

prosedur

mengkomunikasikan
jawab

dan

untuk

setiap

tanggung

memantau

perubahan

gugat

yang

terhadap sistem dan program K3; dan
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dan

tanggung

berpengaruh

-63)

memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap
kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian
lainnya.

C. PELAKSANAAN RENCANA K3
Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha
dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan:
1. menyediakan

sumber

daya

manusia

yang

mempunyai

kualifikasi; dan
2. menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia
a. Prosedur Pengadaan Sumber Daya Manusia
Dalam penyediaan sumber daya manusia, perusahaan
harus membuat prosedur pengadaan secara efektif,
meliputi:
1)

Pengadaan

sumber

daya

manusia

sesuai

kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta
kewenangan dibidang K3 yang dibuktikan melalui:
a)

sertifikat K3 yang diterbitkan oleh instansi
yang berwenang; dan

b)

surat

izin

kerja/operasi

dan/atau

surat

penunjukan dari instansi yang berwenang.
2)

Pengidentifikasian

kompetensi

kerja

yang

diperlukan pada setiap tingkatan manajemen
perusahaan

dan

menyelenggarakan

setiap

pelatihan yang dibutuhkan;
3)

Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan
informasi K3 secara efektif;

4)

Pembuatan

peraturan

untuk

pendapat dan saran para ahli; dan
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memperoleh

-75)

Pembuatan
peraturan
untuk
pelaksanaan
konsultasi dan keterlibatan pekerja/buruh secara
aktif.

b. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3,
pengusaha dan/atau pengurus harus melakukan
konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan
pekerja/buruh maupun pihak lain yang terkait di
dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan
SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki
dan merasakan hasilnya.
Dalam melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran
SMK3, pengusaha dan/atau pengurus harus memberi
pemahaman kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh
tentang bahaya fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi,
dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan
melukai pada saat bekerja, serta pemahaman sumber
bahaya tersebut. Pemahaman tersebut bertujuan
untuk mengenali dan mencegah tindakan yang
mengarah terjadinya insiden.
c. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam
pelaksanaan K3, harus dilakukan oleh perusahaan
dengan cara:
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1)

menunjuk,
mendokumentasikan
mengkomunikasikan
tanggung
jawab
tanggung gugat di bidang K3;

dan
dan

2)

menunjuk sumber daya manusia yang berwenang
untuk bertindak dan menjelaskan kepada semua
tingkatan
manajemen,
pekerja/buruh,
kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung
meliputi:

-8a)

pimpinan yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab harus memastikan bahwa SMK3 telah
diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang
diharapkan oleh setiap lokasi dan jenis
kegiatan dalam perusahaan;

b)

pengurus

harus

mengenali

kemampuan

tenaga kerja sebagai sumber daya yang
berharga

dan

menerima

pendelegasian

tanggung

dapat

jawab

ditunjuk

dalam

untuk

wewenang

dan

menerapkan

dan

memantau

dan

mengembangkan SMK3;
3)

mempunyai

prosedur

untuk

mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung
jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh
terhadap sistem dan program K3;
4)

memberikan
terhadap

reaksi

kondisi

secara
yang

cepat

dan

tepat

menyimpang

atau

kejadian-kejadian lainnya.
d. Pelatihan dan Kompetensi Kerja
Pelatihan dan kompetensi Kerja, dilakukan dengan
melakukan pengidentifikasian dan pendokumentasian
standar kompetensi kerja K3.
Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasi dan
dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
1)

menggunakan standar kompetensi kerja yang
ada;
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2)

memeriksa uraian tugas dan jabatan;

3)

menganalisis tugas kerja;

4)

menganalisis hasil inspeksi dan audit; dan

5)

meninjau ulang laporan insiden.

-9Hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai
dasar

penentuan

program

pelatihan

yang

harus

dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam
penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.

2. Menyediakan Prasarana Dan Sarana Yang Memadai
Prasarana dan sarana yang disediakan meliputi:
a.

Organisasi/Unit yang bertanggung jawab di bidang K3
Perusahaan

wajib

membentuk

Panitia

Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat P2K3 yang bertanggung jawab di bidang K3.
P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang
merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan
tenaga

kerja

atau

pekerja/buruh

untuk

mengembangkan kerjasama saling pengertian dan
partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja.
Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan
tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya
terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
P2K3

mempunyai

tugas

memberikan

saran

dan

pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada
pengusaha

atau

pengurus

mengenai

masalah

keselamatan dan kesehatan kerja.
b. Anggaran
Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk
pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:
1) keberlangsungan organisasi K3;
2) pelatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi
kerja; dan
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- 10 3) pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk
alat evakuasi, peralatan pengendalian, peralatan
pelindung diri.
c. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta
pendokumentasian
1)

Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada
setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa
pekerjaan berwawasan K3 (Job Safety Analysis)
oleh personil yang kompeten.

2)

Prosedur

informasi

K3

harus

menjamin

pemenuhan kebutuhan untuk:
a)

mengkomunikasikan

hasil

dari

sistem

manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang
manajemen

dikomunikasikan

pada

semua

pihak dalam perusahaan yang bertanggung
jawab

dan

memiliki

andil

dalam

kinerja

perusahaan;
b)

melakukan

identifikasi

dan

menerima

informasi K3 dari luar perusahaan; dan
c)

menjamin bahwa informasi K3 yang terkait
dikomunikasikan kepada orang-orang di luar
perusahaan yang membutuhkan.

Informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:
a) persyaratan

eksternal/peraturan

perundangan-undangan
internal/indikator kinerja K3;
b) izin kerja;
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dan

- 11 c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian
risiko serta sumber bahaya yang meliputi
keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat
kerja,

peralatan

lainnya,

bahan-bahan,

lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja,
dan proses produksi;
d) kegiatan pelatihan K3;
e) kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
f)

pemantauan data;

g) hasil pengkajian kecelakaan, insiden, keluhan
dan tindak lanjut;
h) identifikasi produk termasuk komposisinya;
i)

informasi mengenai pemasok dan kontraktor;
dan

j)
3)

audit dan peninjauan ulang SMK3.

Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus
ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang
tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3
sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Prosedur
pelaporan terdiri atas:
a)

Prosedur

pelaporan

internal

yang

harus

ditetapkan untuk menangani:
(1)

pelaporan terjadinya insiden;

(2)

pelaporan ketidaksesuaian;

(3)

pelaporan

kinerja

keselamatan

dan

kesehatan kerja; dan
(4)
b)

pelaporan identifikasi sumber bahaya.

Prosedur pelaporan eksternal yang harus
ditetapkan untuk menangani:
(1)

pelaporan yang dipersyaratkan peraturan
perundang-undangan; dan
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pelaporan kepada pemegang saham atau
pihak lain yang terkait.

Laporan

harus

disampaikan

kepada

pihak

manajemen dan/atau pemerintah.
4)

Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk:
a)

menyatukan

secara

sistematik

kebijakan,

tujuan dan sasaran K3;
b)

menguraikan sarana pencapaian tujuan dan
sasaran K3;

c)

mendokumentasikan

peranan,

tanggung

jawab dan prosedur;
d)

memberikan arahan mengenai dokumen yang
terkait dan menguraikan unsur-unsur lain
dari sistem manajemen perusahaan; dan

e)

menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3 yang
sesuai untuk perusahaan telah diterapkan.

Dalam

pendokumentasian

kegiatan

K3,

perusahaan harus menjamin bahwa:
a)

dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan
uraian

tugas

dan

tanggung

jawab

di

perusahaan;
b)

dokumen ditinjau ulang secara berkala dan
jika diperlukan dapat direvisi;

c)

dokumen sebelum diterbitkan harus lebih
dahulu

disetujui

oleh

personil

yang

berwenang;
d)

dokumen versi terbaru harus tersedia di
tempat kerja yang dianggap perlu;

e)

semua dokumen yang telah usang harus
segera disingkirkan; dan

3255

- 13 f)

dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan
mudah dipahami.

d. Instruksi kerja
Instruksi kerja merupakan perintah tertulis atau tidak
tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan
untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan
sesuai persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

Kegiatan dalam pelaksanaan rencana K3 paling sedikit meliputi:
1. Tindakan Pengendalian
Tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap
perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan, produk barang dan
jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit
akibat kerja.
Tindakan pengendalian dilakukan dengan mendokumentasikan
dan melaksanakan kebijakan:
a. standar bagi tempat kerja;
b. perancangan pabrik dan bahan; dan
c.

prosedur

dan

instruksi

kerja

untuk

mengatur

dan

mengendalikan kegiatan produk barang dan jasa.
Pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja
dilakukan melalui:
a. Identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi
bahaya; dan
2) jenis

kecelakaan

dan

mungkin dapat terjadi.
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risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk
menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko
kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
c. Tindakan pengendalian dilakukan melalui:
1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi eliminasi,
subtitusi, isolasi, ventilasi, higienitas dan sanitasi;
2) pendidikan dan pelatihan;
3) insentif, penghargaan dan motivasi diri;
4) evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden dan
etiologi; dan
5) penegakan hukum.
2. Perancangan dan Rekayasa
Tahap perancangan dan rekayasa meliputi :
a. pengembangan;
b. verifikasi;
c. tinjauan ulang;
d. validasi; dan
e. penyesuaian.
Dalam

pelaksanaan

perancangan

dan

rekayasa

harus

memperhatikan unsur-unsur:
a. identifikasi potensi bahaya;
b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan
penyakit akibat kerja; dan
c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan
dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk
melakukan verifikasi persyaratan SMK3.
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3. Prosedur dan Instruksi Kerja
Prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau
ulang

secara

berkala

terutama

jika

terjadi

perubahan

peralatan, proses atau bahan baku yang digunakan oleh
personal dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki
kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
4. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain harus menjamin bahwa
perusahaan lain tersebut memenuhi persyaratan K3. Verifikasi
terhadap persyaratan K3 tersebut dilakukan oleh personal yang
kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab
yang jelas.
5. Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa
Sistem pembelian/pengadaan barang dan jasa harus:
a. terintegrasi

dalam

strategi

penanganan

pencegahan

kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
b. menjamin agar produk barang dan jasa serta mitra kerja
perusahaan memenuhi persyaratan K3; dan
c. pada saat barang dan jasa diterima di tempat kerja,
perusahaan harus menjelaskan kepada semua pihak yang
akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai
identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan
dan penyakit akibat kerja.
6. Produk Akhir
Produk akhir berupa barang atau jasa harus dapat dijamin
keselamatannya

dalam

pengemasan,

penyimpanan,

pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya.
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Industri
Perusahaan

harus

menghadapi

keadaan

memiliki
darurat

prosedur

sebagai

kecelakaan

dan

upaya
bencana

industri, yang meliputi:
a. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang
cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik;
dan
b. proses perawatan lanjutan.
Prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara
berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan
untuk

instalasi

yang

mempunyai

bahaya

besar

harus

dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk
mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.
8. Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
Dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat
setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan
keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada
kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja
yang mengalami trauma.
D.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan
meliputi:
1.

Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran
Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran harus ditetapkan
dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan
sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek
mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
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umum meliputi:
a.

personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan
keahlian yang cukup;

b.

catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang
sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi
manajemen, tenaga kerja dan kontraktor kerja yang
terkait;

c.

peralatan dan metode pengujian yang memadai harus
digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar
K3;

d.

tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat
ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari
hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;

e.

penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk
menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden;
dan

f.
2.

hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

Audit Internal SMK3
Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk
mengetahui keefektifan penerapan SMK3.
Audit SMK3 dilaksanakan secara sistematik dan independen
oleh

personil

yang

memiliki

kompetensi

kerja

dengan

menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit
eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan
ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan
yang tercantum pada Lampiran III peraturan ini.
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hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang
didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh
pengurus dalam proses tinjauan ulang manajemen.
Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kinerja serta audit SMK3 harus didokumentasikan dan
digunakan

untuk

tindakan

perbaikan

dan

pencegahan.

Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin
pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak
manajemen.
E.

PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3
Untuk

menjamin

kesesuaian

dan

keefektifan

yang

berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, pengusaha
dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus:
1.

melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara
berkala; dan

2.

tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3
terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk
dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi:
1.

evaluasi terhadap kebijakan K3;

2.

tujuan, sasaran dan kinerja K3;

3.

hasil temuan audit SMK3; dan

4.

evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan untuk
pengembangan SMK3.

Perbaikan

dan

pertimbangan:
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perubahan peraturan perundang-undangan;

2.

tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;

3.

perubahan produk dan kegiatan perusahaan;

4.

perubahan struktur organisasi perusahaan;

5.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk
epidemologi;

6.

hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

7.

adanya pelaporan; dan/atau

8.

adanya saran dari pekerja/buruh.
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TENTANG
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SISTEM

MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Pedoman penilaian penerapan SMK3 meliputi:
A. kriteria Audit SMK3;
B. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMK3;
dan
C. ketentuan penilaian hasil Audit SMK3.
A.

KRITERIA AUDIT SMK3
1.

Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen
1.1

Kebijakan K3
1.1.1

Terdapat

kebijakan

K3

yang

tertulis,

bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha
atau

pengurus,

secara

jelas

menyatakan

tujuan dan sasaran K3 serta komitmen
terhadap peningkatan K3.
1.1.2

Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau
pengurus setelah melalui proses konsultasi
dengan wakil tenaga kerja.

1.1.3

Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan
K3

kepada

seluruh

tenaga

kerja,

tamu,

kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan
tata cara yang tepat.
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Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3
yang bersifat khusus.

1.1.5

Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
ditinjau

ulang

secara

berkala

untuk

menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai
dengan

perubahan

yang

terjadi

dalam

perusahaan dan dalam peraturan perundangundangan.
1.2

Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
1.2.1

Tanggung

jawab

dan

wewenang

untuk

mengambil tindakan dan melaporkan kepada
semua pihak yang terkait dalam perusahaan
di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan
dan didokumentasikan.
1.2.2

Penunjukan penanggung jawab K3 harus
sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2.3

Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan
bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit
kerjanya.

1.2.4

Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab
secara penuh untuk menjamin pelaksanaan
SMK3.

1.2.5

Petugas

yang

penanganan

bertanggung
keadaan

jawab

untuk

darurat

telah

ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.
1.2.6

Perusahaan mendapatkan saran-saran dari
para ahli di bidang K3 yang berasal dari
dalam dan/atau luar perusahaan.
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Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan
perusahaan atau laporan lain yang setingkat.

1.3

Tinjauan dan Evaluasi
1.3.1

Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi
kebijakan,

perencanaan,

pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi telah dilakukan,
dicatat dan didokumentasikan.
1.3.2

Hasil

tinjauan

dimasukkan

dalam

perencanaan tindakan manajemen.
1.3.3

Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan
SMK3

secara

berkala

untuk

menilai

kesesuaian dan efektivitas SMK3.
1.4

Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja
1.4.1

Keterlibatan dan

penjadwalan konsultasi

tenaga kerja dengan
didokumentasikan

wakil perusahaan

dan disebarluaskan ke

seluruh tenaga kerja.
1.4.2

Terdapat

prosedur

yang

memudahkan

konsultasi mengenai perubahan-perubahan
yang mempunyai implikasi terhadap K3.
1.4.3

Perusahaan telah membentuk P2K3 Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

1.4.4

Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau
pengurus.

1.4.5

Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

3265

-41.4.6

P2K3

menitikberatkan

pengembangan

kebijakan

kegiatan
dan

pada

prosedur

mengendalikan risiko.
1.4.7

Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan
dan diinformasikan kepada tenaga kerja.

1.4.8

P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur
dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.

1.4.9

P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur
sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan.
1.4.10 Dibentuk

kelompok-kelompok

kerja

dan

dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di
tempat kerjanya dan kepadanya diberikan
pelatihan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.
1.4.11 Susunan
telah

kelompok-kelompok

terbentuk

kerja

yang

didokumentasikan

dan

diinformasikan kepada tenaga kerja.

2.

Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3
2.1

Rencana strategi K3
2.1.1

Terdapat

prosedur

terdokumentasi

untuk

identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko K3.
2.1.2

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian

risiko

K3

sebagai

rencana

strategi K3 dilakukan oleh petugas yang
berkompeten.
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Rencana

strategi

berdasarkan
potensi

K3

tinjauan

bahaya,

sekurang-kurangya
awal,

penilaian,

identifikasi
pengendalian

risiko, dan peraturan perundang-undangan
serta informasi K3 lain baik dari dalam
maupun luar perusahaan.
2.1.4

Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan
digunakan untuk mengendalikan risiko K3
dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang
dapat diukur dan menjadi prioritas serta
menyediakan sumber daya.

2.1.5

Rencana kerja dan rencana khusus yang
berkaitan dengan produk, proses, proyek
atau

tempat

kerja tertentu

telah

dibuat

dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang
dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian
dan menyediakan sumber daya.
2.1.6

Rencana K3 diselaraskan dengan rencana
sistem manajemen perusahaan.

2.2

Manual SMK3
2.2.1

Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan,
rencana,

prosedur

K3,

instruksi

kerja,

formulir, catatan dan tanggung jawab serta
wewenang tanggung jawab K3 untuk semua
tingkatan dalam perusahaan.
2.2.2

Terdapat manual khusus yang berkaitan
dengan produk, proses, atau tempat kerja
tertentu.
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2.3

2.4

Peraturan perundangan
dibidang K3

dan

persyaratan

lain

2.3.1

Terdapat prosedur yang terdokumentasi
untuk
mengidentifikasi,
memperoleh,
memelihara
dan
memahami
peraturan
perundang-undangan,
standar,
pedoman
teknis, dan persyaratan lain yang relevan
dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di
perusahaan.

2.3.2

Penanggung jawab untuk memelihara dan
mendistribusikan informasi terbaru mengenai
peraturan perundangan, standar, pedoman
teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan

2.3.3

Persyaratan pada peraturan perundangundangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan di bidang K3
dimasukkan pada prosedur-prosedur dan
petunjuk-petunjuk kerja.

2.3.4

Perubahan pada peraturan perundangundangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain yang relevan di bidang K3
digunakan untuk peninjauan prosedurprosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.

Informasi K3
2.4.1
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Manual SMK3 mudah didapat oleh semua
personil
dalam
perusahaan
sesuai
kebutuhan.

Informasi
yang
dibutuhkan
mengenai
kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis
kepada
seluruh
tenaga
kerja,
tamu,
kontraktor, pelanggan, dan pemasok.
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Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1

Pengendalian Perancangan
3.1.1

Prosedur

yang

terdokumentasi

mempertimbangkan
identifikasi
potensi
bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko
yang dilakukan pada tahap perancangan dan
modifikasi.
3.1.2

Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan
produk, pengoperasian mesin dan peralatan,
instalasi, pesawat atau proses serta informasi
lainnya yang berkaitan dengan K3 telah
dikembangkan selama perancangan dan/atau
modifikasi.

3.1.3

Petugas
verifikasi

yang
bahwa

berkompeten
perancangan

melakukan
dan/atau

modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang
ditetapkan
sebelum
penggunaan
hasil
rancangan.
3.1.4

Semua
perubahan
dan
modifikasi
perancangan yang mempunyai implikasi
terhadap
K3
diidentifikasikan,
didokumentasikan,
ditinjau
ulang
dan
disetujui oleh petugas
sebelum pelaksanaan.

3.2

yang

berwenang

Peninjauan Kontrak
3.2.1

Prosedur yang terdokumentasi harus mampu
mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko
K3

bagi

tenaga

masyarakat,

kerja,

dimana

lingkungan,

prosedur

dan

tersebut

digunakan pada saat memasok barang dan
jasa dalam suatu kontrak.

3269

-83.2.2

Identifikasi
dilakukan

bahaya
pada

dan

penilaian

tinjauan

risiko

kontrak

oleh

petugas yang berkompeten.
3.2.3

Kontrak

ditinjau

bahwa

ulang

pemasok

untuk

dapat

menjamin
memenuhi

persyaratan K3 bagi pelanggan.
3.2.4

Catatan

tinjauan

kontrak

dipelihara

dan

didokumentasikan.
4.

Pengendalian Dokumen
4.1

Persetujuan,

Pengeluaran

dan

Pengendalian

Dokumen
4.1.1

Dokumen K3 mempunyai identifikasi status,
wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal
modifikasi.

4.1.2

Penerima

distribusi

dokumen

tercantum

dalam dokumen tersebut.
4.1.3

Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara
sistematis pada tempat yang ditentukan.

4.1.4

Dokumen usang segera disingkirkan dari
penggunaannya sedangkan dokumen usang
yang disimpan untuk keperluan tertentu
diberi tanda khusus.

4.2

Perubahan dan Modifikasi Dokumen
4.2.1

Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui
perubahan terhadap dokumen K3.
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5.

Dalam hal terjadi perubahan diberikan
alasan terjadinya perubahan dan tertera
dalam dokumen atau lampirannya dan
menginformasikan kepada pihak terkait.

4.2.3

Terdapat prosedur pengendalian dokumen
atau
daftar
seluruh
dokumen
yang
mencantumkan status dari setiap dokumen
tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan
dokumen yang usang.

Pembelian dan Pengendalian Produk
5.1

3271

4.2.2

Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa
5.1.1

Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang
dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan
informasi lain yang relevan dengan K3 telah
diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.

5.1.2

Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana
produksi, zat kimia atau jasa harus
dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan
dan standar K3.

5.1.3

Konsultasi dengan tenaga kerja yang
kompeten pada saat keputusan pembelian,
dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3
yang
dicantumkan
dalam
spesifikasi
pembelian dan diinformasikan kepada tenaga
kerja yang menggunakannya.

5.1.4

Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung
diri dan perubahan terhadap prosedur kerja
harus dipertimbangkan sebelum pembelian
dan penggunaannya.

5.1.5

Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi
pertimbangan dalam seleksi pembelian.
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Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli
5.2.1

5.3

Pengendalian
Pelanggan
5.3.1

5.4

6.

Barang

dan

Jasa

Yang

Dipasok

Barang dan jasa yang dipasok pelanggan,
sebelum
digunakan
terlebih
dahulu
diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai
risikonya dan catatan tersebut dipelihara
untuk memeriksa prosedur.

Kemampuan Telusur Produk
5.4.1

Semua produk yang digunakan dalam proses
produksi dapat diidentifikasi di seluruh
tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat
potensi masalah K3.

5.4.2

Terdapat prosedur yang terdokumentasi
untuk penelusuran produk yang telah terjual,
jika terdapat potensi masalah K3 di dalam
penggunaannya.

Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
6.1
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Barang dan jasa yang dibeli diperiksa
kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.

Sistem Kerja
6.1.1

Petugas
yang
kompeten
telah
mengidentifikasi
bahaya,
menilai
dan
mengendalikan risiko yang timbul dari suatu
proses kerja.

6.1.2

Apabila
upaya
pengendalian
risiko
diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan
melalui tingkat pengendalian.
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Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang
terdokumentasi untuk mengendalikan risiko
yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar
masukan dari personil yang kompeten serta
tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh
orang yang berwenang di perusahaan.

6.1.4

Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, standar serta pedoman teknis
yang

relevan

diperhatikan

pada

saat

mengembangkan atau melakukan modifikasi
atau petunjuk kerja.
6.1.5

Terdapat

sistem

izin

kerja

untuk

tugas

berisiko tinggi.
6.1.6

Alat

pelindung

diri

disediakan

sesuai

kebutuhan dan digunakan secara benar serta
selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.
6.1.7

Alat

pelindung

dipastikan

telah

diri

yang

dinyatakan

digunakan
layak

pakai

sesuai dengan standar dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6.1.8

Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara
berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau
perubahan pada proses kerja.

6.2

Pengawasan
6.2.1

Dilakukan

pengawasan

untuk

menjamin

bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan
aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk
kerja yang telah ditentukan.
6.2.2

Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat
kemampuan dan tingkat risiko tugas.
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Pengawas/penyelia
identifikasi

ikut

bahaya

dan

serta

dalam

membuat

upaya

pengendalian.
6.2.4

Pengawas/penyelia
melakukan

diikutsertakan

penyelidikan

dan

dalam

pembuatan

laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan
penyakit

akibat

menyerahkan

kerja

laporan

serta

dan

wajib

saran-saran

kepada pengusaha atau pengurus.
6.2.5

Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses
konsultasi.

6.3

Seleksi dan Penempatan Personil
6.3.1

Persyaratan
persyaratan

tugas

tertentu

kesehatan

termasuk

diidentifikasi

dan

dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan
tenaga kerja.
6.3.2

Penugasan

pekerjaan

kemampuan

dan

harus

berdasarkan

keterampilan

serta

kewenangan yang dimiliki.
6.4

Area Terbatas
6.4.1

Pengusaha
penilaian

atau
risiko

pengurus
lingkungan

melakukan
kerja

untuk

mengetahui daerah-daerah yang memerlukan
pembatasan izin masuk.
6.4.2

Terdapat pengendalian atas daerah/tempat
dengan pembatasan izin masuk.

6.4.3
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Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat
kerja sesuai dengan standar dan pedoman
teknis.
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6.5

3275

Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai
dengan standar dan pedoman teknis.

Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana
Produksi
6.5.1

Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan
sarana produksi serta peralatan mencakup
verifikasi
alat-alat
pengaman
serta
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan.

6.5.2

Semua catatan yang memuat data secara
rinci
dari
kegiatan
pemeriksaan,
pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
yang dilakukan atas sarana dan peralatan
produksi harus disimpan dan dipelihara.

6.5.3

Sarana dan peralatan produksi memiliki
sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan
dan standar.

6.5.4

Pemeriksaan,
pemeliharaan,
perawatan,
perbaikan dan setiap perubahan harus
dilakukan petugas yang kompeten dan
berwenang.

6.5.5

Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa
Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan
peralatan produksi, perubahan tersebut
harus sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan.
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Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan
sarana

dan

peralatan

produksi

dengan

kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan
dan perlu segera diperbaiki.
6.5.7

Terdapat

sistem

untuk

penandaan

bagi

peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk
digunakan atau sudah tidak digunakan.
6.5.8

Apabila

diperlukan

dilakukan

penerapan

sistem penguncian pengoperasian (lock out
system)

untuk

mencegah

agar

sarana

produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.
6.5.9

Terdapat prosedur yang dapat menjamin
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau
orang lain yang berada didekat sarana dan
peralatan

produksi

pada

saat

proses

pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan
perubahan.
6.5.10 Terdapat

penanggung

menyetujui
produksi

bahwa

telah

jawab

sarana

aman

dan

untuk
peralatan

digunakan

setelah

proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan
atau perubahan.
6.6

Pelayanan
6.6.1

Apabila

perusahaan

dikontrak

untuk

menyediakan pelayanan yang tunduk pada
standar dan peraturan perundang-undangan
mengenai K3, maka perlu disusun prosedur
untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan.
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6.7

Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui
kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar
dan peraturan perundang-undangan K3,
maka
perlu
disusun
prosedur
untuk
menjamin bahwa pelayanan memenuhi
persyaratan.

Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat
6.7.1

Keadaan darurat yang potensial di dalam
dan/atau di luar tempat kerja telah
diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat
telah didokumentasikan dan diinformasikan
agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di
tempat kerja.

6.7.2

Penyediaan
keadaan

alat/sarana
darurat

dan

prosedur

berdasarkan

hasil

identifikasi dan diuji serta ditinjau secara
rutin oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.
6.7.3

Tenaga

kerja

pelatihan

mendapat

mengenai

instruksi

prosedur

dan

keadaan

darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.
6.7.4

Petugas

penanganan

keadaan

darurat

ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus
serta diinformasikan kepada seluruh orang
yang ada di tempat kerja.
6.7.5

Instruksi/prosedur
hubungan

keadaan

keadaan
darurat

darurat

dan

diperlihatkan

secara jelas dan menyolok serta diketahui
oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.
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6.8

6.9

6.7.6

Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan
darurat disediakan, diperiksa, diuji dan
dipelihara secara berkala sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis yang relevan.

6.7.7

Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan
untuk mendapatkan alat keadaan darurat
telah sesuai dengan peraturan perundangundangan atau standar dan dinilai oleh
petugas yang berkompeten dan berwenang.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
6.8.1

Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan
menjamin bahwa sistem P3K yang ada
memenuhi peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis.

6.8.2

Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan.

Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat
6.9.1

7.

Standar Pemantauan
7.1

Pemeriksaan Bahaya
7.1.1
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Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga
kerja maupun sarana dan peralatan produksi
yang mengalami kerusakan telah ditetapkan
dan dapat diterapkan sesegera mungkin
setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit
akibat kerja.

Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja
dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.
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Pemeriksaan/inspeksi

dilaksanakan

oleh

petugas yang berkompeten dan berwenang
yang telah memperoleh pelatihan mengenai
identifikasi bahaya.
7.1.3

Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari
tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat
yang diperiksa.

7.1.4

Daftar periksa (check list) tempat kerja telah
disusun

untuk

digunakan

pada

saat

pemeriksaan/inspeksi.
7.1.5

Laporan

pemeriksaan/inspeksi

berisi

rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan
diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai
dengan kebutuhan.
7.1.6

Pengusaha atau pengurus telah menetapkan
penanggung
tindakan

jawab

perbaikan

untuk

pelaksanaan

dari

hasil

laporan

dari

hasil

laporan

dipantau

untuk

pemeriksaan/inspeksi.
7.1.7

Tindakan

perbaikan

pemeriksaan/inspeksi

menentukan efektifitasnya.
7.2

Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja
7.2.1

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilaksanakan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan
untuk penilaian dan pengendalian risiko.

7.2.2

Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi
dan psikologi.
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Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja
dilakukan oleh petugas atau pihak yang
berkompeten

dan

berwenang

dari

dalam

dan/atau luar perusahaan.
7.3

Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan
Pengujian
7.3.1

Terdapat

prosedur

yang

terdokumentasi

mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan
dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan,
ukur dan uji mengenai K3.
7.3.2

7.4

Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas
atau pihak yang berkompeten dan berwenang
dari dalam dan/atau luar perusahaan.

Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja
7.4.1

Dilakukan

pemantauan

kesehatan

tenaga

kerja yang bekerja pada tempat kerja yang
mengandung potensi bahaya tinggi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
7.4.2

Pengusaha

atau

pengurus

telah

melaksanakan identifikasi keadaan dimana
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu
dilakukan dan telah melaksanakan sistem
untuk membantu pemeriksaan ini.
7.4.3

Pemeriksaan
dilakukan
ditunjuk
undangan.
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kesehatan

oleh
sesuai

dokter

tenaga

kerja

pemeriksa

yang

peraturan

perundang-
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Perusahaan

menyediakan

pelayanan

kesehatan kerja sesuai peraturan perundangundangan.
7.4.5

Catatan mengenai pemantauan kesehatan
tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8.

Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan
8.1

Pelaporan Bahaya
8.1.1

Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang
berhubungan dengan K3 dan prosedur ini
diketahui oleh tenaga kerja.

8.2

Pelaporan Kecelakaan
8.2.1

Terdapat

prosedur

terdokumentasi

yang

menjamin bahwa semua kecelakaan kerja,
penyakit

akibat

kerja,

kebakaran

atau

peledakan serta kejadian berbahaya lainnya
di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
8.3

Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan
8.3.1

Tempat

kerja/perusahaan

prosedur

pemeriksaan

dan

mempunyai
pengkajian

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
8.3.2

Pemeriksaan

dan

pengkajian

kecelakaan

kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3
yang ditunjuk sesuai peraturan perundangundangan atau pihak lain yang berkompeten
dan berwenang.
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Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi
tentang

sebab

dan

rekomendasi/saran

dan

akibat

serta

jadwal

waktu

pelaksanaan usaha perbaikan.
8.3.4

Penanggung
tindakan

jawab

untuk

melaksanakan

perbaikan

atas

dan

pengkajian

pemeriksaan

laporan
telah

ditetapkan.
8.3.5

Tindakan perbaikan diinformasikan kepada
tenaga

kerja

yang

bekerja

di

tempat

terjadinya kecelakaan.
8.3.6

8.4

Penanganan Masalah
8.4.1

9.

Terdapat prosedur untuk menangani masalah
keselamatan dan kesehatan yang timbul dan
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.

Pengelolaan Material dan Perpindahannya
9.1
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Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau,
didokumentasikan dan diinformasikan ke
seluruh tenaga kerja.

Penanganan Secara Manual dan Mekanis
9.1.1

Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi
potensi bahaya dan menilai risiko yang
berhubungan dengan penanganan secara
manual dan mekanis.

9.1.2

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko
dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten
dan berwenang.
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Pengusaha atau pengurus menerapkan dan
meninjau

cara

berhubungan

pengendalian

dengan

risiko

penanganan

yang
secara

manual atau mekanis.
9.1.4

Terdapat prosedur untuk penanganan bahan
meliputi

metode

pencegahan

terhadap

kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.

9.2

Sistem

Pengangkutan,

Penyimpanan

dan

Pembuangan
9.2.1

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa
bahan disimpan dan dipindahkan dengan
cara yang aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

9.2.2

Terdapat

prosedur

yang

menjelaskan

persyaratan pengendalian bahan yang dapat
rusak atau kadaluarsa.
9.2.3

Terdapat prosedur yang menjamin bahwa
bahan dibuang dengan cara yang aman
sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan.

9.3

Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
9.3.1

Perusahaan telah mendokumentasikan dan
menerapkan

prosedur

mengenai

penyimpanan, penanganan dan pemindahan
BKB sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar dan pedoman
teknis yang relevan.
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Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB
(Material

Safety

keterangan

Data

mengenai

sebagaimana

Sheets)

meliputi

keselamatan

diatur

perundang-undangan

pada
dan

bahan

peraturan

dengan

mudah

dapat diperoleh.
9.3.3

Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan
pemberian label secara jelas pada bahan
kimia berbahaya.

9.3.4

Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai
dengan persyaratan peraturan perundangundangan dan/atau standar yang relevan.

9.3.5

Penanganan BKB dilakukan oleh petugas
yang berkompeten dan berwenang.

10.

Pengumpulan Dan Penggunaan Data
10.1 Catatan K3
10.1.1 Pengusaha

atau

mendokumentasikan
prosedur

pengurus
dan

menerapkan

pelaksanaan

pengumpulan,

pengarsipan,

telah

identifikasi,
pemeliharaan,

penyimpanan dan penggantian catatan K3.
10.1.2 Peraturan perundang-undangan, standar dan
pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara
pada tempat yang mudah didapat.
10.1.3 Terdapat
persyaratan
catatan.
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prosedur

yang

menentukan

untuk

menjaga

kerahasiaan
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kompensasi
kecelakaan
rehabilitasi
kesehatan
tenaga
dipelihara.

dan
kerja

10.2 Data dan Laporan K3
10.2.1 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan
dianalisa.
10.2.2 Laporan rutin kinerja K3 dibuat
disebarluaskan di dalam tempat kerja.

11.

dan

Pemeriksaan SMK3
11.1 Audit Internal SMK3
11.1.1 Audit
internal
SMK3
yang
terjadwal
dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian
kegiatan
perencanaan
dan
untuk
menentukan efektifitas kegiatan tersebut.
11.1.2 Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas
yang
independen,
berkompeten
dan
berwenang.
11.1.3 Laporan
audit
didistribusikan
kepada
pengusaha atau pengurus dan petugas lain
yang berkepentingan dan dipantau untuk
menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

12.

Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
12.1 Strategi Pelatihan
12.1.1 Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai
persyaratan peraturan perundang-undangan
telah dilakukan.
12.1.2 Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan
telah disusun.
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disesuaikan
dengan
kebutuhan
untuk
pengendalian potensi bahaya.
12.1.4 Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan
yang berkompeten dan berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan.
12.1.5 Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai
untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.
12.1.6 Pengusaha
atau
pengurus
mendokumentasikan dan menyimpan catatan
seluruh pelatihan.
12.1.7 Program pelatihan ditinjau secara teratur
untuk menjamin agar tetap relevan dan
efektif.
12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia
12.2.1 Anggota manajemen eksekutif dan pengurus
berperan serta dalam pelatihan yang
mencakup penjelasan tentang kewajiban
hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan
K3.
12.2.2 Manajer dan pengawas/penyelia menerima
pelatihan yang sesuai dengan peran dan
tanggung jawab mereka.
12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
12.3.1 Pelatihan diberikan kepada semua tenaga
kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang
dipindahkan
agar
mereka
dapat
melaksanakan tugasnya secara aman.
12.3.2 Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja
apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan
sarana produksi atau proses.
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pelatihan penyegaran kepada semua tenaga
kerja.
12.4 Pelatihan
Pengenalan
dan
Pengunjung dan Kontraktor

Pelatihan

Untuk

12.4.1 Terdapat
prosedur
yang
menetapkan
persyaratan untuk memberikan taklimat
(briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja
guna menjamin K3.
12.5 Pelatihan Keahlian Khusus
12.5.1 Perusahaan
mempunyai
sistem
yang
menjamin kepatuhan terhadap persyaratan
lisensi atau kualifikasi sesuai dengan
peraturan perundangan untuk melaksanakan
tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau
mengoperasikan peralatan.
B. PENETAPAN KRITERIA
PENERAPAN SMK3

AUDIT

TIAP

TINGKAT

PENCAPAIAN

Pelaksanaan
penilaian
dilakukan
berdasarkan
tingkatan
penerapan SMK3 yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
1. Penilaian Tingkat awal
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 64 (enam puluh empat)
kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
2. Penilaian Tingkat Transisi
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 122 (seratus dua puluh
dua) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan
kolom 4 pada Tabel 1.
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- 26 3. Penilaian Tingkat Lanjutan
Penilaian penerapan SMK3 terhadap 166 (seratus enam puluh
enam)

kriteria

sebagaimana

tercantum

dalam

kolom

3,

kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.
Kriteria yang digunakan dalam penilaian berdasarkan Tabel 1
berikut:
Tabel 1
Kriteria pada Tingkat Penerapan SMK3
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NO

ELEMEN

TINGKAT
AWAL

TINGKAT
TRANSISI
(Seluruh
tingkat awal
dan transisi)

TINGKAT
LANJUTAN
(Seluruh
tingkat awal,
transisi dan
lanjutan)

1

2

3

4

5

1

Pembangunan dan
pemeliharaan
komitmen

1.1.1,
1.1.3,
1.2.2,
1.2.4,
1.2.5,
1.2.6,
1.3.3,
1.4.1,
1.4.3,
1.4.4,
1.4.5,
1.4.6,
1.4.7,
1.4.8,
1.4.9

1.1.2, 1.2.1,
1.2.3, 1.3.1,
1.4.2

1.1.4, 1.1.5,
1.2.7, 1.3.2,
1.4.10, 1.4.11

2

Strategi
pendokumentasian

2.1.1,
2.4.1

2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 2.2.1,
2.3.1, 2.3.2,
2.3.4

2.1.5, 2.1.6,
2.2.2, 2.2.3,
2.3.3
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3

Peninjauan ulang
desain dan kontrak

3.1.1,
3.2.2

3.1.2, 3.1.3,
3.1.4, 3.2.1

3.2.3, 3.2.4

4

Pengendalian
dokumen

4.1.1

4.1.2, 4.2.1

4.1.3, 4.1.4,
4.2.2, 4.2.3

5

Pembelian

5.1.1,
5.1.2,
5..2.1

5.1.3

5.1.4, 5.1.5,
5.3.1, 5.4.1,
5.4.2

6

Keamanan bekerja
berdasarkan SMK3

6.1.1,
6.1.5,
6.1.6,
6.1.7,
6.2.1,
6.3.1,
6.3.2,
6.4.1,
6.4.2,
6.4.3,
6.4.4,
6.5.2,
6.5.3,
6.5.4,
6.5.7,
6.5.8,
6.5.9,
6.7.4,
6.7.6,
6.8.1,
6.8.2

6.1.2, 6.1.3,
6.1.4, 6.2.2,
6.2.3, 6.2.4,
6.2.5, 6.5.1,
6.5.5, 6.5.6,
6.5.10,
6.7.1, 6.7.2,
6.7.3, 6.7.5,
6.7.7

6.1.8, 6.6.1,
6.6.2, 6.9.1

7

Standar
pemantauan

7.1.1,
7.2.1,
7.2.2,
7.2.3,
7.4.1,
7.4.3,
7.4.4,
7.4.5

7.1.2, 7.1.3,
7.1.4, 7.1.5,
7.1.6, 7.1.7,
7.4.2

7.3.1, 7.3.2
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Pelaporan dan
perbaikan

9

8.3.1

8.1.1, 8.2.1,
8.3.2

8.3.3, 8.3.4,
8.3.5, 8.3.6,
8.4.1

Pengelolaan material 9.1.1,
dan perpindahannya 9.1.2,
9.2.1,
9.2.3,
9.3.1,
9.3.3,
9.3.4

9.1.3, 9.1.4,
9.3.5

9.2.2, 9.3.2

10

Pengumpulan dan
penggunaan jasa

10.1.1,
10.1.2,
10.2.1,
10.2.2

10.1.3, 10.1.4

11

Audit SMK3

12

Pengembangan
keterampilan dan
kemampuan

11.1.1,
11.1.2, 11.1.3
12.2.1,
12.2.2,
12.3.1,
12.5.1

12.1.2,
12.1.4,
12.1.5,
12.1.6,
12.3.2,
12.4.1

12.1.1,
12.1.3,
12.1.7, 12.3.3

C. KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3
Penilaian hasil Audit SMK3 terdiri dari 3 kategori yaitu:
1. Kategori Tingkat awal
Perusahaan yang memenuhi 64 (enam puluh empat) kriteria,
kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada
Tabel 1.
2. Kategori Tingkat Transisi
Perusahaan yang memenuhi 122 (seratus dua puluh dua)
kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam
kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.
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Perusahaan yang memenuhi 166 (seratus enam puluh enam)
kriteria, kriteria tersebut sebagaimana tercantum dalam
kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.
Tingkat penilaian penerapan SMK3 ditetapkan sebagai berikut:
1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat
penilaian penerapan kurang.
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat
penilaian penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk
tingkat penilaian penerapan memuaskan.
Tingkat penilaian penerapan SMK3 dapat dilihat pada Tabel 2:
Tabel 2
Penilaian Tingkat Penerapan SMK3

3291

Kategori
Perusahaan

Tingkat Pencapaian Penerapan
0-59%

60-84%

85-100%

Kategori
tingkat
awal (64
kriteria)

Tingkat
Penilaian
Penerapan
Kurang

Tingkat
Penilaian
Penerapan Baik

Tingkat Penilaian
Penerapan
Memuaskan

Kategori
tingkat
transisi
(122
kriteria)

Tingkat
Penilaian
Penerapan
Kurang

Tingkat
Penilaian
Penerapan Baik

Tingkat Penilaian
Penerapan
Memuaskan

Kategori
tingkat
lanjutan
(166
kriteria)

Tingkat
Penilaian
Penerapan
Kurang

Tingkat
Penilaian
Penerapan Baik

Tingkat Penilaian
Penerapan
Memuaskan

- 30 Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3,
juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan
kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
1. Kategori Kritikal
Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.
2. Kategori Mayor
a)

Tidak

memenuhi

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan;
b)

Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan

c)

Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di
beberapa lokasi.

3. Kategori Minor
Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan
perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau
mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK3 dan
penilaian tingkat penerapan SMK3 tidak mengacu pada Tabel 2.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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Wisnu Setiawan

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
PENERAPAN

SISTEM

MANAJEMEN

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

LAPORAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3)
NAMA PERUSAHAAN
UNIT KERJA
<NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>
<LOKASI>

TINGKAT AUDIT : <AWAL/TRANSISI/LANJUTAN>

Nomor : <No. Laporan>
<NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>
DISTRIBUSI LAPORAN :
1. <NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>
2. <KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN>
3. <NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>
4. <DINAS YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN>
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No.

<No.
laporan>

Laporan

Tgl.

<Tanggal
Laporan>

Laporan

No.
Pekerjaan

LAPORAN AUDIT
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
DAN KESEHATAN
KERJA
<NAMA TEMPAT
KERJA>

<No.
Pekerjaan>

RINGKASAN

Halaman

Audit ke/
Distribusi

Auditor

<No.
Halaman> dari
<Total
Halaman>
<No.
Distribusi>
Dari 3
Ketua Tim
Auditor

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT
Nama perusahaan

:

Jenis usaha

:

2. LINGKUP AUDIT
Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3 di <nama tempat
kerja> meliputi:
a. <unit kerja unit proses/bagian tempat kerja> <lokasi>
b. dan seterusnya
3. PELAKSANAAN AUDIT
Tanggal

: <dari s.d. pelaksanaan audit>

Tempat

: <alamat>

4. TUJUAN AUDIT
Untuk
membuktikan
tingkat
pencapaian
penerapan
dan
pengembangan dan kinerja K3 pada <nama tempat kerja> sesuai
dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.
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-35. TIM AUDITOR
Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri
dari:
1. <NAMA>, Auditor senior
2. <NAMA>, Auditor junior
No.

<No.
laporan>

Laporan

Tgl.

<Tanggal
Laporan>

Laporan

LAPORAN AUDIT Halaman
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
DAN
KESEHATAN
Distribusi
KERJA
<NAMA TEMPAT
KERJA>

No.
Pekerjaan

<No.
Pekerjaan>

RINGKASAN

Auditor

<No.
Halaman>
dari <Total
Halaman>
<No.
Distribusi>
Dari 3

Ketua Tim
Auditor

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA
a. <Proses produksi>
b. <Penerapan K3>
7. JADWAL AUDIT
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NO

KEGIATAN

1

PERTEMUAN
AWAL

2

PEMERIKSAAN
DAN PENILAIAN
KRITERIA

3

PERTEMUAN
AKHIR

WAKTU

KETERANGAN

PENGHUBUNG

-4-

No.
Laporan

Tgl.
Laporan

<No.
laporan>

<Tanggal
Laporan>

LAPORAN AUDIT Halaman
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
DAN
KESEHATAN
Distribusi
KERJA

<No.
Halaman>
dari <Total
Halaman>
<No.
Distribusi>
Dari 3

<NAMA TEMPAT
KERJA>
No.
Pekerjaan

<No.
Pekerjaan>

LAPORAN
UTAMA

Auditor

Ketua Tim
Auditor

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA
PEMENUHANNYA
NO.

NO.
KRITERIA

TIDAK
BERLAKU

KESESUAIAN

KETIDAKSESUAIAN
MAYOR

MINOR

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU
<elemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan>
10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
<uraian mengenai temuan yang tidak sesuai minor/mayor>
11. TINDAK LANJUT
<saran perbaikan ketidaksesuaian>
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<kesimpulan prosentase perolehan hasil audit>

No.

<No.

Laporan

laporan>

LAPORAN AUDIT Halaman
SISTEM
MANAJEMEN

Halaman>

DAN
<Tanggal

KESEHATAN

Laporan

Laporan>

KERJA

Halaman>
dari <Total

KESELAMATAN
Tgl.

<No.

Distribusi

<No.
Distribusi>
Dari 3

<NAMA TEMPAT
KERJA>
No.
Pekerjaan

<No.

LAPORAN

Pekerjaan>

UTAMA

Auditor

Ketua Tim
Auditor

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT
a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan
b. respon

perusahaan

terhadap

tindak

lanjut

temuan

ketidaksesuaian.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),
Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3),
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak
termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah …
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Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah
rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial,
fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi
pengurangan dan penanganan sampah.

4.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

5.

Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang
yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang
yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor,
atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang
tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

6.

Tempat penampungan sementara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut
ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau
tempat pengolahan sampah terpadu.

7.

Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce,
reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah
tempat
dilaksanakannya
kegiatan
pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang
skala kawasan.

8.

Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya
disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran
ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan.

9.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
dan/atau badan hukum.
11. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2 …
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Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:
a. menjaga kelestarian fungsi
kesehatan masyarakat; dan

lingkungan

hidup

dan

b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang:
a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
c. kompensasi;
d. pengembangan dan penerapan teknologi;
e. sistem informasi;
f.

peran masyarakat; dan

g. pembinaan.
BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 4
(1)

Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional
dalam pengelolaan sampah.

(2)

Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan
kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan
sampah.

(3)

Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan
kebijakan
dan
strategi
kabupaten/kota
dalam
pengelolaan sampah.
Pasal 5

(1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit
memuat:
a. arah kebijakan
sampah; dan

pengurangan

dan

penanganan

b. program …
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(2)

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus memuat:
a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas
jenis sampah secara bertahap; dan
b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu
tertentu.
Pasal 6

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan presiden.
Pasal 7
(1)

Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(2)

Dalam
menyusun
kebijakan
strategi
provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman
pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan
sampah.
Pasal 8

(1)

Kebijakan
dan
strategi
kabupaten/kota
dalam
pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(2)

Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman
pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan
strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
Pasal 9

(1)

Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan
dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi
kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2) Rencana …
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Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran ulang sampah;
c.

pemanfaatan kembali sampah;

d. pemilahan sampah;
e.

pengumpulan sampah;

f.

pengangkutan sampah;

g.

pengolahan sampah;

h. pemrosesan akhir sampah; dan
i.
(3)

pendanaan.

Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10
(sepuluh) tahun.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
(1)

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
a. pengurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

(2)

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan
penanganan sampah.
Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 11

(1)

Pengurangan sampah meliputi:
a. pembatasan timbulan sampah;
b. pendauran …
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c.
(2)

pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:
a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan
yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang
mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah
dari produk dan/atau kemasan yang sudah
digunakan.

(3)

Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 12

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah
dengan:
a.

menyusun rencana dan/atau program pembatasan
timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau
kegiatannya; dan/atau

b.

menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan
yang mudah diurai oleh proses alam dan yang
menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
Pasal 13

(1)

Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah
dengan:
a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai
bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

(2)

b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat
didaur ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan
produk untuk didaur ulang.
Dalam
melakukan
pendauran
ulang
sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat
menunjuk pihak lain.
(3) Pihak …
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(4)

Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin
usaha dan/atau kegiatan.
Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan
kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib
mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan
di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 14
Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah
dengan:
a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan
kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau
kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi
pengelolaan sampah;
b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna
ulang; dan/atau
c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan
produk untuk diguna ulang.
(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 15
Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang
dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan
sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang
dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara
bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Dalam menetapkan peta jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan
produsen.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan
sampah diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan
melakukan konsultasi publik dengan produsen.
Bagian Kedua …
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Penanganan Sampah
Pasal 16
Penanganan sampah meliputi kegiatan:
a.

pemilahan;

b.

pengumpulan;

c.

pengangkutan;

d.
e.

pengolahan; dan
pemrosesan akhir sampah.
Pasal 17

(1)

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf a dilakukan oleh:
a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
c.

(2)

pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah
menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri
atas:
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mudah terurai;
c. sampah yang dapat digunakan kembali;
d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
e.

sampah lainnya.

(3)

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan
pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan
sampah skala kawasan.

(4)

Pemerintah
kabupaten/kota
menyediakan
pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

(5)

Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi
persyaratan:

sarana

a. jumlah …
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. diberi label atau tanda; dan
c.

bahan, bentuk, dan warna wadah.
Pasal 18

(1)

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf b dilakukan oleh:
a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
b. pemerintah kabupaten/kota.

(2)

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,
kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan
pengumpulan sampah wajib menyediakan:
a. TPS;
b. TPS 3R; dan/atau
c.

alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(3)

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau
TPS 3R pada wilayah permukiman.

(4)

TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah
menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
c.

lokasinya mudah diakses;

d. tidak mencemari lingkungan; dan
e.
(5)

memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis
pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R
diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 19 …
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(1)

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf c dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota.

(2)

Pemerintah
kabupaten/kota
dalam
melakukan
pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1):
a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk
sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
dan
b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau
TPS 3R ke TPA atau TPST.

(3)

Dalam
pengangkutan
sampah,
pemerintah
kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan
antara.

(4)

Ketentuan
mengenai
persyaratan
alat
angkut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Pasal 20

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan
pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan
sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota
dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk
menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.
Pasal 21
(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 huruf d meliputi kegiatan:
a. pemadatan;
b. pengomposan;
c.

daur ulang materi; dan/atau

d. daur ulang energi.
(2)
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(1) dilakukan oleh:

- 11 a. setiap orang pada sumbernya;
b. pengelola
kawasan
b. pengelola …
permukiman,
kawasan
komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan
fasilitas lainnya; dan
c.

pemerintah kabupaten/kota.

(3)

Pengelola kawasan
kawasan industri,
fasilitas sosial, dan
fasilitas pengolahan
TPS 3R.

permukiman, kawasan komersial,
kawasan khusus, fasilitas umum,
fasilitas lainnya wajib menyediakan
sampah skala kawasan yang berupa

(4)

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas
pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang
berupa:
a. TPS 3R;
b. stasiun peralihan antara;
c. TPA; dan/atau
d. TPST.
Pasal 22

(1)

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
a. metode lahan urug terkendali;
b. metode lahan urug saniter; dan/atau
c.

(2)

teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 23

(1)

Dalam
melakukan
pemrosesan
akhir
sampah,
pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan
mengoperasikan TPA.

(2)

Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pemerintah kabupaten/kota:
a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana
tata
ruang
wilayah
provinsi
dan/atau
kabupaten/kota;
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c.
(3)

menyusun rancangan teknis.

Lokasi
TPA
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a,
paling sedikit memenuhi aspek:

(3) Lokasi …

a. geologi;
b. hidrogeologi;
c.

kemiringan zona;

d. jarak dari lapangan terbang;

(4)

e.

jarak dari permukiman;

f.

tidak berada
dan/atau

g.

bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25
(dua puluh lima) tahun.

di

kawasan

lindung/cagar

alam;

TPA yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
a. fasilitas dasar;
b. fasilitas perlindungan lingkungan;
c. fasilitas operasi; dan
d. fasilitas penunjang.
Pasal 24

(1)

Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan teknis
pengoperasian TPA yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

(2)

Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau
rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 25 …
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Pasal 25
(1)

Kegiatan
penyediaan
fasilitas
pengolahan
dan
pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pembangunan; dan
c.

(2)

pengoperasian dan pemeliharaan.

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi kegiatan:
a. konstruksi;
b. supervisi; dan
c.

(3)

uji coba.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan
fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah
diatur
dengan
peraturan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.
Pasal 26

(1)

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan,
dan
pemrosesan
akhir
sampah,
pemerintah
kabupaten/kota dapat:
a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
dan/atau
c.

(2)

bekerjasama
lain.

dengan

pemerintah

kabupaten/kota

Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan.

Pasal 27
Dalam hal terdapat kondisi khusus, pemerintah provinsi
dapat
melakukan
pengangkutan,
pengolahan,
dan
Pasal 28 …
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Pasal 28
Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditimbun di
TPA.
Pasal 29
(1)

Dalam
penyelenggaraan
penanganan
sampah,
pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada
setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan
secara
progresif
berdasarkan
jenis,
karakteristik, dan volume sampah.

(3)

Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. kegiatan layanan penanganan sampah;
b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
c.

penanggulangan keadaan darurat;

d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan
sampah; dan/atau
e.
(4)

peningkatan kompetensi pengelola sampah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan
tarif retribusi berdasarkan jenis, karakteristik, dan
volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur
dengan
peraturan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
dalam negeri.
Pasal 30

(1)

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam peraturan menteri sesuai dengan
kewenangannya.
BAB IV …
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BAB IV
KOMPENSASI
Pasal 31
(1)

Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara
bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat
dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
pemrosesan akhir sampah.

(2)

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diakibatkan oleh:
a. pencemaran air;
b. pencemaran udara;
c.

pencemaran tanah;

d. longsor;

(3)

e.

kebakaran;

f.

ledakan gas metan; dan/atau

g.

hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. relokasi penduduk;
b. pemulihan lingkungan;
c.

biaya kesehatan dan pengobatan;

d. penyediaan
dan/atau
e.

fasilitas

sanitasi

dan

kesehatan;

kompensasi dalam bentuk lain.
Pasal 32

(1)

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan
belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(2)

Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah
kabupaten/kota sudah tidak tersedia lagi, kompensasi

(3) Dalam …
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(3)

Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada pemerintah
provinsi sudah tidak tersedia lagi, kompensasi diberikan
oleh Pemerintah.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kompensasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan
pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan peraturan daerah.
BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Pasal 33
(1)

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan
sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum melakukan:
a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah
lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi
nasional dalam pengelolaan sampah; dan
b. fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan
pengembangan teknologi ramah lingkungan.

(2)

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan
sampah, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan
fasilitasi:
a. kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan
teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan
dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah;
dan
b. pemerintah daerah dalam mengembangkan
menerapkan teknologi ramah lingkungan.

(3)

dan

Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan
dengan mengikutsertakan:
a. perguruan tinggi;
b. lembaga penelitian dan pengembangan;
c. badan …
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badan usaha; dan/atau

d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di
bidang pengelolaan sampah.
BAB VI
SISTEM INFORMASI
Pasal 34
(1)

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah
tangga.

(2)

Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi
mengenai:
a. sumber sampah;
b. timbulan sampah;
c.

komposisi sampah;

d. karakteristik sampah;
e.
f.

fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.

(3)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi
pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis
sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dapat diakses oleh setiap orang.

BAB VII …
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BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 35
(1)

Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan
keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam
kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran
kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dalam kegiatan pengelolaan sampah;
b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan
kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
c.

pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra
dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan
pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada
anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah
untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
(3)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum
yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.
BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 36

(1)

Para menteri secara terkoordinasi melakukan pembinaan
kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

(2)

Pembinaan sebagaimana
dilakukan melalui:

dimaksud

pada

ayat

(1)

a. pemberian …
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a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan sampah;
c.

pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
sampah;

d. fasilitasi penyelesaian perselisihan antardaerah;

(3)

e.

fasilitasi kerja sama pemerintah daerah, badan
usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan
prasarana
dan
sarana
pengelolaan
sampah;
dan/atau

f.

fasilitasi
bantuan
teknis
penyelenggaraan
pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan
sampah.

Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah
kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah melalui:
a. bantuan teknis;
b. bimbingan teknis;
c.

diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan
sampah;

d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan
sampah; dan/atau
e.

fasilitasi penyelesaian perselisihan
sampah antarkabupaten/kota.

pengelolaan

Pasal 37
Menteri,
gubernur,
dan/atau
bupati/walikota
dapat
melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan
sampah melalui:
a. bantuan teknis;
b. bimbingan teknis;
c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman
di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.

BAB IX …
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KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
(1)

Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas
sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur
ulang,
dan
sampah
lainnya
oleh
pemerintah
kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun
sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

(2)

Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas
sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat
digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang,
dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota
dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Pemerintah
diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar . . .
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Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2012 0000
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

I.

UMUM
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan
sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam
dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.
Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan
kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah,
pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga
kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah
yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (reduce, reuse, recycle).
Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan
kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan
masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah,
dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan
akhir.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan
pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu
pada
pendekatan
kumpul-angkut-buang
(end
of
pipe)
dengan
mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan reduce at
source dan resource recycle melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh
lapisan
masyarakat
diharapkan
mengubah
pandangan
dan
memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh
mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang,
maupun proses lainnya.
Lima …

3320

-2Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan
masyarakat secara bertahap dan terencana, serta
didasarkan pada
kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam
melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Sehubungan
dengan itu, Peraturan Pemerintah ini berperan penting guna melindungi
kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya
kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah
tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan
Pemerintah ini juga diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun
peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9 …

3321

-3-

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah
upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak
sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk
sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau
kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan
sampah antara lain:
1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur
ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali
pakai.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya
memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah
melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah
upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi
yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang
bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu
proses pengolahan terlebih dahulu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12 …
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Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“pemilahan”
adalah
kegiatan
mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan
mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke
TPS atau TPS 3R.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa
sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan
menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang
didesain untuk mengangkut sampah.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah
karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah
kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b …
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Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian
dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.
Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran,
dan tempat hiburan.
Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki
izin usaha kawasan industri.
Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang
bersifat
khusus
yang
digunakan
untuk
kepentingan
nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,
taman nasional, pengembangan industri strategis, dan
pengembangan teknologi tinggi.
Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal
angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut,
pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum,
taman, jalan, dan trotoar.
Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah
ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak
termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, antara lain rumah
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat
kesehatan
masyarakat,
kawasan
pendidikan,
kawasan
pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan
berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan
beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli,
kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan
listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
Huruf b …
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Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara
lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau
bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makluk hidup
lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan
dan serasah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian
dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.
Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran,
dan tempat hiburan.
Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki
izin usaha kawasan industri.
Yang dimaksud …
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-7Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang
bersifat
khusus
yang
digunakan
untuk
kepentingan
nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,
taman nasional, pengembangan industri strategis, dan
pengembangan teknologi tinggi.
Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal
angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut,
pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum,
taman, jalan, dan trotoar.
Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah
ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak
termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat
kesehatan
masyarakat,
kawasan
pendidikan,
kawasan
pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) …
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian
dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.
Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat
perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran,
dan tempat hiburan.
Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan
tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki
izin usaha kawasan industri.
Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang
bersifat
khusus
yang
digunakan
untuk
kepentingan
nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya,
taman nasional, pengembangan industri strategis, dan
pengembangan teknologi tinggi.
Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal
angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan
udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan,
dan trotoar.
Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah,
panti asuhan, dan panti sosial.
Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak
termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan
khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah
tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat
kesehatan
masyarakat,
kawasan
pendidikan,
kawasan
pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olahraga.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) …
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Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Metode lahan urug terkendali (controlled landfill) yaitu metode
pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara
dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode
yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode
lahan urug saniter (sanitary landfill).
Huruf b
Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (sanitary landfill)
yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang
disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan
penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan,
serta penutupan sampah setiap hari.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang
tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak
berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi,
tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan
gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air
atau lempung.
Huruf b …
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Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi
muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi
kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak
terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus
meter) di hilir aliran.
Huruf c
Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi
TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh
perseratus).
Huruf d
Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi
TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan
terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari
1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang
didarati pesawat jenis lain.
Huruf e
Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi
TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan
mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran
vektor penyakit dan aspek sosial.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset,
drainase, air bersih, pagar, dan kantor.
Huruf b
Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air,
saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah
penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.
Huruf c
Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut
sampah dan tanah.

Huruf d …
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Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat
pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama
pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat
parkir.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“konstruksi”
adalah
kegiatan
pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana
penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan
pembangunan prasarana penanganan sampah.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan
pengoperasian prasarana penanganan sampah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam,
bencana nonalam, dan terjadi perselisihan pengelolaan sampah lintas
kabupaten/kota.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29 …
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Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak
negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.
Ayat (3)
Huruf a
Yang
dimaksud
dengan
“relokasi
penduduk”
adalah
memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat
yang lebih aman.

Huruf b …
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Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan
mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan
hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa
biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan
kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan
kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain
biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal,
dan bantuan rehabilitasi jalan.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.260, 2014

PERHUBUNGAN. Transportasi. Angkutan Jalan.
Pencabutan. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5594)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2014
TENTANG
ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (5),
Pasal 150, Pasal 172, Pasal 185 ayat (2), Pasal 198 ayat (3),
Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Angkutan Jalan;
Mengingat

: 1.
2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar

Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5025);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN JALAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu
lintas jalan.

2.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

3.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di
atas rel.

4.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan
oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

5.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang
digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut
bayaran.

6.

Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat
rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam
satu kesatuan jaringan.

7.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu
kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.

8.

Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan
jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis
kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

9.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda Angkutan.

10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.
11. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.
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12. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian
atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum.
14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang
menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi
dan awak Kendaraan.
16. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan
Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu
yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk Trayek
Angkutan perintis.
17. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi
antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
18. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda
dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan
laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a.

Angkutan orang dan/atau barang;

b.

kewajiban penyediaan Angkutan umum;

c.

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

d.

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;

e.

dokumen Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor
Umum;

f.

pengawasan muatan Angkutan barang;

g.

pengusahaan Angkutan;

h.

tarif Angkutan;
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i.

subsidi Angkutan Penumpang umum;

j.

industri jasa Angkutan umum;

k.

sistem informasi manajemen perizinan Angkutan; dan

l.

peran serta masyarakat.
BAB II
ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
a.

Kendaraan Bermotor; dan

b.

Kendaraan Tidak Bermotor.

(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikelompokan dalam:
a.

sepeda motor;

b.

Mobil Penumpang;

c.

Mobil Bus; dan

d.

Mobil Barang.

(3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a.

Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan

b.

Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 4

(1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berupa sepeda
motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.
(2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
a.

rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi
wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau
kabupaten/kota belum memadai;
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b.

untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

c.

kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
Pasal 5

(1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum
memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada
belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
(2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
a.

wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui
sungai kecil; dan

b.

topografi kemiringan lahan sangat terjal.

(3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
a.

memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;

b.

perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau

c.

tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.

(4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah
administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas
Angkutan Jalan kabupaten/kota.
Pasal 6
Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam hal untuk
pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
c merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara
segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
(2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka
mengatasi:
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a.
b.
c.
(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

6

masalah keamanan;
masalah sosial; atau
keadaan darurat.

Pasal 8
Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka
mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a meliputi:
a. mobilisasi petugas keamanan; dan
b. evakuasi korban gangguan keamanan.
Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka
mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf b meliputi:
a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
b. penertiban umum di bidang sosial.
Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka
mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang
ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan
pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 9
Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan
huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk
semua Penumpang;
c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
d. tersedianya sirkulasi udara.
Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 harus memperhatikan
faktor keselamatan.
Bagian Ketiga
Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 10

(1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib
menggunakan Mobil Barang.
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(2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau sepeda motor.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mobil
penumpang dan mobil bus meliputi:
a.

tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang
khusus;

b.

barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan

c.

jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai
dengan tipe kendaraannya.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sepeda
motor meliputi:
a.

muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;

b.

tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari
atas tempat duduk pengemudi; dan

c.

barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.
Pasal 11

Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus,
atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus
memperhatikan faktor keselamatan.
Bagian Keempat
Angkutan Orang dan Barang
dengan Kendaraan Tidak Bermotor
Pasal 12
Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, serta harus
memenuhi persyaratan keselamatan.
Pasal 13
(1) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan
Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang wilayah
operasinya dalam 1 (satu) kabupaten/kota diatur dengan peraturan
daerah kabupaten/kota.
(2) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan
Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wilayah
operasinya melampaui batas kabupaten/kota diatur dengan peraturan
daerah provinsi.
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(3) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan
Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang wilayah
operasinya melampaui batas provinsi diatur berdasarkan kesepakatan
antara pemerintah provinsi yang berbatasan yang dituangkan dalam
bentuk perjanjian kerjasama.
BAB III
KEWAJIBAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14
(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan
Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan
terjangkau.
(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan
Bermotor Umum.
Pasal 15
(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa
Angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas
batas negara.
(2) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya Angkutan
umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam
provinsi.
(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya
Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam
wilayah kabupaten/kota.
Bagian Kedua
Kewajiban Penyediaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum
Pasal 16
Kewajiban Pemerintah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa
Angkutan orang antarkota antarprovinsi dan lintas batas negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
a.

penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan
Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
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b.

penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;

c.

pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;

d.

penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

e.

penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan
minimal Angkutan orang;

f.

penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan
umum; dan

g.

pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
Pasal 17

Kewajiban Pemerintah Daerah provinsi menjamin tersedianya Angkutan
umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
a.

penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan
Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;

b.

penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;

c.

pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;

d.

penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

e.

pengawasan terhadap pelaksanaan standar
Angkutan orang yang telah ditetapkan;

f.

penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan
umum; dan

g.

pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

pelayanan

minimal

Pasal 18
Kewajiban Pemerintah Daerah kabupaten/kota menjamin tersedianya
Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam wilayah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:
a.

penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan
Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;

b.

penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;

c.

pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;

d.

penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;

e.

pengawasan terhadap pelaksanaan standar
Angkutan orang yang telah ditetapkan;

f.

penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan
umum; dan

g.

pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.

pelayanan

minimal
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Pasal 19
Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan
umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 huruf b, Pasal 16 huruf d, Pasal 16 huruf g, Pasal 17 huruf
b, Pasal 17 huruf d, Pasal 17 huruf g, Pasal 18 huruf b, Pasal 18 huruf d,
dan Pasal 18 huruf g, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat
mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.
Bagian Ketiga
Kewajiban Penyediaan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor
Umum
Pasal 20
(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib
menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang.
(2) Kewajiban menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a.

menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan
barang;

b.

penanganan kondisi darurat; dan

c.

tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

BAB IV
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri
atas:
a.

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
dan

b.

Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam
Trayek.
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Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
Paragraf 1
Umum
Pasal 22
Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
a.

Angkutan lintas batas negara;

b.

Angkutan antarkota antarprovinsi;

c.

Angkutan antarkota dalam provinsi;

d.

Angkutan perkotaan; atau

e.

Angkutan perdesaan.
Pasal 23

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam
Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi
kriteria:
a.

memiliki rute tetap dan teratur;

b.

terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan
Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas
batas negara; dan

c.

menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang
ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.

(2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada 74ayat (1)
huruf c dapat berupa:
a.

Terminal;

b.

halte; dan/atau

c.

rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang
dalam Trayek meliputi:
a.

Mobil Penumpang umum; dan/atau

b.

Mobil Bus umum.
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Paragraf 2
Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
Pasal 24
Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun
berdasarkan:
a.

rencana tata ruang;

b.

tingkat permintaan jasa Angkutan;

c.

kemampuan penyediaan jasa Angkutan;

d.

ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

e.

kesesuaian dengan kelas jalan;

f.

keterpaduan intramoda Angkutan; dan

g.

keterpaduan antarmoda Angkutan.
Pasal 25

(1) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun dalam bentuk
Rencana Umum Jaringan Trayek.
(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 26
(1) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 terdiri atas:
a.

Jaringan Trayek lintas batas negara;

b.

Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi;

c.

Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi;

d.

Jaringan Trayek perkotaan; dan

e.

Jaringan Trayek perdesaan.

(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertimbangkan:
a.

pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan
tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

b.

tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan
tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
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c.

kemampuan penyediaan
pelayanan Angkutan;

kapasitas

kendaraan

dan

jenis

d.

jaringan jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi jalan
yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang
disediakan; dan

e.

Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan
Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya
berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau
wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi
bangkitan dan tarikan perjalanan.

(3) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang
dalam Trayek.
(4) Rencana Umum Jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling
lama 5 (lima) tahun.
Pasal 27
(1) Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
a.

asal dan tujuan Trayek lintas batas negara;

b.

tempat persinggahan dan/atau istirahat;

c.

jaringan jalan yang dilalui adalah jalan nasional;

d.

Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang
berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa
bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan
sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah
lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan
Angkutan antarkota antarprovinsi;

e.

jumlah kendaraan yang dibutuhkan;

f.

jenis kelas pelayanan yang disediakan yaitu kelas non-ekonomi;

g.

tempat pengisian bahan bakar yang disepakati; dan

h.

analisis keamanan.

(2) Rencana Umum Jaringan Trayek lintas batas negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
perjanjian antarnegara.
(3) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 28
(1) Rencana
Umum
Jaringan
Trayek
antarkota
antarprovinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b memuat
paling sedikit:
a.

asal dan tujuan Trayek antarkota antarprovinsi merupakan
ibukota provinsi, kota, wilayah strategis nasional, dan wilayah
lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan
Angkutan antarkota antarprovinsi;

b.

jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan
nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan
kabupaten/kota;

c.

perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota
antarprovinsi;

d.

Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan yang
berupa Terminal tipe A atau Simpul transportasi lainnya berupa
bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api yang dihubungkan
sebagai Jaringan Trayek dan/atau wilayah strategis atau wilayah
lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan
Angkutan antarkota antarprovinsi; dan

e.

jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota
antarprovinsi.

(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota antarprovinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri secara
terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan nasional.
(3) Rencana
Umum
Jaringan
Trayek
antarkota
antarprovinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 29
(1) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c memuat
paling sedikit:
a.

asal dan tujuan Trayek antarkota dalam provinsi merupakan
ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten wilayah strategis
regional dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan
tarikan perjalanan Angkutan antarkota dalam provinsi;

b.

jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan
nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan
kabupaten/kota;
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c.

perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antarkota
dalam provinsi;

d.

Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan sekurangkurangnya Terminal tipe B atau Simpul transportasi lainnya
berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api;
dan

e.

jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan antarkota
dalam provinsi.

(2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
(3) Rencana Umum Jaringan Trayek antarkota dalam provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur
setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Pasal 30
Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
Pasal 31
(1) Kawasan perkotaan sebagaimana
diklasifikasikan berdasarkan:

dimaksud

dalam

Pasal

30

a.

jumlah penduduk; dan

b.

ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan
ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.

(2) Kawasan perkotaan berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a.

kawasan perkotaan kecil;

b.

kawasan perkotaan sedang;

c.

kawasan perkotaan besar;

d.

kawasan metropolitan; dan

e.

kawasan megapolitan.

(3) Kawasan perkotaan berdasarkan ketersediaan jaringan jalan dan
permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah
administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mencakup kesatuan kawasan yang:
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a.

melampaui batas wilayah provinsi;

b.

melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
dan

c.

berada dalam wilayah kabupaten/kota.

(4) Klasifikasi kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh:
a.

Menteri, untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas
wilayah provinsi;

b.

gubernur, untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas
wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

c.

bupati/walikota, untuk kawasan perkotaan yang berada dalam
wilayah kabupaten/kota.
Pasal 32

Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 memuat paling sedikit:
a.

asal dan tujuan Trayek perkotaan;

b.

tempat persinggahan Trayek perkotaan;

c.

jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional,
jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten/kota;

d.

perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan

e.

jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
Pasal 33

(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang
melampaui batas wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi
dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan nasional.
(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas
wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 34
(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang
melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b dilakukan
oleh gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
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(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang melampaui batas
wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat
persetujuan dari Menteri.
Pasal 35
(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada
dalam wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (3) huruf c dilakukan oleh bupati/walikota secara
terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan kabupaten/kota.
(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam
wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan dari
Menteri.
Pasal 36
(1) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e memuat paling sedikit:
a.

asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi
perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan
dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;

b.

jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan
nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota,
dan/atau jalan desa;

c.

perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perdesaan;

d.

Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan sekurangkurangnya Terminal tipe C atau Simpul transportasi lainnya
berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api;
dan

e.

jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.

(2) Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan perdesaan.
(3) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibagi berdasarkan cakupan Jaringan Trayek pada
kawasan perdesaan yang:
a.

menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;

b.

melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah
provinsi; dan

c.

melampaui 1 (satu) daerah provinsi.
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Pasal 37
(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang
menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilakukan oleh bupati secara
terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan kabupaten.
(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan 1
(satu) daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh bupati.
Pasal 38
(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dilakukan
oleh gubernur secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu)
daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.
Pasal 39
(1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Menteri secara terkoordinasi
dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan nasional.
(2) Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang melampaui 1 (satu)
daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Pasal 41
Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak
dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
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a.

Angkutan orang dengan menggunakan taksi;

b.

Angkutan orang dengan tujuan tertentu;

c.

Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan

d.

Angkutan orang di kawasan tertentu.
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Pasal 42
(1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke
pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
(2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
a.

reguler; dan

b.

eksekutif.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang
dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan

b.

mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

(4) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan
menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi
dengan alat pencetak bukti pembayaran.
Pasal 43
(1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41 huruf b merupakan Angkutan yang
melayani paling sedikit meliputi antarjemput, keperluan sosial, atau
karyawan.
(2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang
dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit:
a.

Mobil Penumpang umum; atau

b.

Mobil Bus umum.
Pasal 44

(1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan Angkutan yang
digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
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(2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
a.

ekonomi; dan

b.

non ekonomi.

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang
untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum, dengan
tanda khusus.
Pasal 45
(1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan Angkutan yang
dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan
lingkungan.
(2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu
dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
a.

ekonomi; dan

b.

non ekonomi.

sebagaimana

(3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di
kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menggunakan Mobil Penumpang umum.
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Angkutan Massal
Pasal 47
(1) Angkutan massal berbasis jalan harus didukung oleh:
a.

Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;

b.

lajur khusus;

c.

Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan
Trayek Angkutan massal; dan

d.

Angkutan pengumpan.

(2) Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a menggunakan Mobil Bus besar.
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(3) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas:
a.

lajur khusus Angkutan massal yang berdiri sendiri; dan/atau

b.

lajur khusus Angkutan massal di ruang milik jalan.

(4) Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek
Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan Trayek Angkutan umum yang tidak memiliki kesamaan
rute dengan rute Angkutan massal.
(5) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan Angkutan pengumpan (feeder) Angkutan massal.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan massal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pengawasan Angkutan Orang
Pasal 48
(1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang
menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai:
a.

izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin
penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan

b.

persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum.
(3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
a.

Terminal;

b.

tempat wisata;

c.

ruas jalan; dan

d.

tempat keberangkatan.
Pasal 49

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a
meliputi:
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a.
b.

dokumen perizinan;
dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
3. manifes;
c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung
jawab perusahaan;
d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
f.
tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
(2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
huruf b meliputi:
a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
c. standar pelayanan minimal.
Pasal 50
Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh petugas
pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual
dan/atau elektronik.
BAB V
ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51
Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
a.

Angkutan barang umum; dan

b.

Angkutan barang khusus.
Bagian Kedua
Angkutan Barang Umum
Pasal 52

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a
merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan
tidak memerlukan sarana khusus.
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Bagian Ketiga
Angkutan Barang Khusus
Pasal 53
(1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang
dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang
diangkut.
(2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.

barang berbahaya; dan

b.

barang tidak berbahaya

yang memerlukan sarana khusus.
(3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
a.

barang yang mudah meledak;

b.

gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur
tertentu;

c.

cairan mudah menyala;

d.

padatan mudah menyala;

e.

bahan penghasil oksidan;

f.

racun dan bahan yang mudah menular;

g.

barang yang bersifat radioaktif;

h.

barang yang bersifat korosif; dan/atau

i.

barang khusus berbahaya lainnya.

(4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
a.

benda yang berbentuk curah atau cair;

b.

peti kemas;

c.

tumbuhan;

d.

hewan hidup; dan/atau

e.

alat berat.
Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan barang dengan Kendaraan
Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri.
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BAB VI
DOKUMEN ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
Bagian Kesatu
Dokumen Angkutan Orang
Pasal 55
(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani
Trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan
antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen Angkutan
orang.
(2) Dokumen Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;

b.

tanda pengenal bagasi; dan

c.

manifes.

(3) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
a.

nomor, tempat duduk, dan tanggal penerbitan;

b.

nama Penumpang dan nama pengangkut;

c.

tempat, tanggal,
perjalanan;

d.

nomor keberangkatan; dan

e.

pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

dan

waktu

keberangkatan

serta

tujuan

(4) Tanda pengenal bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
a.

nomor tanda pengenal bagasi;

b.

kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan; dan

c.

berat bagasi.

(5) Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
dokumen yang paling sedikit memuat keterangan:
a.

identitas perusahaan
perusahaan;

yang

meliputi

nama

dan

alamat

b.

identitas kendaraan; dan

c.

daftar identitas Penumpang yang meliputi nama, jenis kelamin,
umur, dan alamat.
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Pasal 56
(1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan:
a.

tiket kepada Penumpang;

b.

tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk Angkutan tidak
dalam Trayek;

c.

tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan

d.

manifes kepada Pengemudi.

(2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai
dengan dokumen identitas diri yang sah.
Bagian Kedua
Dokumen Angkutan Barang
Pasal 57
Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi
dengan dokumen yang meliputi:
a.

surat muatan barang; dan

b.

surat perjanjian pengangkutan barang.
Pasal 58

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib
membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut
membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

barang

wajib

Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Angkutan orang dan/atau
barang diatur dengan peraturan Menteri.
BAB VII
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 60
Pengemudi dan/atau Perusahaan
mematuhi ketentuan mengenai:

Angkutan

Umum

barang

wajib
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a.

tata cara pemuatan;

b.

daya angkut;

c.

dimensi kendaraan; dan

d.

kelas jalan yang dilalui.
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Pasal 61
(1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a.

penempatan muatan pada ruang muatan;

b.

distribusi beban;

c.

tata cara pengikatan muatan;

d.

tata cara pengemasan; dan

e.

tata cara pemberian label atau tanda.

(2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b
ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah
berat kombinasi yang diizinkan.
(3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c
merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi
panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang Kendaraan
Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf
d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.
Pasal 62
(1) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan pengawasan muatan Angkutan
barang.
(2) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan
pengamanan jalan.
(3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:
a.

alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau

b.

alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
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Bagian Kedua
Pengawasan dengan Alat Penimbangan yang Dipasang Secara Tetap
Pasal 63
(1) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang
dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3)
huruf a digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua
Mobil Barang.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk:
a.

Angkutan peti kemas;

b.

mobil tangki bahan bakar minyak dan /atau bahan bakar gas;

c.

Angkutan barang berbahaya; dan

d.

alat berat.
Pasal 64

(1) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang
dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
dilakukan pada lokasi tertentu di ruas jalan nasional dan jalan
strategis nasional.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan
mempertimbangkan:
a.

rencana tata ruang;

b.

pusat bangkitan perjalanan;

c.

jaringan jalan dan rencana pengembangan;

d.

volume lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Angkutan barang;

e.

keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;

f.

kondisi topografi;

g.

efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan; dan

h.

ketersediaan lahan.
Pasal 65

(1) Pembangunan dan pengadaan fasilitas serta peralatan penimbangan
yang dipasang secara tetap dilakukan oleh Menteri.
(2) Pembangunan dan pengadaan fasilitas peralatan penimbangan yang
dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
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a.

rancang bangun (layout);

b.

buku kerja rancang bangun; dan

c.

spesifikasi alat penimbangan.
Pasal 66

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 dioperasikan apabila telah memenuhi persyaratan:
a.

lokasi telah ditetapkan;

b.

pembangunan sesuai rancang bangun;

c.

fasilitas dan peralatan penimbangan Kendaraan Bermotor telah
terpasang dan memenuhi spesifikasi teknis; dan

d.

unit pelaksana telah ditetapkan.
Pasal 67

(1) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan secara tetap
dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
Pemerintah Provinsi yang telah mendapat penetapan dari Menteri.
(2) Untuk kepentingan tertentu, Menteri dapat menunjuk Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor Pemerintah.
Pasal 68
Pemerintah membangun sistem informasi penyelenggaraan penimbangan
Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor.
Pasal 69
(1) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 wajib melakukan:
a.

pemeriksaan tata cara pemuatan barang;

b.

pengukuran dimensi Kendaraan Angkutan barang;

c.

penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu
kendaraan Angkutan barang;

d.

pemeriksaan dokumen Angkutan barang;

e.

pencatatan kelebihan muatan pada setiap Kendaraan yang
diperiksa; dan

f.

pendataan jenis barang yang diangkut, berat Angkutan, dan asal
tujuan.
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(2) Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor wajib mengelola
data hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang terintegrasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68.
Pasal 70
(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran, petugas Unit Pelaksana
Penimbangan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik
Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran.
(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melarang pengemudi meneruskan perjalanan apabila
pelanggaran berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari daya angkut
Kendaraan yang ditetapkan dalam buku uji.
(4) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menurunkan
kelebihan muatan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat
dan/atau petugas Unit Pelaksana Penimbangan.
(5) Resiko kehilangan dan/atau kerusakan barang yang diturunkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tanggung jawab
pengemudi dan/atau pengusaha Angkutan umum barang yang
bersangkutan.
(6) Dalam hal kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
telah diturunkan, pengemudi dapat meneruskan perjalanan.
Pasal 71
(1) Penggunaan fasilitas kegiatan bongkar muat barang dan tempat
penyimpanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4)
dikenakan biaya.
(2) Tata cara penggunaan fasilitas kegiatan bongkar muat barang dan
tempat penyimpanan barang serta besaran biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah provinsi.
Pasal 72
Perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib dilakukan
oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor untuk menjaga
peralatan unit penimbangan Kendaraan Bermotor agar tetap berfungsi.
Pasal 73
(1) Menteri melakukan penilaian kinerja Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor.
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(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
dilakukan terhadap aspek:
a.

manajemen operasi;

b.

sumber daya manusia;

c.

peralatan dan fasilitas;

d.

penegakan hukum;

e.

keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan

f.

efektifitas pengawasan.

(3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan kinerja Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
Pasal 74
Lokasi alat penimbangan dan pengoperasian oleh Unit Pelaksana
Penimbangan Kendaraan Bermotor yang dipasang secara tetap ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
Bagian Ketiga
Pengawasan dengan Alat Penimbangan yang Dapat Dipindahkan
Pasal 75
(1) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang
dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3)
huruf b dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan
barang di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
(2) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang
dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang
dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila:
a.

terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan
barang;

b.

kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan
muatan Angkutan barang; dan/atau
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c.

belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada
ruas jalan tertentu.
Pasal 76

Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 wajib dilakukan peneraan secara berkala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan Angkutan barang
diatur dengan peraturan Menteri.
BAB VIII
PENGUSAHAAN ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Perizinan Angkutan
Pasal 78
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan
orang dan/atau barang wajib memiliki:
a.

izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;

b.

izin penyelenggaraan Angkutan orang
dan/atau

c.

izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.

tidak

dalam

Trayek;

(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk:
a.

pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau

b.

pengangkutan jenazah.

(3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 79
(1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk:
a.

badan usaha milik negara;

b.

badan usaha milik daerah;

c.

perseroan terbatas; atau

d.

koperasi.
Pasal 80

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
(1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan
Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan Menteri.
Pasal 81
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) berupa dokumen
kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
a.

surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;

b.

surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban
melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan

c.

kartu pengawasan.

(2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat
pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani
Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan
Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
(3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap
Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun
sejak diterbitkan kartu pengawasan.
Bagian Kedua
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek
Pasal 82
Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a diberikan oleh:
a.

sebagaimana

Menteri, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
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b.

1.

Trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar Negara;

2.

Trayek antar kabupaten/kota yang melampaui wilayah 1 (satu)
provinsi;

3.

Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu)
provinsi; dan

4.

Trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu) provinsi.

gubernur, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
1.

Trayek
antarkota
yang
melampaui
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;

wilayah

1

(satu)

2.

Trayek Angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu)
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan

3.

Trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten
dalam 1 (satu) provinsi.

c.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk penyelenggaraan
Angkutan orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

d.

bupati, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani :

e.

1.

Trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten;
dan

2.

Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

walikota, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani
Trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.
Pasal 83

Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib:

orang

dalam

Trayek

a.

melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan
yang diberikan;

b.

mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan

c.

melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
Pasal 84

(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan melalui:
a.

pelelangan; atau

b.

seleksi.
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(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek
melalui pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan untuk pembukaan pelayanan baru.
(3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek
melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan untuk perpanjangan izin.
(4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan
seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 85
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Angkutan orang
dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
Pasal 86
(1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b diberikan
oleh:
a.

Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani:
1.

Angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu)
daerah provinsi;

2.

Angkutan dengan tujuan tertentu; atau

3.

Angkutan pariwisata.

b.

gubernur, untuk Angkutan taksi yang wilayah operasinya
melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi;

c.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan taksi
dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada
dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

d.

bupati/walikota, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu
yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

(2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.

melaksanakan
ketentuan
yang
penyelenggaraan yang diberikan;

ditetapkan

dalam

b.

mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan

c.

melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

izin
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Menteri.
Pasal 87
(1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud Pasal 86 dilaksanakan melalui:
a.

pelelangan; atau

b.

seleksi.

(2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek
dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan Angkutan taksi untuk
pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
(3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek
dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin
penyelenggaraan Angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan Angkutan
dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan Angkutan orang di
kawasan tertentu.
(4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan
seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pelelangan
dan seleksi pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak
dalam Trayek diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus
Pasal 88
(1) Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri.
(2) Izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk barang berbahaya harus mendapat
rekomendasi
dari
menteri/kepala
lembaga
pemerintah
non
kementerian terkait.
(3) Rekomendasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah
non kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
keterangan:
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a.

jenis dan sifat barang yang diangkut;

b.

tata cara penanganan barang sesuai dengan jenis dan sifat; dan

c.

penanganan tanggap darurat.

(4) Pemegang
izin
penyelenggaraan
Angkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.

melaksanakan
ketentuan
yang
penyelenggaraan yang diberikan; dan

b.

melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

barang

ditetapkan

khusus

dalam

izin

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan
penyelenggaraan Angkutan barang khusus diatur dengan peraturan
Menteri.
Pasal 89
Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus sebagaimana
dimaksud Pasal 87 dilaksanakan melalui seleksi.
Bagian Kelima
Wajib Angkut
Pasal 90
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau
barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan
pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim
barang.
(2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

Angkutan

a.

tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
atau

b.

surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak
dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.
Pasal 91

(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya
Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim
barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman
barang.
(2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian
biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang
sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan
keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim
barang.
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Pasal 92
Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum
dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila
membahayakan keamanan dan keselamatan.
Pasal 93
Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 meliputi:
a.

bencana alam yang menghambat perjalanan; dan

b.

kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan
perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagian Keenam
Sistem Manajemen Keselamatan
Pasal 94

Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan
menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman
pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 95
Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi
informasi kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem informasi dan
komunikasi lalu lintas dan Angkutan jalan.
Pasal 96
Ketentuan
mengenai
kewajiban
membuat,
melaksanakan,
dan
menyempurnakan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 dan persyaratan alat pemberi informasi kecelakaan lalu
lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedelapan
Perlakuan Khusus Kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut,
Anak-anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit
Pasal 97
Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor
tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat,
manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
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Pasal 98
(1) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut,
anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 97 meliputi:
a.

penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan
naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik
turun dari dan ke Kendaraan;

b.

memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan
mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau

c.

menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan
tempat duduk prioritas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus kepada
penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan
orang sakit diatur dengan peraturan Menteri.
BAB IX
TARIF ANGKUTAN
Bagian Kesatu
Tarif Penumpang
Pasal 99
Tarif Penumpang terdiri atas:
a.

tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek;

b.

tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.
Pasal 100

(1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 huruf a terdiri atas:
a.

tarif kelas ekonomi; atau

b.

tarif kelas non ekonomi.

(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan oleh:
a.

Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota
antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan perdesaan
yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;

b.

gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota
dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang
melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;
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c.

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk Angkutan
orang yang melayani Trayek yang seluruhnya berada dalam
wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d.

bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan
dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan

e.

walikota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan
yang wilayah pelayanannya dalam kota.

(3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh
Perusahaan Angkutan Umum.
Pasal 101
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Penumpang untuk Angkutan orang
dalam Trayek kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat
(1) huruf a diatur dengan peraturan Menteri.
Pasal 102
Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dibedakan atas:
a.

tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan
menggunakan taksi; dan

b.

tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan
tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.
Pasal 103

(1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek
dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
huruf a diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada:
a.

Menteri, untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah
provinsi.

b.

gubernur, untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui
wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah
provinsi; atau

c.

bupati/walikota, untuk taksi yang wilayah operasinya berada di
dalam wilayah kabupaten/kota.

(2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif
Penumpang untuk Angkutan tidak dalam Trayek menggunakan taksi
diatur dengan peraturan Menteri.
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Pasal 104
Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan
tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
Pasal 105
Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi
manusia usia lanjut dan anak-anak.
Bagian Kedua
Tarif Angkutan Barang
Pasal 106
Penetapan tarif Angkutan barang berdasarkan
pengguna jasa dan perusahaan Angkutan barang.

kesepakatan

antara

BAB X
SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
Pasal 107
(1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek
tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah.
(2) Pemberian subsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga yang
membidangi urusan Angkutan jalan.
(3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan:
a.

faktor finansial; dan

b.

faktor keterhubungan.

(4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
a.

Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau
wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;

b.

Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus
untuk pelajar dan/atau mahasiswa;

c.

Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif
keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat;
atau
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Trayek yang penetapan tarifnya dibawah biaya operasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi:

keterhubungan

a.

Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum
berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani
Angkutan umum; dan

b.

Trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari Angkutan
penyeberangan perintis, Angkutan laut perintis, atau Angkutan
udara perintis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu diatur
dengan peraturan Menteri.
Pasal 108
(1) Besarnya subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (2) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:
a.

selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan
pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan
Umum; atau

b.

biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh
perusahaan Angkutan orang, apabila pendapatan diambil oleh
pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi
Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal 109
Pemberian subsidi penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum dalam
Trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum dilaksanakan oleh:
a.

Pemerintah untuk Angkutan antarkota antarprovinsi atau Angkutan
antarkota dalam provinsi, Angkutan perkotaan atau Angkutan
perdesaan yang berdampak nasional;

b.

Pemerintah provinsi untuk Angkutan antarkota dalam provinsi, atau
Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berdampak
regional;

c.

Pemerintah kabupaten untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan
perdesaan yang berada dalam wilayah kabupaten; dan/ atau

d.

Pemerintah kota untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan
yang berada dalam wilayah kota.
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Pasal 110
Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan
Penumpang umum dalam trayek bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 dilakukan melalui proses:
a.

pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang
bergerak di bidang angkutan umum; atau

b.

penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan
prinsip penugasan.
Pasal 111

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 107 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Negara dan
daerah.
BAB XI
INDUSTRI JASA ANGKUTAN UMUM
Pasal 112
(1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa
yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang
sehat.
(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah harus:
a.

menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;

b.

menetapkan standar pelayanan minimal;

c.

menetapkan kriteria persaingan yang sehat;

d.

mendorong terciptanya pasar; dan

e.

mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa
Angkutan umum.
Pasal 113

Untuk menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei
lapangan dan kajian teknis akademis.
Pasal 114
(1) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
ayat (2) huruf b terdiri atas:
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(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa.
Pasal 115
(1) Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf c
diklasifikasikan:
a.

perusahaan besar;

b.

perusahaan menengah; atau

c.

perusahaan kecil.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
aspek:
a.

sarana dan prasarana;

b.

sumber daya manusia;

c.

hasil penjualan tahunan (revenue); dan

d.

kapasitas produksi (bus/km).

(3) Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.
Pasal 116
Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
112 ayat (2) huruf d, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat:
a.

memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud Pasal
107 ayat (1);

b.

memberikan bimbingan dan bantuan teknis;

c.

melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan
Angkutan Umum; dan

d.

melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik,
teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan
Angkutan Umum.
Pasal 117

Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa
Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e
dilakukan melalui:
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a.

evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau

b.

evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan
orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai industri jasa Angkutan umum diatur
dengan peraturan Menteri.
BAB XII
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ANGKUTAN
Pasal 119
(1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan
dalam Trayek, Angkutan tidak dalam Trayek, dan Angkutan barang
khusus wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen
perizinan Angkutan.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
a.

laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan setiap
bulan;

b.

hasil pengendalian dan pengawasan; dan

c.

hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
perizinan Angkutan diatur dengan peraturan Menteri.

manajemen

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 120
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan
Angkutan jalan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan
Angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan
jalan;

b.

memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang
dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
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c.

melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan
penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum
kepada instansi pemberi izin;

d.

memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan
Angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum;
dan/atau

e.

memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut
menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
Angkutan jalan.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan
menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur
dengan peraturan Menteri.
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 121
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 78 ayat
(1), Pasal 83, Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (4), Pasal 90 ayat (1), dan
Pasal 91 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

pembekuan izin; dan/atau

d.

pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 122
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 diatur dengan
peraturan Menteri.
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Pasal 123
(1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

denda administratif;

c.

pembekuan izin; dan

d.

pencabutan izin.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 124
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak
2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
(2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenai denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta
rupiah).
(3) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
menghilangkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan
Pasal 98.
(4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda
dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
dan Pasal 98, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan
kartu pengawasan.
(5) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin
tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pencabutan izin
yang berupa pencabutan kartu pengawasan.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 125
Izin penyelenggaraan Angkutan umum yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis
masa berlakunya.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 126
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 127
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 128
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dan
Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN
PEMERINTAH
TENTANG
PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.
BAB I ...
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-2BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan
hidup,
dan/atau
membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.

2.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

3.

Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha
dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

4.

Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity
Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya
disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk
memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

5.

Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut
Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur
hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan
kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima
puluh persen) respon kematian pada populasi hewan
uji.

6.

Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan
karakteristik Limbah B3.

7.

Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah
B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi
mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil
Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan
karakteristik Limbah B3.

8.

Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau
pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada
kemasan langsung Limbah B3.
9. Ekspor ...
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-39.

Ekspor Limbah B3 adalah kegiatan mengeluarkan
Limbah B3 dari daerah pabean Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

10. Notifikasi Ekspor Limbah B3 adalah pemberitahuan
terlebih dahulu dari otoritas negara eksportir kepada
otoritas negara penerima sebelum dilaksanakan
perpindahan lintas batas Limbah B3.
11. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan,
penyimpanan,
pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.
12. Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang,
menempatkan,
dan/atau
memasukkan
Limbah
dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan
lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media
lingkungan hidup tertentu.
13. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil
Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau
mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah
B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau
kegiatan.
14. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena
usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
15. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
16. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
17. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
18. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha
melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.

yang

19. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha
melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.

yang

20. Penyimpanan ...
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Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang
dihasilkannya.
21. Pengumpulan
Limbah
B3
adalah
kegiatan
mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3
sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
22. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan
kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang
bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk
yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku,
bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi
kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
23. Pengolahan
Limbah
B3
adalah
proses
untuk
mengurangi dan/atau menghilangkan
sifat bahaya
dan/atau sifat racun.
24. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan
Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud
tidak
membahayakan
kesehatan
manusia
dan
lingkungan hidup.
25. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian
keadaan
darurat
yang
meliputi
pencegahan,
kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian
kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
26. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan.
27. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu
lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
28. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan
langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
29. Perusakan ...
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yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
30. Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara
atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
31. Pemulihan
Fungsi
Lingkungan
Hidup
adalah
serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi
yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi
lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup.
32. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
33. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang
selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri
Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban,
dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan
pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
35. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
36. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Pasal 2 ...
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Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
a.

penetapan Limbah B3;

b.

Pengurangan Limbah B3;

c.

Penyimpanan Limbah B3;

d.

Pengumpulan Limbah B3;

e.

Pengangkutan Limbah B3;

f.

Pemanfaatan Limbah B3;

g.

Pengolahan Limbah B3;

h.

Penimbunan Limbah B3;

i.

Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

j.

pengecualian Limbah B3;

k.

perpindahan lintas batas Limbah B3;

l.

Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup;

m. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
n.

pembinaan;

o.

pengawasan;

p.

pembiayaan; dan

q.

sanksi administratif.

BAB II
PENETAPAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 3
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

(2)

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
a.

Limbah B3 kategori 1; dan
b. Limbah ...
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(3)

(4)

Limbah B3 kategori 2.

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan sumbernya terdiri atas:
a.

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

b.

Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah,
B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang
akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan

c.

Limbah B3 dari sumber spesifik.

Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c meliputi:
a.

Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan

b.

Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 4
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
merupakan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5
(1) Dalam hal terdapat Limbah di luar daftar Limbah B3
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini yang terindikasi memiliki karakteristik
Limbah B3, Menteri wajib melakukan uji karakteristik
untuk mengidentifikasi Limbah sebagai:
a.

Limbah B3 kategori 1;

b. Limbah B3 kategori 2; atau
c.

Limbah nonB3.

(2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. mudah meledak;
b. mudah menyala;
c.

reaktif;
d. infeksius ...
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e.

korosif; dan/atau

f. beracun.
(3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai
Limbah B3 kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi uji:
a.

karakteristik mudah meledak, mudah menyala,
reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan
parameter uji sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

b. karakteristik
beracun
melalui
TCLP
untuk
menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi
zat pencemar lebih besar dari konsentrasi zat
pencemar
pada kolom TCLP-A sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini; dan
c.

karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50
untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai
Uji Toksikologi LD50 lebih kecil dari atau sama
dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram)
berat badan hewan uji.
(4) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sebagai
Limbah B3 kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi uji:
a.

karakteristik
beracun
melalui
TCLP
untuk
menentukan Limbah yang diuji memiliki konsentrasi
zat pencemar lebih kecil dari atau sama dengan
konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-A dan
memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari
konsentrasi zat pencemar pada kolom TCLP-B
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini;
b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50
untuk menentukan Limbah yang diuji memiliki nilai
Uji Toksikologi LD50 lebih besar dari 50 mg/kg (lima
puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji
dan lebih kecil dari atau sama dengan 5000 mg/kg
(lima ribu miligram per kilogram) berat badan hewan
uji; dan
c. karakteristik ...
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karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.

(5) Uji karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dilakukan secara berurutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

uji

Pasal 6
(1) Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menggunakan
laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing
uji.
(2) Dalam
hal
belum
terdapat
laboratorium
yang
terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji
karakteristik
dilakukan
dengan
menggunakan
laboratorium yang menerapkan prosedur yang telah
memenuhi Standar Nasional Indonesia mengenai tata
cara berlaboratorium yang baik.
Pasal 7
(1) Menteri setelah mendapatkan hasil uji karakteristik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menugaskan tim
ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap
hasil uji karakteristik.
(2) Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi dan analisis
terhadap:
a.

hasil uji karakteristik Limbah;

b.

proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan Limbah; dan

c.

bahan baku dan/atau bahan
digunakan dalam proses produksi.

penolong

yang

(3) Evaluasi ...
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paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Menteri
memberikan penugasan.
(4) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
paling sedikit memuat:
a.

identitas Limbah;

b.

dasar pertimbangan rekomendasi; dan

c.

kesimpulan hasil evaluasi
karakteristik Limbah.

terhadap

hasil

uji

(6) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah menunjukkan
adanya karakteristik Limbah B3 yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
atau ayat (4), rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat
pernyataan bahwa Limbah merupakan:
a.

Limbah B3 kategori 1; atau

b.

Limbah B3 kategori 2.

(7) Dalam hal hasil evaluasi terhadap Limbah tidak
menunjukkan adanya karakteristik Limbah B3 yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) atau ayat (4), rekomendasi tim ahli
Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah
merupakan Limbah nonB3.
Pasal 8
(1)

Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) dibentuk oleh Menteri.

(2)

Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(3)

Susunan tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas pakar di bidang:
a. toksikologi ...
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toksikologi;

b.

kesehatan manusia;

c.

proses industri;

d.

kimia;

e. biologi; dan
f.
(4)

pakar lain yang ditentukan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim ahli
Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 9

(1) Menteri
melakukan
rapat
koordinasi
dengan
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
yang memberikan izin usaha dan/atau kegiatan atau
yang melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau
kegiatan untuk membahas rekomendasi tim ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(2) Berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja Menteri menetapkan Limbah
sebagai:
a.

Limbah B3 kategori 1; atau

b.

Limbah B3 kategori 2.

BAB III
PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN
Pasal 10
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengurangan Limbah B3.

(2)

Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:
a.

substitusi bahan;

b.

modifikasi proses; dan/atau
c. penggunaan ...
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penggunaan teknologi ramah lingkungan.

(3)

Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku
dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3
digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan
penolong yang tidak mengandung B3.

(4)

Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan
penerapan proses produksi yang lebih efisien.
Pasal 11

(1)

Setiap
Orang
yang
menghasilkan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri
mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.

(2)

Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Pengurangan
Limbah B3 dilakukan.

BAB IV
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN
Pasal 12
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Penyimpanan Limbah B3.

(2)

Setiap
Orang
yang
menghasilkan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan
pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.

(3)

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3.

(4)

Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang
yang menghasilkan Limbah B3:
a. wajib ...
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b. harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada
bupati/wali
kota
dan
melampirkan
persyaratan izin.
(5)

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6)

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b meliputi:

(7)

a.

identitas pemohon;

b.

akta pendirian badan usaha;

c.

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah
B3 yang akan disimpan;

d.

dokumen yang menjelaskan
Penyimpanan Limbah B3;

e.

dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
Limbah B3; dan

f.

dokumen lain
undangan.

sesuai

tentang

peraturan

tempat

perundang-

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3
kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 13
Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d harus memenuhi
persyaratan:
a.

lokasi Penyimpanan Limbah B3;

b.

fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan
jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan
dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup; dan

c.

peralatan penanggulangan keadaan darurat.
Pasal 14 ...
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(1)

Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a harus bebas banjir dan tidak
rawan bencana alam.

(2)

Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas
banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan
Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi
untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3)

Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam
penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3.

Pasal 15
(1)

(2)

(3)

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat berupa:
a.

bangunan;

b.

tangki dan/atau kontainer;

c.

silo;

d.

tempat tumpukan limbah (waste pile);

e.

waste impoundment; dan/atau

f.

bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f
dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
a.

Limbah B3 kategori 1;

b.

Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik;
dan

c.

Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.

Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau
huruf
f
dapat
digunakan
untuk
melakukan
Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus.
Pasal 16 ...
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(1)

(2)

(3)

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a
paling sedikit memenuhi persyaratan:
a.

desain dan konstruksi yang mampu melindungi
Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;

b.

memiliki penerangan dan ventilasi; dan

c.

memiliki saluran drainase dan bak penampung.

Persyaratan
fasilitas
Penyimpanan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3:
a.

kategori 1; dan

b.

kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber
spesifik umum.

Persyaratan
fasilitas
Penyimpanan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2
dari sumber spesifik khusus.
Pasal 17

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi:
a.

alat pemadam api; dan

b.

alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan tempat
Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 19 ...
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(1)

Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (6) huruf e dilakukan dengan
menggunakan kemasan yang:
a.

terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah
B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang
akan disimpan;

b.

mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap
berada dalam kemasan;

c.

memiliki penutup yang kuat untuk mencegah
terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan,
pemindahan, atau pengangkutan; dan

d.

berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak
berkarat, atau tidak rusak.

(2)

Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah
B3.

(3)

Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan
mengenai:
a.

nama Limbah B3;

b.

identitas Penghasil Limbah B3;

c.

tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan

d.

tanggal Pengemasan Limbah B3.

(4)

Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan
karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2).

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan
Limbah B3, Pelabelan Limbah B3, dan pemberian
Simbol Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 20

(1)

Bupati/wali kota setelah menerima permohonan
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)
huruf b memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama
2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Setelah ...
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Setelah permohonan dinyatakan lengkap, bupati/wali
kota melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh
lima) hari kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan
izin
memenuhi
persyaratan,
bupati/wali kota menerbitkan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui; atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
bupati/wali
kota menolak permohonan
izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.

(4)

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.
Pasal 21

(1)

Izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)

Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diajukan
secara tertulis kepada bupati/wali kota paling lama 60
(enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

(3)

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

akta pendirian badan usaha;

c.

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah
B3 yang disimpan;
d. dokumen ...
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dokumen yang menjelaskan tentang tempat
Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai
dengan Pasal 18;

e.

dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 19; dan

f.

laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.

(4)

Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e.

(5)

Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, dan/atau huruf e, penerbitan perpanjangan izin oleh
bupati/wali kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

(6)

Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, bupati/wali kota
melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima.

(7)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) menunjukkan:
a.

permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan,
bupati/wali
kota
menerbitkan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui;
atau

b.

permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan, bupati/walikota menolak permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.
Pasal 22 ...
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(1)

Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan
izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemegang izin;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama Limbah B3 yang disimpan;
d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah
B3.

(2)

Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis
kepada bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah terjadi perubahan.

(3)

Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, bupati/wali kota melakukan evaluasi paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan
izin diterima.

(5)

Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan/atau huruf e, bupati/wali kota melakukan evaluasi
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan
perubahan izin diterima.

(6)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a. kesesuaian data, bupati/wali kota menerbitkan
perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui;
atau
b. ketidaksesuaian data, bupati/wali kota menolak
permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai
dengan alasan penolakan.
Pasal 23 ...
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Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk
waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki
dokumen.
Pasal 24
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6)
huruf a paling sedikit memuat:
a.

identitas pemegang izin;

b.

tanggal penerbitan izin;

c.

masa berlaku izin;

d.

persyaratan lingkungan hidup; dan

e.

kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 25
(1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit meliputi:
a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;
c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan
karakteristik Limbah B3; dan
d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3
pada kemasan Limbah B3.
(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk
muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus.
Pasal 26 ...
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Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf e paling sedikit meliputi:
a.

melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

b.

melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang dihasilkan;

c.

melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sampai dengan Pasal 25;

d.

melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang
dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada Pengumpul
Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3; dan

e.

menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan
Limbah B3.

Pasal 27
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf a, Pasal 21 ayat (7) huruf a, dan Pasal 22 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a.

masa berlaku izin
perpanjangan izin;

habis

dan

tidak

dilakukan

b.

dicabut oleh bupati/wali kota;

c.

badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d.

Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 28
(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi ...

3401

- 22 a.

memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan
kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Penyimpanan Limbah B3;

b.

melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3
dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan
sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari
atau lebih;
2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah
B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang
dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh
kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang
dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh
kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2
dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik
umum; atau
4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak
Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3
kategori 2 dari sumber spesifik khusus,

c.

menyusun
dan
menyampaikan
Penyimpanan Limbah B3.

laporan

(2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
a.

sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah
B3;

b.

pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan

c.

Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3,
dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan
sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan
Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.
(3) Laporan ...
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dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali
kota dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 29
(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:
a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
dan/atau
b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Pengumpul Limbah B3;
b. Pemanfaat Limbah B3;
c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
d. Penimbun Limbah B3.
(3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3,
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memiliki:
a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah
B3;
b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah
B3;
c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3;
dan
d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah
B3.
Pasal 30 ...
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(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.

wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup; dan

b.

harus mengajukan
kepada Menteri.

permohonan

secara

tertulis

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan

c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi
terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan
penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan diterima.

BAB V
PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 31
(1) Setiap
Orang
yang
menghasilkan
Limbah
B3
wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang
dihasilkannya.
(2) Setiap ...
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Orang
yang
menghasilkan
Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

B3

a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak
dihasilkannya; dan
b. melakukan
pencampuran
dikumpulkan.

Limbah

B3

yang

(3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
a. segregasi Limbah B3; dan
b. Penyimpanan Limbah B3.
(4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2).
(5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

Pasal 32
(1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah
B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3
diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
bukti penyerahan Limbah B3.
(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penyerahan Limbah B3.
Pasal 33 ...
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(1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.
(2) Pengumpul Limbah B3 dilarang:
a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau
Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau
seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada
Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan
c. melakukan pencampuran Limbah B3.
(3) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah
B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
(4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Pasal 34
(1)

Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada:
a. bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3
skala kabupaten/kota;
b. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala
provinsi; atau
c. Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala
nasional.

(2)

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan
yang meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama ...
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nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang
akan dikumpulkan;

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat
Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai
dengan Pasal 18;
e.

dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19;

f.

prosedur Pengumpulan Limbah B3;

g.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan

h. dokumen
lain
sesuai
perundang-undangan.

ketentuan

peraturan

(3)

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik
khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan
permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e.

(4)

Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat
dimanfaatkan dan/atau diolah.

Pasal 35
(1)

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah
menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 memberikan pernyataan tertulis
mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin
paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan
diterima.

(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota melakukan verifikasi
paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.

(3)

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan ...
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permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b.

(4)

permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menolak
permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.
Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.
Pasal 36

(1) Izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling lama 60
(enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan usaha;
c. nama, sumber,
dikumpulkan;

karakteristik

Limbah

B3

yang

d. dokumen
yang
menjelaskan
tentang
tempat
Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
g. bukti ...
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Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan
h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari
sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan
dari persyaratan permohonan perpanjangan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
(5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan
izin oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35.
(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
diterima.
(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) menunjukkan:
a.

permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah
B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil
evaluasi diketahui; atau

b.

permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota menolak permohonan perpanjangan izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
Pasal 37 ...

3409

- 30 Pasal 37
(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan
izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a.

identitas pemegang izin;

b.

akta pendirian badan usaha; dan/atau

c.

nama Limbah B3 yang dikumpulkan.

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan
izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan
perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota melakukan evaluasi
terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin
diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a.

kesesuaian
data,
Menteri,
gubernur,
atau
bupati/wali kota menerbitkan perubahan izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota menolak permohonan perubahan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
Pasal 38 ...
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Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk
mengubah:
a.

lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;

b.

desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
dan/atau

c.

skala Pengumpulan Limbah B3,

pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
Pasal 39
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5) tidak
termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk
memperbaiki dokumen.
Pasal 40
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6)
huruf a paling sedikit memuat:
a.

identitas pemegang izin;

b.

tanggal penerbitan izin;

c.

masa berlaku izin;

d.

persyaratan lingkungan hidup; dan

e.

kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 41
(1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf d paling sedikit meliputi:
a. mengumpulkan ...

3411

- 32 a.

mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan
karakteristik Limbah B3;

b.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

c.

menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;

d.

melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan
karakteristik Limbah B3; dan

e.

melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3
pada kemasan Limbah B3.

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk
muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus.
Pasal 42
Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf e paling sedikit meliputi:
a.

melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;

b.

melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
sampai dengan Pasal 25;

c.

melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(4);

d.

melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan; dan

e.

menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan
Limbah B3.

Pasal 43
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf a, Pasal 36 ayat (7) huruf a, dan Pasal 37 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a. masa ...
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masa berlaku
perpanjangan;

izin

habis

dan

tidak

dilakukan

b. dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota;
c.

badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 44
(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan
melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengumpulan Limbah B3;
b. melakukan segregasi Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
c.

sebagaimana

melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan
oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
dan

d. menyusun
dan
menyampaikan
Pengumpulan Limbah B3.
(2)

laporan

Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:
a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah
B3;
b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
c.

identitas Pengangkut Limbah B3;

d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
e.

penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun
Limbah B3.
(3) Laporan ...
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Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan
Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 45
(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c melampaui 90
(sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib
menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada
pihak lain.
(2) Pihak lain
meliputi:

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

a. Pemanfaat Limbah B3;
b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
c. Penimbun Limbah B3.
(3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3,
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memiliki:
a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah
B3;
b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3;
dan
c.

izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah
B3.

Pasal 46
(1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan
Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian
kegiatan jika bermaksud:
a. menghentikan ...
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menghentikan usaha dan/atau kegiatan;

b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas
Pengumpulan Limbah B3; atau
c.

memindahkan
lokasi
Pengumpulan Limbah B3.

dan/atau

fasilitas

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi
Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:

(4)

a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan

c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

BAB VI
PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN
Pasal 47
(1)

Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan
menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah
B3 kategori 1.

(2)

Pengangkutan Limbah B3 dapat dilakukan dengan
menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah
B3 kategori 2.

(3)

Ketentuan mengenai spesifikasi dan rincian penggunaan
alat angkut diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 48 ...
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(1)

Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:
a.

rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan

b. izin Pengelolaan Limbah
Pengangkutan Limbah B3.

B3

untuk

kegiatan

(2)

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar
diterbitkannya izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

(3)

Untuk memperoleh rekomendasi Pengangkutan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
Pengangkut Limbah B3 harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Menteri dan dilengkapi dengan
persyaratan yang meliputi:

(4)

a.

identitas pemohon;

b.

akta pendirian badan usaha;

c.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;

d.

bukti kepemilikan alat angkut;

e.

dokumen Pengangkutan Limbah B3; dan

f.

kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3
dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun
Limbah B3 yang telah memiliki izin.

Dokumen Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e paling sedikit memuat:
a.

jenis dan jumlah alat angkut;

b.

sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang
diangkut;

c.

prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi
darurat;

d.

peralatan untuk penanganan Limbah B3; dan

e.

prosedur bongkar muat Limbah B3.
Pasal 49 ...
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(1) Menteri setelah menerima permohonan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3)
memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan
administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:

(4)

a.

permohonan rekomendasi memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan rekomendasi Pengangkutan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
hasil verifikasi diketahui; atau

b.

permohonan
rekomendasi
tidak
memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
rekomendasi
Pengangkutan Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a paling sedikit memuat:
a.

kode manifes Pengangkutan Limbah B3;

b.

nama dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut;
dan

c.

masa berlaku rekomendasi.
Pasal 50

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon
untuk memperbaiki dokumen.
Pasal 51
(1)

Setelah
mendapat
rekomendasi
dari
Menteri,
Pengangkut Limbah B3 wajib mengajukan permohonan
izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b.
(2) Izin ...
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Izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

(3)

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 52

(1)

(2)

Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
wajib:
a.

melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai
dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengangkutan Limbah B3;

b.

menyampaikan manifes Pengangkutan Limbah B3
kepada Menteri; dan

c.

melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
paling sedikit memuat:
a.

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah
B3 yang diangkut;

b.

jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;

c.

tujuan akhir pengangkutan Limbah B3; dan

d.

bukti penyerahan Limbah B3.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perhubungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
6 (enam) bulan.

(4)

Ketentuan mengenai pembuatan dan penggunaan
manifes dalam Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan
Menteri.
BAB VII ...
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PEMANFAATAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53
(1)

Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3.

(2)

Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pemanfaatan
Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun oleh
Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 54
(1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) meliputi:
a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan
baku;
b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber
energi;
c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
d. Pemanfaatan
Limbah
B3
sesuai
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. ketersediaan teknologi;
b. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3
berupa produk; dan
c. standar ...
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standar lingkungan
lingkungan hidup.

hidup

atau

baku

mutu

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 55
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang
melakukan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 terhadap Limbah B3 dari
sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki
tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau
sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter
persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:

(2)

a.

1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
atau

b.

10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk
kalium.

Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Uranium-238 (U-238);
b. Plumbum-210 (Pb-210);
c.

Radium-226 (Ra-226);

d. Radium-228 (Ra-228);
e.

Thorium-228 (Th-228);

f.

Thorium-230 (Th-230);

g.

Thorium-234 (Th-234); dan

h. Polonium-210 (Po-210).
(3)

Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk
penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang
berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas
bumi.
(4) Larangan ...
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Larangan
melakukan
Pemanfaatan
Limbah
B3
dikecualikan
jika
tingkat
radioaktivitas
dapat
diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif
dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 56

(1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
(2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang
menghasilkan B3 wajib memiliki:
a. Izin Lingkungan; dan
b. persetujuan
Limbah B3.

pelaksanaan

uji

coba

Pemanfaatan

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
a. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yang tidak
memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
b. sebagai substitusi sumber energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba
peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 57 ...
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(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk
memperoleh
persetujuan
pelaksanaan
uji
coba
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (5) harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri.
(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan hukum;
c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan
d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3.
(3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. lokasi uji coba;
b. jadwal pelaksanaan uji coba;
c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi,
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;
d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba;
dan
e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen
rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 58
(1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan
pelaksanaan
uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(2) Setelah ...
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- 43 (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji
coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b. permohonan
persetujuan
tidak
memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon;
b. tata cara pelaksanaan uji coba;
c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan dimanfaatkan;
d. kewajiban pemohon untuk memenuhi
pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
e.

standar

masa berlaku persetujuan.
Pasal 59

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan
pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 60
Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a
berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat
diperpanjang.

Pasal 61 ...
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- 44 Pasal 61
(1) Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba
Pemanfaatan
Limbah
B3,
Setiap
Orang
yang
menghasilkan Limbah B3 wajib:
a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan
pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
diterima;
b. memenuhi
Limbah B3;
c.

standar

pelaksanaan

Pemanfaatan

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji
coba menghasilkan air Limbah;

d. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji
coba menghasilkan emisi udara;
e.

menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3 jika hasil uji coba menyebabkan
dilampauinya standar lingkungan hidup;

f.

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba
peralatan,
metode,
teknologi,
dan
fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3; dan

g.

mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika
hasil uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan
Limbah B3.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
paling sedikit memuat:
a.

nama
dan
karakteristik
Limbah
pemanfaatannya diujicobakan;

b.

tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3;

c.

hasil pelaksanaan uji coba; dan

d.

pemenuhan terhadap
dalam uji coba.

standar

yang

B3

yang

ditetapkan

(3) Laporan ...
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- 45 (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
sejak uji coba dilaksanakan.
(4) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan
mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
(5) Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib
dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba
diterima.

Pasal 62
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh
persetujuan
pelaksanaan
uji
coba
Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika:
a. uji coba gagal;
b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
atau
c. bermaksud
mengubah
penggunaan
atau
memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a. identitas pemohon;
b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.
(4) Menteri ...
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- 46 (4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 63
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
huruf a dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 64
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan
Limbah
B3
harus
mengajukan
permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. salinan Izin Lingkungan;
b. salinan
persetujuan
pelaksanaan
Pemanfaatan Limbah B3;

uji

coba

c. identitas pemohon;
d. akta pendirian badan hukum;
e. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan
Limbah B3 yang memuat paling sedikit nama,
sumber, karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil
uji coba Limbah B3 yang akan dimanfaatkan;
f.

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
g. dokumen ...
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- 47 g. dokumen mengenai pengemasan limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19;
h. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses,
dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai
dengan
yang
tercantum
dalam
persetujuan
pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;
i.

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pemanfaatan Limbah B3;

j.

prosedur Pemanfaatan Limbah B3;

k. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan
l.

dokumen
lain
undangan.

sesuai

peraturan

perundang-

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan
dari persyaratan
permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(4) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

Pasal 65
(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam ...
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- 48 (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
disertai dengan alasan penolakan.
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.

Pasal 66
(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum
jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
b. salinan Izin Lingkungan;
c. salinan
persetujuan
pelaksanaan
Pemanfaatan Limbah B3;

uji

coba

d. identitas pemohon;
e. akta pendirian badan hukum;
f.

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f;
g. dokumen ...
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- 49 g. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (2) huruf g;
h. dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses,
dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf h;
i.

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf i;

j.

prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan

k. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf g.
Pasal 67
(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau
huruf k, penerbitan perpanjangan izin oleh Menteri
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58.
(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
hasil evaluasi diketahui; atau
b. permohonan ...
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- 50 b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 68
(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan
izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemegang izin;
b. akta pendirian badan hukum;
c. nama
dan
karakteristik
dimanfaatkan;

Limbah

d. desain
teknologi,
metode,
proses,
Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau

B3

yang

kapasitas

e. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pemanfaatan Limbah
B3.
(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis
kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadi perubahan.
(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen
yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a. kesesuaian ...
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- 51 a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.
Pasal 69
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk
waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki
dokumen.
Pasal 70
(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(3) huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat
(6) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c. masa berlaku izin;
d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan
Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk,
standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu
lingkungan hidup.
(3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan
Pemanfaatan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
a. melakukan
identifikasi
dikumpulkan;

Limbah

B3

yang

b. melakukan ...

3431

- 52 b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang
dimanfaatkan
dari
Limbah
B3
yang
dihasilkannya;
c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

B3

d. menyimpan Limbah B3 yang akan dimanfaatkan ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
dimanfaatkan;
f. memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3.

Pasal 71
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)
huruf a, Pasal 67 ayat (3) huruf a, dan Pasal 68 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a. masa berlaku izin
perpanjangan izin;

habis

dan

tidak

dilakukan

b. dicabut oleh Menteri;
c.

badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 72
(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan
melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3;
b. melakukan
Pengumpulan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31;
c. melakukan ...
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- 53 c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (2) huruf f;
d. melakukan
pengemasan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf g;
e. melakukan
Pemanfaatan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3;
f.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;

g. menaati baku mutu emisi udara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi udara;
dan
h. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3.
(2) Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d.
(3) Laporan
Pemanfaatan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h paling sedikit memuat:
a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah
B3; dan
b. pelaksanaan
Pemanfaatan
dihasilkannya.

Limbah

B3

yang

(4) Laporan
Pemanfaatan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin
diterbitkan.

Pasal 73
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:
a. menghentikan ...
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- 54 a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a. identitas pemohon;
b. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan
c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4)

Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 74
(1)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melakukan sendiri Pemanfaatan Limbah
B3 yang dihasilkannya:
a. Pemanfaatan Limbah B3
Pemanfaat Limbah B3; atau

diserahkan

b. dapat melakukan
dihasilkannya.

Limbah

ekspor

B3

kepada
yang

(2)

Penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan bukti Penyerahan Limbah B3.

(3)

Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah
B3.
(4) Ekspor ...
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Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah
B3 di dalam negeri.

Pasal 75
(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1) untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang
dihasilkannya wajib:
a.

mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri;

b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;
c.

mengisi formulir notifikasi ekspor Limbah B3; dan

d. memiliki izin ekspor Limbah B3.
(2) Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara
tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.
(3) Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a.

identitas pemohon;

b.

identitas Limbah B3;

c.

identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;

d.

nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

e.

waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.

(4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.
(5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor
Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.
(6) Persyaratan ...
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- 56 (6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 76
(1) Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan
Pemanfaatan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1)
huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
(2) Pemanfaatan Limbah B3 oleh Pemanfaat Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan
baku;
b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber
energi;
c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
d. Pemanfaatan
Limbah
B3
sesuai
dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan
oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
(4) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemanfaat Limbah B3 wajib
memiliki:
a. Izin Lingkungan; dan
b. persetujuan
Limbah B3.

pelaksanaan

uji

coba

Pemanfaatan

(5) Persyaratan ...
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Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
(6) Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3:
a. sebagai substitusi bahan baku sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a yang tidak memiliki
Standar Nasional Indonesia; dan
b. sebagai substitusi sumber energi
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

sebagaimana

(7) Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba
peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 77
(1) Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3
terhadap Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan
sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi
radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2
(satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau
konsentrasi aktivitas sebesar:
a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
atau
b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk
kalium.
(2) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Uranium ...
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- 58 a. Uranium-238 (U-238);
b. Plumbum-210 (Pb-210);
c. Radium-226 (Ra-226);
d. Radium-228 (Ra-228);
e. Thorium-228 (Th-228);
f. Thorium-230 (Th-230);
g. Thorium-234 (Th-234); dan
h. Polonium-210 (Po-210).
(3) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya berlaku untuk
penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang
berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas
bumi.
(4) Larangan
melakukan
Pemanfaatan
Limbah
B3
dikecualikan
jika
tingkat
radioaktivitas
dapat
diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif
dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 78
(1) Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan
pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (7) harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.
(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan hukum;
c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3.
(3) Dokumen ...
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ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. lokasi uji coba;
b. jadwal pelaksanaan uji coba;
c.

keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi,
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3;

d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba;
dan
e.

prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen
rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 79
(1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan
pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji
coba Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b. permohonan
persetujuan
tidak
memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon;
b. tata cara pelaksanaan uji coba;
c. nama ...
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- 60 c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan dimanfaatkan;
d. kewajiban pemohon untuk memenuhi
pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3; dan

standar

e. masa berlaku persetujuan.
Pasal 80
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan
pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Pasal 81
Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a
berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat
diperpanjang.

Pasal 82
(1) Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (3) huruf a, Pemanfaat Limbah B3 wajib:
a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
paling lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan
pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
diterima;
b. memenuhi
Limbah B3;

standar

pelaksanaan

Pemanfaatan

c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji
coba menghasilkan air Limbah;
d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan
Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan
dilampauinya standar lingkungan hidup;
e. menyampaikan ...
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- 61 e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji coba
peralatan,
metode,
teknologi,
dan
fasilitas
Pemanfaatan Limbah B3; dan
f. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 jika hasil
uji coba memenuhi persyaratan Pemanfaatan Limbah
B3.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
paling sedikit memuat:
a. nama
dan
karakteristik
Limbah
pemanfaatannya diujicobakan;

B3

yang

b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah
B3;
c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam
uji coba.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
sejak uji coba dilaksanakan.
(4) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan
mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
(5) Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib
dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
keputusan mengenai hasil pelaksanaan uji coba
diterima.

Pasal 83
(1) Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh
persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3)
huruf a wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan
jika:
a. uji coba gagal;
b. bermaksud ...
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- 62 b. bermaksud menghentikan uji coba; atau
c. bermaksud
mengubah
penggunaan
atau
memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pemanfaatan
Limbah B3.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup dan harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a. identitas pemohon;
b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.
(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 84
Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan
pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a dilarang
melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah
B3.

Pasal 85
(1)

Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
(2) Permohonan ...
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Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. salinan Izin Lingkungan;
b. salinan
persetujuan
pelaksanaan
Pemanfaatan Limbah B3;
c.

uji

coba

bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah
B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;

d. identitas pemohon;
e.

akta pendirian badan hukum;

f.

dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan
Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai
nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah,
dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;

g.

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan 18;

h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19;
i.

dokumen mengenai desain teknologi, metode,
proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3
sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan
pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3;

j.

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pemanfaatan Limbah B3;

k. prosedur Pemanfaatan Limbah B3;
l.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan

m. dokumen lain
undangan.

sesuai

peraturan

perundang-

(3) Permohonan ...
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Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 yang menghasilkan produk
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dikecualikan
dari persyaratan permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4)

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus
dikecualikan dari persyaratan
permohonan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
Pasal 86

(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
disertai dengan alasan penolakan.
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.
Pasal 87 ...
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- 65 Pasal 87
(1) Izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum
jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a. laporan pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
b. bukti penyerahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah
B3 kepada Pemanfaat Limbah B3;
c. salinan Izin Lingkungan;
d. salinan
persetujuan
pelaksanaan
Pemanfaatan Limbah B3;

uji

coba

e. identitas pemohon;
f.

akta pendirian badan hukum;

g. dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan
Limbah B3 yang memuat paling sedikit mengenai
nama, sumber, karakteristik, komposisi, jumlah,
dan hasil uji coba Limbah B3 yang dimanfaatkan;
h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf g;
i.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf h;

j.

dokumen mengenai desain teknologi, metode,
proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf i;
k. dokumen ...
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dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf j;
l.

prosedur Pemanfaatan Limbah B3; dan

m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i.
Pasal 88
(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf e sampai
dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan
perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86.
(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
hasil evaluasi diketahui; atau
b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.
Pasal 89 ...

3446

- 67 Pasal 89
(1) Pemanfaat Limbah B3 yang telah memiliki izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap:
a. identitas pemegang izin;
b. akta pendirian badan hukum;
c. nama
dan
karakteristik
dimanfaatkan;

Limbah

d. desain
teknologi,
metode,
proses,
Pemanfaatan Limbah B3; dan/atau

B3

yang

kapasitas

e. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3.
(2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi
perubahan.
(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a.

kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. ketidaksesuaian ...
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ketidaksesuaian
data,
Menteri
menolak
permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 disertai
dengan alasan penolakan.
Pasal 90

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
88 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk
waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki
dokumen.
Pasal 91
(1) Izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan
Pasal 89 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c. masa berlaku izin;
d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit melaksanakan
Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan standar produk,
standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu
lingkungan hidup.
(3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
a. melakukan
identifikasi
dikumpulkan;

Limbah

B3

yang

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang dimanfaatkan;
c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
d. menyimpan ...
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dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
dimanfaatkan;
f.

memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan Pemanfaatan
Limbah B3.

Pasal 92
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3)
huruf a, Pasal 88 ayat (3) huruf a, dan Pasal 89 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a.

masa berlaku izin
perpanjangan izin;

habis

dan

tidak

dilakukan

b. dicabut oleh Menteri;
c.

badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 93
(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 terbit, Pemanfaat Limbah B3
wajib:
a.

memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan
melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3;

b.

melakukan
Pengumpulan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya
sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

c.

melakukan
Penyimpanan
Limbah
B3
yang
dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf g;
d. melakukan ...
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melakukan
pengemasan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat (2) huruf h;

e.

melakukan
Pemanfaatan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3;

f.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
dan

g.

menyusun
dan
menyampaikan
Pemanfaatan Limbah B3.

laporan

(2)

Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d .

(3)

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat:

(4)

a.

sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah
B3; dan

b.

pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3.

Laporan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin
diterbitkan.

Pasal 94
(1) Pemanfaat Limbah B3 yang telah memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan
Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian
kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau

b.

mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
(2) Untuk ...
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Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup dan harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Limbah B3;
dan

c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Bagian Keempat
Pengecualian dari Kewajiban
Memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
Pasal 95
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4
Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah
B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping,
dikecualikan dari kewajiban memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
Pasal 96 ...
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(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan
Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping
dapat mengajukan permohonan penetapan Limbah B3
dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada
Menteri.
(2) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dapat diajukan permohonan
penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai
produk samping merupakan Limbah B3 dari sumber
spesifik yang berasal dari satu siklus tertutup produksi
yang terintegrasi.
(3) Permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik
sebagai produk samping sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dan
dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

profil usaha dan/atau kegiatan;

c.

nama Limbah B3;

d.

bahan baku dan/atau bahan penolong
digunakan
dalam
proses
produksi
menghasilkan Limbah B3;

e.

proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan
sebagai produk samping; dan

f.

nama produk samping serta sertifikat standar
produk yang dipenuhi yang ditetapkan oleh menteri
atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian
yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

yang
yang

Pasal 97
(1) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 menugaskan tim ahli Limbah
B3 untuk melakukan evaluasi.
(2) Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.
(3) Evaluasi ...
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identifikasi dan analisis terhadap:
a.

bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan
dalam
proses
produksi
yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik;

b.

proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik yang diajukan untuk ditetapkan
sebagai produk samping; dan

c.

nama produk samping serta sertifikat standar
produk yang dipenuhi, yang ditetapkan oleh menteri
atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian
yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh tim ahli Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh)
hari kerja sejak penugasan diberikan.
(5) Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
paling sedikit memuat:
a.

identitas pemohon;

b.

nama Limbah B3;

c.

dasar pertimbangan rekomendasi; dan

d.

kesimpulan hasil evaluasi.

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:
a.

penggunaan Limbah B3 dari sumber spesifik bersifat
pasti dan konsisten;

b.

Limbah B3 dari sumber spesifik dihasilkan dari satu
siklus tertutup produksi yang terintegrasi;

c.

Limbah B3 diproduksi sesuai dengan standar
produk yang ditetapkan menteri atau kepala
lembaga
pemerintah
nonkementerian
yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
d. adanya ...

3453

- 74 d.

adanya nomor registrasi produk samping sebagai
produk yang ditetapkan oleh menteri atau kepala
lembaga
pemerintah
nonkementerian
yang
membidangi usaha dan/atau kegiatan,

rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk
samping.
(8) Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rekomendasi tim
ahli Limbah B3 memuat pernyataan bahwa Limbah B3
dari sumber spesifik bukan sebagai produk samping.
Pasal 98
(1) Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli Limbah B3
menetapkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai:
a.

produk samping; atau

b. bukan produk samping.
(2) Penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai
produk samping dilakukan paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak rekomendasi tim ahli Limbah B3
disampaikan kepada Menteri.
(3) Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai produk samping, Menteri memberikan
rekomendasi kepada menteri atau kepala lembaga
pemerintah nonkementerian yang membidangi usaha
dan/atau kegiatan untuk menerbitkan nomor registrasi
produk samping sebagai produk.
(4) Dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik ditetapkan
Menteri sebagai bukan produk samping, Setiap Orang
yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik
wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
(5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.
BAB VIII ...
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PENGOLAHAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 99
(1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3.
(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Pengolahan
Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.
Bagian Kedua
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 100
(1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. termal;
b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
(2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. ketersediaan teknologi; dan
b. standar lingkungan
lingkungan hidup.

hidup

atau

baku

mutu

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masing-masing
Pengolahan Limbah B3 diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 101 ...
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(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan
melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3.
(2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3 wajib memiliki:
a. Izin Lingkungan; dan
b. persetujuan
Limbah B3.

pelaksanaan

uji

coba

Pengolahan

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
a. termal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat
(1) huruf a; dan
b. cara
lain
sesuai
perkembangan
teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1)
huruf c yang tidak memiliki Standar Nasional
Indonesia.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba
peralatan,
metode,
teknologi,
dan/atau
fasilitas
Pengolahan Limbah B3.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan
Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 102 ...
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(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk
memperoleh
persetujuan
pelaksanaan
uji
coba
Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (5) harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Menteri.
(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan hukum;
c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan
d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
(3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. lokasi uji coba;
b. jadwal pelaksanaan uji coba;
c. keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;
d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba;
dan
e. prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen
rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 103
(1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan
pelaksanaan
uji
coba
Pengolahan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(2) Setelah ...
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melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan persetujuan memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji
coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
b. permohonan
persetujuan
tidak
memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan
Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a paling sedikit memuat:
a. identitas pemohon;
b. tata cara pelaksanaan uji coba;
c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan diolah;
d. kewajiban pemohon untuk memenuhi
pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan

standar

e. masa berlaku persetujuan.
Pasal 104
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan
pemohon untuk memperbaiki dokumen.
Pasal 105
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3)
huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat
diperpanjang.
Pasal 106 ...
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(1) Setelah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ayat (3) huruf a, Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 wajib:
a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan
uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
b. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3;
c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji
coba menghasilkan air Limbah;
d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan
Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan
dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau
baku mutu lingkungan hidup;
e. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan,
metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah
B3; dan
f.

mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil
uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah
B3.

(2) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu
dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib
dilakukan penyimpanan.
(3) Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan
Pasal 18.
(4) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi dapat
dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3.
Pasal 107 ...
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(1) Standar
pelaksanaan
Pengolahan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf
b untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan
cara termal meliputi standar:
a. emisi udara;
b. efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit
mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan puluh sembilan persen); dan
c.

efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa
principle organic hazardous constituents (POHCs)
dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh
sembilan persen).

(2) Standar efisiensi pembakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Pengolahan
Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri
semen.
(3) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principle organic hazardous constituents
(POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan
karakteristik infeksius.
(4) Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan
senyawa principle organic hazardous constituents
(POHCs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3:
a. berupa polychlorinated biphenyls; dan
b. yang berpotensi menghasillkan:
1.

polychlorinated dibenzofurans; dan

2.

polychlorinated dibenzo-p-dioxins.

(5) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berupa
polychlorinated
biphenyls,
pengolahannya
harus
memenuhi
standar
efisiensi
penghancuran
dan
penghilangan senyawa polychlorinated biphenyls dengan
nilai paling sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan
puluh sembilan persen).
(6) Dalam ...
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menghasilkan
polychlorinated
dibenzofurans,
pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi
penghancuran
dan
penghilangan
senyawa
polychlorinated dibenzofurans dengan nilai paling sedikit
mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
persen).
(7) Dalam hal Limbah B3 yang akan diolah berpotensi
menghasilkan
polychlorinated
dibenzo-p-dioxins,
pengolahannya harus memenuhi standar efisiensi
penghancuran
dan
penghilangan
senyawa
polychlorinated dibenzo-p-dioxins dengan nilai paling
sedikit mencapai 99,9999% (sembilan puluh sembilan
koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
sembilan persen).
(8) Ketentuan
mengenai
baku
mutu
emisi
udara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
dalam Peraturan Menteri.

Pasal 108
(1) Standar
pelaksanaan
Pengolahan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b
untuk Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan
cara stabilisasi dan solidifikasi berupa baku mutu
stabilisasi dan solidifikasi berdasarkan analisis organik
dan anorganik.
(2) Analisis organik dan anorganik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan baku mutu
TCLP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 109
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(1) huruf e paling sedikit memuat:
a.

nama
dan
karakteristik
pengolahannya diujicobakan;

Limbah

B3

yang

b. tata ...
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tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;

c.

hasil pelaksanaan uji coba; dan

d.

pemenuhan terhadap
dalam uji coba.

standar

yang

ditetapkan

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
sejak uji coba dilaksanakan.
(3) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan
mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 110
Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling
lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil
pelaksanaan uji coba diterima.
Pasal 111
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh
persetujuan
pelaksanaan
uji
coba
Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (3) huruf a wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika:
a. uji coba gagal;
b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
atau
c. bermaksud
mengubah
penggunaan
atau
memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.
(3) Permohonan ...
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penetapan
penghentian
kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. identitas pemohon;
b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.
Pasal 112
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memiliki persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3)
huruf a dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3.
Pasal 113
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 harus mengajukan permohonan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.

(2)

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. salinan Izin Lingkungan;
b. salinan
persetujuan
Pengolahan Limbah B3;
c.

pelaksanaan

uji

coba

identitas pemohon;

d. akta pendirian badan hukum;
e.

dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan
Limbah B3;
f. dokumen ...
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dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;

g.

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;

h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19;
i.

dokumen mengenai desain, teknologi, metode,
proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan
Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 ayat (3) huruf a;

j.

dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;

k. prosedur Pengolahan Limbah B3;
l.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan

m. dokumen
lain
undangan.
(3)

sesuai

peraturan

perundang-

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pasal 114
(1)

Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.

(2)

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam ...
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Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
disertai dengan alasan penolakan.

(4)

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.

Pasal 115
(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum
jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3;
b. salinan Izin Lingkungan;
c. salinan
persetujuan
Pengolahan Limbah B3;

pelaksanaan

uji

coba

d. identitas pemohon;
e. akta pendirian badan hukum;
f.

dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan
Limbah B3;
g. dokumen ...
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dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (2) huruf g;
i.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113 ayat (2) huruf h;

j.

dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses,
kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2)
huruf i;

k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;
l.

prosedur Pengolahan Limbah B3; dan

m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i.
Pasal 116
(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf d sampai
dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan
perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
114.
(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan ...
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permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
hasil evaluasi diketahui; atau

b.

permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 117
(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan
izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

akta pendirian badan hukum;

c.

nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;

d.

desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau

e.

bahan baku dan/atau bahan penolong berupa
Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah
B3.

(2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi
perubahan.
(3) Permohonan
perubahan
izin
dilengkapi
dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam ...
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.
Pasal 118
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
114 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117 ayat (4) dan ayat (5) tidak
termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk
memperbaiki dokumen.
Pasal 119
(1)

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
ayat (3) huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal
117 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c. masa berlaku izin;
d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

(2)

Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan
Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar
Pengolahan Limbah B3.
(3) Kewajiban ...
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Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
a. melakukan
identifikasi
dikumpulkan;

Limbah

B3

yang

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang diolah;
c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
d. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;
e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
diolah;
f. mengolah Limbah B3 sesuai dengan
Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki; dan

teknologi

g. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3.

Pasal 120
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3)
huruf a, Pasal 116 ayat (3) huruf a, dan Pasal 117 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a.

masa berlaku izin
perpanjangan izin;

habis

dan

tidak

dilakukan

b. dicabut oleh Menteri;
c.

badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 121
(1)

Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi ...
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melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3;
b. melakukan
Pengumpulan
Limbah
dihasilkannya
sesuai
dengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

B3
yang
ketentuan

c. melakukan
Penyimpanan
Limbah
B3
yang
dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3)
huruf h;
d. melakukan
pengemasan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
115 ayat (3) huruf i;
e. melakukan
Pengolahan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3; dan
f.

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan
Pasal 108;

g. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;
h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran, jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal; dan
i.
(2)

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3.

Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan
cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib melakukan
penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran berupa
abu dan cairan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18.
(3) Dalam ...
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Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan
cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemegang izin wajib melakukan Penimbunan Limbah B3
hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas penimbusan
akhir Limbah B3.

(4)

Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
a. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah
B3; dan
b. pelaksanaan
Pengolahan
dihasilkannya.

(5)

Limbah

B3

yang

Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 122
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau

b.

mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan

c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.
(4) Menteri ...
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dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 123
(1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3
yang dihasilkannya:
a. Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah
Limbah B3; atau
b. dapat melakukan
dihasilkannya.

ekspor

Limbah

B3

yang

(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengolah Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan bukti penyerahan Limbah B3.
(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah
B3.
(4) Ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dilakukan jika tidak tersedia teknologi
Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah
B3 di dalam negeri.
Pasal 124
(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
untuk dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang
dihasilkannya wajib:
a. mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis
kepada Menteri;
b. menyampaikan rute perjalanan ekspor Limbah B3
yang akan dilalui;
c. mengisi formulir notifikasi dari Menteri; dan
d. memiliki izin ekspor Limbah B3.
(2) Menteri ...
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tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan
permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.
(3) Notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. identitas Limbah B3 dan pemohon;
b. identitas importir Limbah B3 di negara tujuan;
c.

nama, karakteritik, dan jumlah Limbah B3 yang
akan diekspor; dan

d. waktu pelaksanaan ekspor Limbah B3.
(4) Dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disetujui oleh otoritas negara tujuan dan negara
transit Limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi
ekspor Limbah B3.
(5) Rekomendasi ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi dasar penerbitan izin ekspor
Limbah B3 yang diberikan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.
(6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
izin ekspor Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 125
(1) Pengolah Limbah B3 untuk dapat
Pengolahan Limbah B3 yang diserahkan
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

melakukan
oleh Setiap
123 ayat (1)
Limbah B3

(2) Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara:
a. termal ...
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b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
(3) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. ketersediaan teknologi; dan
b. standar lingkungan
lingkungan hidup.

hidup

atau

baku

mutu

(4) Limbah B3 yang diolah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan
oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
(5) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib memiliki:
a. Izin Lingkungan; dan
b. persetujuan
Limbah B3.

pelaksanaan

uji

coba

Pengolahan

(6) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
(7) Persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
diwajibkan untuk Pengolahan Limbah B3 dengan cara:
a. termal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a; dan
b. cara
lain
sesuai
perkembangan
teknologi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang
tidak memiliki standar nasional Indonesia.
(8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan uji coba
peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas
Pengolahan Limbah B3.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan
Pengolahan Limbah B3 yang diwajibkan memiliki
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 126 ...
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(1) Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh persetujuan
pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (8) harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.
(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan hukum;
c. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
d. dokumen rencana uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3.
(3) Dokumen rencana uji coba sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. lokasi uji coba;
b. jadwal pelaksanaan uji coba;
c.

keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi,
dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3;

d. keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba;
dan
e.

prosedur penanganan pelaksanaan uji coba.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dokumen
rencana uji coba diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 127
(1) Menteri setelah menerima permohonan persetujuan
pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan persetujuan paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(2) Setelah ...
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melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan persetujuan memenuhi persyaratan,
Menteri menerbitkan persetujuan pelaksanaan uji
coba Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau

b. permohonan
persetujuan
tidak
memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan
Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a paling sedikit memuat:
a.

identitas pemohon;

b.

tata cara pelaksanaan uji coba;

c.

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah
B3 yang akan diolah;

d.

kewajiban pemohon untuk memenuhi
pelaksanaan Pengolahan Limbah B3; dan

e.

masa berlaku persetujuan.

standar

Pasal 128
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan
pemohon untuk memperbaiki dokumen.
Pasal 129
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayt (3)
huruf a berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat
diperpanjang.
Pasal 130 ...
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(1) Setelah memperoleh persetujuan pelaksanaan uji coba
Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 127 ayat (3) huruf a Pengolah Limbah B3 wajib:
a. memulai pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 paling
lama 7 (tujuh) hari sejak persetujuan pelaksanaan
uji coba Pengolahan Limbah B3 diterima;
b. memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan
Pasal 108;
c. menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji
coba menghasilkan air Limbah;
d. menghentikan pelaksanaan uji coba Pengolahan
Limbah B3, jika hasil uji coba menyebabkan
dilampauinya standar lingkungan hidup dan/atau
baku mutu lingkungan hidup;
e. melaporkan hasil pelaksanaan uji coba peralatan,
metode, teknologi, dan fasilitas Pengolahan Limbah
B3; dan
f. mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, jika hasil
uji coba memenuhi persyaratan Pengolahan Limbah
B3.
(2) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal, selain memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap residu
dan/atau sisa pembakaran berupa abu dan cairan wajib
dilakukan penyimpanan.
(3) Penyimpanan residu dan/atau sisa pembakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan
Pasal 18.
(4) Dalam hal uji coba Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terhadap hasil stabilisasi dan solidifikasi wajib
dilakukan penimbunan di fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3.
Pasal 131 ...
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(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat
(1) huruf e paling sedikit memuat:
a. nama
dan
karakteristik
pengolahannya diujicobakan;

Limbah

B3

yang

b. tata cara pelaksanaan uji coba peralatan, metode,
teknologi, dan/atau fasilitas pengolahan Limbah B3;
c. hasil pelaksanaan uji coba; dan
d. pemenuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam
uji coba.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari
sejak uji coba mulai dilaksanakan.
(3) Menteri setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan
mengenai hasil pelaksanaan uji coba paling lama 7
(tujuh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 132
Pengajuan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f wajib dilaksanakan paling
lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan mengenai hasil
pelaksanaan uji coba diterima.

Pasal 133
(1) Pengolah Limbah B3 yang telah memperoleh persetujuan
pelaksanaan
uji
coba
Pengolahan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a
wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika:
a. uji coba gagal;
b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
atau
c.

bermaksud
mengubah
penggunaan
atau
memindahkan lokasi dan/atau fasilitas uji coba.
(2) Untuk ...
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Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup dan harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan penetapan penghentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. identitas pemohon;
b. laporan hasil pelaksanaan uji coba; dan
c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 134
Pengolah Limbah B3 yang telah memiliki persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a
dilarang melakukan Pengolahan Limbah B3 hingga
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3.

Pasal 135
(1) Pengolah Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 harus
mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara tertulis
kepada Menteri.
(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. salinan Izin Lingkungan;
b. salinan
persetujuan
Pengolahan Limbah B3;

pelaksanaan

uji

coba

c. bukti ...
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B3 kepada Pengolah Limbah B3;
d. identitas pemohon;
e. akta pendirian badan hukum;
f.

dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan
Limbah B3;

g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah;
h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
i.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19;

j.

dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses,
dan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan
yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji
coba Pengolahan Limbah B3;

k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;
l.

prosedur Pengolahan Limbah B3;

m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan
n. dokumen
lain
undangan.

sesuai

peraturan

perundang-

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pemanfaatan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.
Pasal 136 ...
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(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3
disertai dengan alasan penolakan.
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.
Pasal 137
(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (3) huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum
jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. laporan ...
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b. salinan Izin Lingkungan;
c. salinan
persetujuan
Pengolahan Limbah B3;

pelaksanaan

uji

coba

d. identitas pemohon;
e. akta pendirian badan hukum;
f.

dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pengolahan
Limbah B3;

g. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang diolah;
h. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;
i.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 135 ayat (2) huruf i;

j.

dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses,
dan kapasitas Pengolahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf j;

k. dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku
dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk
campuran Pengolahan Limbah B3;
l.

prosedur Pengolahan Limbah B3; dan

m. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i.

Pasal 138 ...
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(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d sampai
dengan huruf l dan/atau huruf m, penerbitan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Menteri
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136.
(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
hasil evaluasi diketahui; atau
b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 139
(1)

Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan
izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan hukum;
c. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
d. desain teknologi, metode, proses, kapasitas,dan/atau
fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
e. bahan baku dan/atau bahan penolong Limbah B3
untuk campuran Pengolahan Limbah B3.
(2) Permohonan ...
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Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis
kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadi perubahan.

(3)

Permohonan
perubahan
izin
dilengkapi
dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(5)

Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan/atau huruf e, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.

(6)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegitan
Pengolahan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegitan Pengolahan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.
Pasal 140

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
136 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (4) dan ayat (5) tidak
termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk
memperbaiki dokumen.
Pasal 141
(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (3) huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal
139 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas …
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b. tanggal penerbitan izin;
c. masa berlaku izin;
d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan
Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar
Pengolahan Limbah B3.
(3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
a. melakukan
identifikasi
dikumpulkan;

Limbah

B3

yang

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang diolah;
c. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
d. menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam
tempat Penyimpanan Limbah B3;
e. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang akan
diolah;
f.

mengolah Limbah B3 sesuai dengan
Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki;dan

teknologi

g. menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3.

Pasal 142
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3)
huruf a, Pasal 138 ayat (3) huruf a, dan Pasal 139 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan
perpanjangan izin;
b.

dicabut oleh Menteri;
c. badan …
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badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d.

Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 143
(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan
melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3;
b. melakukan
Pengumpulan
Limbah
dihasilkannya
sesuai
dengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
c.

B3
yang
ketentuan

melakukan
Penyimpanan
Limbah
B3
yang
dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 135 ayat (2) huruf h;

d. melakukan
pengemasan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya
sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2)
huruf i;
e.

melakukan
Pengolahan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3;

f.

memenuhi standar pelaksanaan Pengolahan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan
Pasal 108;

g.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
Pengolahan Limbah B3 menghasilkan air Limbah;

h. melakukan penyimpanan residu dan/atau sisa
pembakaran jika Pengolahan Limbah B3 dilakukan
dengan cara termal; dan
i.

menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan
Limbah B3.
(2) Dalam …
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cara termal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengolah Limbah B3 wajib
melakukan
penyimpanan
residu
dan/atau
sisa
pembakaran berupa abu dan cairan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 18.
(3) Dalam hal Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan
cara stabilisasi dan solidifikasi, selain memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengolah Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan
Limbah B3 hasil stabilisasi dan solidifikasi di fasilitas
penimbusan akhir Limbah B3.
(4) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i paling sedikit memuat:
a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah
B3; dan
b. pelaksanaan Pengolahan Limbah B3.
(5) Laporan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling sedikit
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 144
(1) Pengolah Limbah B3 wajib memiliki
penghentian kegiatan jika bermaksud:

penetapan

a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3.
(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup dan harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan:
a. identitas pemohon;
b. laporan …
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dan
c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

BAB IX
PENIMBUNAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 145
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
(2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan
Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
Bagian Kedua
Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Setiap Orang yang Menghasilkan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 146
(1) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
(2) Penimbunan …
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ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan
Limbah B3 berupa:
a. penimbusan akhir;
b. sumur injeksi;
c. penempatan kembali di area bekas tambang;
d. dam tailing; dan/atau
e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa penimbusan
akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri atas fasilitas penimbusan akhir:
a. kelas I;
b. kelas II; dan
c. kelas III.
(4) Terhadap Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif
lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu
Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi
aktivitas sebesar:
a. 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
atau
b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk
kalium,
dilakukan penimbunan pada fasilitas penimbusan akhir
Limbah B3 kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b.
(5) Radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a meliputi:
a.

Uranium-238 (U-238);

b. Plumbum-210 (Pb-210);
c.

Radium-226 (Ra-226);

d. Radium-228 (Ra-228);
e.

Thorium-228 (Th-228);

f.

Thorium-230 (Th-230);
g. Thorium …
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Thorium-234 (Th-234); dan

h. Polonium-210 (Po-210).
(6) Radionuklida Polonium-210 (Po-210) sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf h hanya berlaku untuk
penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota
deret uranium dan thorium pada Limbah B3 yang
berasal dari kegiatan eksploitasi dan pengilangan gas
bumi.
(7) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan pertambangan
yang
memiliki
tingkat
kontaminasi
radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditempatkan
pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa dam
tailing.
(8) Ketentuan mengenai fasilitas Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 147
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan
melakukan Penimbunan Limbah B3 pada fasilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
146 ayat (3) wajib melakukan uji total konsentrasi zat
pencemar sebelum mengajukan permohonan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3.
(2) Uji total konsentrasi zat pencemar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada laboratorium uji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3) Setiap
orang
yang
menghasilkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

Limbah

B3

a. wajib mengajukan permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk Penimbunan Limbah B3 paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak uji total konsentrasi
zat pencemar Limbah B3 selesai dilakukan; atau
b. dapat menyerahkan kepada Penimbun Limbah B3.
(4) Ketentuan …
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zat
pencemar
untuk
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana maksud pada (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 148
(1) Lokasi Penimbunan Limbah
persyaratan yang meliputi:

B3

harus

memenuhi

a. bebas banjir;
b. permeabilitas tanah;
c. merupakan daerah yang secara geologis aman,
stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan
lindung; dan
d. tidak merupakan daerah resapan air
terutama yang digunakan untuk air minum.

tanah,

(2) Persyaratan permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Penimbunan
Limbah B3 yang menggunakan fasilitas berupa:
a. sumur injeksi;
b. penempatan kembali di area bekas tambang;
c. dam tailing; dan/atau
d. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Permeabilitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling
banyak 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh
sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan
akhir Limbah B3 kelas I dan kelas II; dan
b. permeabilitas tanah yang memiliki nilai paling
banyak 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima
sentimeter per detik), untuk fasilitas penimbusan
akhir Limbah B3 kelas III.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan
lokasi untuk fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 149 …
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(1) Fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus memenuhi
persyaratan yang meliputi:
a. desain fasilitas;
b. memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan:
1.

saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;

2.

pengumpulan air lindi dan pengolahannya;

3.

sumur pantau; dan

4.

lapisan penutup akhir;

c. memiliki peralatan pendukung Penimbunan Limbah
B3 yang paling sedikit terdiri atas:
1.

peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi
keadaan darurat;

2.

alat angkut untuk Penimbunan Limbah B3; dan

3.

alat pelindung dan keselamatan diri;

d. memiliki
rencana
Penimbunan
Limbah
B3,
penutupan,
dan
pascapenutupan
fasilitas
Penimbunan Limbah B3.
(2) Persyaratan memiliki sistem pelapis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk
fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa sumur injeksi
dan/atau penempatan kembali di area bekas tambang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan
fasilitas Penimbunan Limbah B3 diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 150
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib
melakukan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan
standar
pelaksanaan
Pengolahan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan/atau Pasal
108 untuk Limbah B3 yang akan dilakukan
penimbunan di fasilitas penimbusan akhir.
(2) Limbah …
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ditimbun di fasilitas penimbusan akhir sesuai hasil uji
total konsentrasi zat pencemar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147.

Pasal 151
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 untuk
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan
Limbah
B3
harus
mengajukan
permohonan izin secara tertulis kepada Menteri.
(2) Sebelum memperoleh izin
kegiatan
Penimbunan
dimaksud pada ayat
menghasilkan Limbah
Lingkungan.

Pengelolaan Limbah B3 untuk
Limbah
B3
sebagaimana
(1), Setiap Orang yang
B3 wajib memiliki Izin

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan
yang meliputi:
a. salinan Izin Lingkungan;
b. identitas pemohon;
c. akta pendirian badan hukum;
d. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
e. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
f.

dokumen mengenai Pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19;

g. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;
h. dokumen …
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proses Penimbunan Limbah B3;

metode,

i.

prosedur Penimbunan Limbah B3;

j.

bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan

k. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf f tidak berlaku untuk permohonan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan
Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 152
(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
disertai dengan alasan penolakan.
(4) Penerbitan …
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huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.

Pasal 153
(1) Izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh)
tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum
jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a.

laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;

b.

salinan Izin Lingkungan;

c.

identitas pemohon;

d.

akta pendirian badan hukum;

e.

dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;

f.

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah
B3
sesuai
dengan
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;

g.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 151 ayat (4) huruf f;

h.

dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf g;

i.

dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan
proses Penimbunan Limbah B3;

j.

prosedur Penimbunan Limbah B3; dan
k. bukti ...
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bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
dan
dana
penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.

(4) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf g tidak berlaku untuk permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus.

Pasal 154
(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf c sampai
dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan
perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
152.
(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan
evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
hasil evaluasi diketahui; atau

b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 155 …
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(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan
izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan hukum;
c.

nama dan karakteristik Limbah B3 yang ditimbun;
dan/atau

d. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis
kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadi perubahan.
(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau
huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a.

kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian
data,
Menteri
menolak
permohonan perubahan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai
dengan alasan penolakan.
Pasal 156 …
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Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 152 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 154 ayat (2) dan Pasal 155 ayat (4) dan ayat (5)
tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk
memperbaiki dokumen.

Pasal 157
(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat
(3) huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155
ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c.

masa berlaku izin;

d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e.

kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan
Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar
Penimbunan Limbah B3.
(3) Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
a.

melakukan
identifikasi
dikumpulkan;

Limbah

B3

yang

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang akan ditimbun;
c.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
e.

menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limbah B3.
Pasal 158 …
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Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3)
huruf a, Pasal 154 ayat (3) huruf a, dan Pasal 155 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a. masa berlaku izin
perpanjangan izin;

habis

dan

tidak

dilakukan

b. dicabut oleh Menteri;
c. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau
d. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 159
(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan
melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3;
b. melakukan
Pengumpulan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31;
c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan
di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) huruf e;
d. melakukan
Penimbunan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3;
e. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku
mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan
Penimbunan Limbah B3;
f.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika
penimbunan menghasilkan air Limbah;

g. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat
Penimbunan Limbah B3;
h. melakukan …
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menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul
akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup;
i.

menutup bagian paling atas fasilitas penimbusan
akhir; dan

j.

menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limbah B3.

(2) Kewajiban
menutup
fasilitas
penimbusan
akhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan
jika:
a. fasilitas penimbusan
dan/atau

akhir

telah

terisi

penuh;

b. kegiatan penimbusan akhir sengaja dihentikan.
(3) Laporan
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
a. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
dan
b. pelaksanaan
Penimbunan
dihasilkannya.

Limbah

B3

yang

(4) Laporan
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin
diterbitkan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan rincian
pelaksanaan penutupan bagian paling atas fasilitas
penimbusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 160
(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki penetapan
penghentian kegiatan jika:
a.

bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan;

b. bermaksud
mengubah
penggunaan
atau
memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan
Limbah B3; atau
c. selesai …
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selesai melaksanakan Penimbunan Limbah B3.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.
(3) Permohonan penetapan penghentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon;

b.

laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan

c.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 161
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh
penetapan
penghentian
kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (4) wajib
melaksanakan pemantauan lingkungan hidup pada
bekas lokasi dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3
yang telah memperoleh penetapan penghentian kegiatan.
(2) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh)
tahun
sejak
penetapan
penghentian
kegiatan
diterbitkan.
(3) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah
B3;
b. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar
lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
c.

pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.
(4) Ketentuan …
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persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 162
(1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mampu melakukan sendiri Penimbunan Limbah
B3 yang dihasilkannya, Penimbunan Limbah B3
diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.
(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
bukti penyerahan Limbah B3.
(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyerahan Limbah
B3.

Bagian Ketiga
Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
oleh Penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 163
(1)

Penimbun Limbah B3 untuk dapat melakukan
Penimbunan Limbah B3 yang diserahkan oleh Setiap
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 wajib
memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3.

(2)

Penimbunan Limbah B3 oleh Penimbun Limbah B3
dilakukan pada fasilitas penimbusan akhir Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 146 ayat (3) dan ayat (4).

(3)

Limbah B3 yang ditimbun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan
oleh 1 (satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3.
(4) Sebelum …

3502

- 123 (4)

Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penimbun Limbah B3 wajib
memiliki Izin Lingkungan.

(5)

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundangan-undangan.

Pasal 164
(1) Penimbun Limbah B3 untuk memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri.
(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
a. salinan Izin Lingkungan;
b. identitas pemohon;
c. akta pendirian badan hukum;
d. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
e. dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18;
f.

dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19;

g. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149;
h. dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan
proses Penimbunan Limbah B3;
i.

prosedur Penimbunan Limbah B3;
j. bukti …
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bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup; dan

k. dokumen
lain
sesuai
perundang-undangan.

ketentuan

peraturan

(3) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f tidak berlaku untuk permohonan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 165
(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Menteri
menerbitkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menolak permohonan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3
disertai dengan alasan penolakan.
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.
Pasal 166 …
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(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
ayat (3) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan
dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum
jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3;
b. salinan Izin Lingkungan;
c. identitas pemohon;
d. akta pendirian badan hukum;
e. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
f.

dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;

g. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3 sesuai
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 164 ayat (2) huruf f;
h. dokumen mengenai lokasi dan fasilitas Penimbunan
Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf g;
i.

dokumen mengenai desain, teknologi, metode, dan
proses Penimbunan Limbah B3;

j.

prosedur Penimbunan Limbah B3; dan

k. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup.
(4) Permohonan …
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untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 kategori 2 dari
sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan
perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf g.

Pasal 167
(1) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) huruf c sampai
dengan huruf i dan/atau huruf j, penerbitan
perpanjangan izin oleh Menteri dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165.
(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen
sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri melakukan
evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan
perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
hasil evaluasi diketahui; atau
b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.

Pasal 168
(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan
izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang
meliputi:
a. identitas pemegang izin;
b. akta pendirian badan hukum;
c. nama …
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dan/atau
d. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas,
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3.
(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis
kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadi perubahan.
(3) Permohonan
perubahan
izin
dilengkapi
dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau
huruf b, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau
huruf d, Menteri melakukan evaluasi terhadap
permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
(6)

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a.

kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau

b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 disertai dengan
alasan penolakan.
Pasal 169
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
165 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 ayat (2), dan Pasal 168 ayat (4) dan ayat (5) tidak
termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk
memperbaiki dokumen.
Pasal 170 …
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(1)

Izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 165 ayat (3) huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a,
dan Pasal 168 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:
a. identitas pemegang izin;
b. tanggal penerbitan izin;
c.

masa berlaku izin;

d. persyaratan lingkungan hidup; dan
e.

kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

(2)

Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa pelaksanaan
Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan standar
Penimbunan Limbah B3.

(3)

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
a. melakukan
identifikasi
dikumpulkan;

Limbah

B3

yang

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3
yang akan ditimbun;
c.

memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3
sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;

d. menyimpan Limbah B3 yang akan ditimbun ke
dalam tempat Penyimpanan Limbah B3; dan
e.

menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limbah B3.
Pasal 171

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3)
huruf a, Pasal 167 ayat (3) huruf a, dan Pasal 168 ayat (6)
huruf a berakhir jika:
a.

masa berlaku izin
perpanjangan izin;

b.

dicabut oleh Menteri;

habis

dan

tidak

dilakukan

c. badan …
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badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d.

Izin Lingkungan dicabut.
Pasal 172

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penimbunan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:
a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan
kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3;
b. melakukan
Pengumpulan
Limbah
dihasilkannya
sesuai
dengan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

B3
yang
ketentuan

c. melakukan
Penyimpanan
Limbah
B3
yang
dihasilkan di tempat Penyimpanan Limbah B3
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 ayat (2) huruf e;
d. melakukan
Penimbunan
Limbah
B3
yang
dihasilkannya sesuai dengan ketentuan dalam izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3;
e. memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku
mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan
Penimbunan Limbah B3;
f.

menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, jika uji
coba menghasilkan air Limbah;

g. melakukan pemagaran dan memberi tanda pada
fasilitas Penimbunan Limbah B3;
h. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan
menanggulangi dampak negatif yang mungkin
timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan
hidup;
i.

menutup bagian paling atas tempat penimbusan
akhir; dan

j.

menyusun dan menyampaikan laporan Penimbunan
Limbah B3.
(2) Laporan …
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Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j paling sedikit memuat:
a. nama, sumber, jumlah, dan karakteristik Limbah
B3; dan
b. pelaksanaan Penimbunan Limbah B3.
(3) Laporan
Penimbunan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin
diterbitkan.

Pasal 173
(1) Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan
Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian
kegiatan jika bermaksud:
a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi
dan/atau fasilitas Penimbunan Limbah B3; atau
c.

melakukan penutupan fasilitas Penimbunan Limbah
B3 karena fasilitas Penimbunan Limbah B3 telah
penuh.

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib:
a. melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
dan
b. harus
mengajukan
permohonan
penetapan
penghentian kegiatan secara tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan
penetapan
penghentian
kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi
dengan:
a. identitas pemohon;
b. laporan pelaksanaan Penimbunan Limbah B3; dan
c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.
(4) Menteri …
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dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

Pasal 174
(1) Penimbun Limbah B3 yang telah memperoleh penetapan
penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 173 ayat (4) wajib melaksanakan pemantauan
lingkungan hidup pada bekas lokasi dan/atau fasilitas
Penimbunan Limbah B3 yang telah memperoleh
penetapan penghentian kegiatan.
(2) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat 30 (tiga puluh)
tahun
sejak
penetapan
penghentian
kegiatan
diterbitkan.
(3) Pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit meliputi kegiatan:
a. pemantauan terhadap potensi kebocoran, pelindian,
dan/atau kegagalan fasilitas Penimbunan Limbah
B3;
b. pemantauan kualitas lingkungan hidup di sekitar
lokasi fasilitas Penimbunan Limbah B3; dan
c.
(4)

pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b secara berkala.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB X …

3511

- 132 BAB X
DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 175
Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 176
(1) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup
wajib memiliki izin dari Menteri.
(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan
Limbah B3.
(3) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke
media lingkungan hidup berupa:
a.

tanah; dan

b. laut.
(4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media
lingkungan hidup berupa tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 174.
Pasal 177
(1)

Limbah
B3
yang
dapat
dilakukan
Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup
berupa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176
ayat (3) huruf b berupa:
a. tailing dari kegiatan pertambangan; dan
b. serbuk …
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kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis
(synthetic-based mud).
(2)

Terhadap Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar
racun sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke laut.

Pasal 178
(1)

Setiap Orang untuk memperoleh izin Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 ke laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) huruf b harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

(2)

Sebelum memperoleh izin Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 ke laut, Setiap Orang wajib memiliki Izin
Lingkungan.

(3)

Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan
Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 179
Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dilengkapi
dengan persyaratan yang meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

salinan Izin Lingkungan; dan

c.

dokumen kajian teknis Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 yang paling sedikit meliputi keterangan mengenai:
1.

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3
yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3;

2.

studi pemodelan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
dengan memperhatikan keberadaan termoklin dan
kedalamannya;
3. lokasi …
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lokasi tempat dilakukannya Dumping (Pembuangan)
Limbah B3; dan

4.

rencana penanggulangan keadaan darurat.
Pasal 180

(1) Lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179
huruf c angka 3 harus memenuhi persyaratan yang
meliputi:
a.

terletak di dasar laut pada laut yang memiliki
lapisan termoklin permanen; dan

b.

tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah
sensitif
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 berupa tailing dari kegiatan
pertambangan harus memenuhi persyaratan lokasi yang
meliputi:
a.

terletak di dasar laut dengan kedalaman lebih dari
atau sama dengan 100 m (seratus meter);

b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya
ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang
mengarahkan tailing ke kedalaman lebih dari atau
sama dengan 200 m (dua ratus meter); dan
c.

tidak ada fenomena up-welling.

(3) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan
termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, lokasi tempat dilakukan Dumping Limbah
B3 berupa serbuk bor dari hasil pemboran usaha
dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di
laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis
(synthetic-based mud) harus memenuhi persyaratan:
a.

terletak di laut dengan kedalaman lebih dari atau
sama dengan 50 m (lima puluh meter); dan

b.

dampaknya berada di dalam radius lebih kecil dari
atau sama dengan 500 m (lima ratus meter) dari
lokasi pemboran di laut.
(4) Limbah …
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usaha
dan/atau
kegiatan
eksplorasi
dan/atau
eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan
dasar sintentis (synthetic-based mud) yang dapat
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) merupakan Limbah B3 yang tidak memiliki
kandungan hidrokarbon.

Pasal 181
Rencana penanggulangan keadaan darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 huruf c angka 4 paling sedikit
memuat:
a.

organisasi;

b.

identifikasi, pengaktifan, dan pelaporan;

c.

prosedur penanggulangan; dan

d.

jenis dan spesifikasi peralatan.

Pasal 182
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan izin
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 181 diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 183
(1) Menteri setelah menerima permohonan izin Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 179, memberikan pernyataan tertulis mengenai
kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama
2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima)
hari kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a. permohonan …
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menerbitkan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi
diketahui; atau
b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan,
Menteri menolak permohonan izin Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 disertai dengan alasan
penolakan.
(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau
media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
izin diterbitkan.
Pasal 184
(1) Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 untuk:
a. tailing dari kegiatan pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a berlaku
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
b. serbuk bor dari hasil pemboran usaha dan/atau
kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut
menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintentis
(synthetic-based mud) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 177 ayat (1) huruf b berlaku paling lama 1
(satu) tahun.
(2) Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang
akan memperpanjang izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh)
hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilengkapi dengan:
a. identitas pemohon; dan
b. laporan
pelaksanaan
Limbah B3.

Dumping

(Pembuangan)

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi paling lama
45 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menunjukkan:
a. permohonan …
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perpanjangan
izin
memenuhi
persyaratan, Menteri menerbitkan perpanjangan izin
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi
persyaratan,
Menteri
menolak
permohonan
perpanjangan izin Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 185
(1) Pemegang izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 wajib
mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan
terhadap persyaratan yang meliputi:
a. identitas pemohon;
b. akta pendirian badan hukum;
c. nama, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
dan/atau
d. metode dan
Limbah B3.

tata

cara

Dumping

(Pembuangan)

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis
kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi
perubahan.
(3) Permohonan
perubahan
izin
dilengkapi
dengan
dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan perubahan izin diterima.
(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf
d, Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan
perubahan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan perubahan izin diterima.
(6) Dalam …
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ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan:
a. kesesuaian data, Menteri menerbitkan perubahan
izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 paling lama
7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui;
atau
b. ketidaksesuaian data, Menteri menolak permohonan
perubahan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 186
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
183 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 184 ayat (4) dan Pasal 185 ayat (4) dan ayat (5) tidak
termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk
memperbaiki dokumen.

Pasal 187
(1) Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184
ayat (5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a paling
sedikit memuat:
a.

identitas pemegang izin;

b.

tanggal penerbitan izin;

c.

masa berlaku izin;

d.

persyaratan lingkungan hidup; dan

e.

kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan)
Limbah B3.

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
a.

melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
Limbah B3 yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3; dan

b.

melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.
(3) Kewajiban …

3518

- 139 (3) Kewajiban pemegang izin Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
paling sedikit meliputi:
a.

melakukan identifikasi Limbah B3 yang akan
dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

b.

melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah
B3 yang akan dilakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3;

c.

melakukan pemantauan kualitas air laut pada titik
penaatan; dan

d.

menyusun
dan
menyampaikan
laporan
pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 188
Izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) huruf a, Pasal 184 ayat
(5) huruf a, dan Pasal 185 ayat (6) huruf a berakhir jika:
a.

masa berlaku izin
perpanjangan izin;

habis

dan

tidak

melakukan

b.

dicabut oleh Menteri;

c.

badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
atau

d.

Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 189
(1) Setelah izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 terbit,
pemegang izin wajib:
a.

melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum
dalam izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3;

b.

melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun
untuk Dumping (Pembuangan) Limbah B3 berupa
tailing;

c.

melakukan penurunan kandungan hidrokarbon
total terhadap Limbah B3 untuk Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 berupa serbuk bor;
d. menaati …
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menaati baku mutu air Limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e.

melakukan
pemantauan
terhadap
lingkungan
dari
pelaksanaan
(Pembuangan) Limbah B3; dan

f.

menyusun
dan
menyampaikan
laporan
pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

dampak
Dumping

(2) Laporan pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling
sedikit memuat:
a.

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah
B3; dan

b.

pelaksanaan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
yang dihasilkannya.

(3) Laporan
Dumping
(Pembuangan)
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 190
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah
memperoleh izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika
bermaksud:
a.

menghentikan usaha dan/atau kegiatan; dan/atau

b.

mengubah penggunaan dan/atau memindahkan
lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(2)

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan,
Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri.

(3)

Permohonan
penetapan
penghentian
kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon; dan

b.

laporan pelaksanaan
Limbah B3.

Dumping

(Pembuangan)

(4) Menteri …
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Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap
permohonan dan menerbitkan penetapan penghentian
kegiatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
dan penerbitan penetapan penghentian kegiatan diatur
dalam Peraturan Menteri.

BAB XI
PENGECUALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN
Pasal 191
(1)

Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah
B3 berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini.

(2)

Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib
melaksanakan uji karakteristik Limbah B3.

(3)

Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan secara berurutan.

(4)

Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi uji:
a.

karakteristik mudah meledak, mudah menyala,
reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai dengan
parameter uji sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;

b. karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih
kecil dari atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh
miligram per kilogram) berat badan hewan uji;
c. karakteristik …
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karakteristik beracun melalui Uji Toksikologi LD50
untuk menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik
yang diuji memiliki nilai Uji Toksikologi LD50 lebih
besar dari 50 mg/kg (lima puluh miligram per
kilogram) berat badan hewan uji dan lebih kecil dari
atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram
per kilogram) berat badan hewan uji;

d. karakteristik
beracun
melalui
TCLP
untuk
menentukan Limbah B3 dari sumber spesifik yang
diuji memiliki konsentrasi zat pencemar lebih kecil
dari atau sama dengan konsentrasi zat pencemar
pada kolom TCLP-B sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; dan
e.

karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis sesuai dengan parameter uji sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah
ini.
Pasal 192

(1)

Dalam melakukan uji karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Setiap Orang
yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik
wajib menggunakan laboratorium yang terakreditasi
untuk masing-masing uji.

(2)

Dalam hal belum terdapat laboratorium yang
terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uji
karakteristik
Limbah
B3
dilakukan
dengan
menggunakan laboratorium yang menerapkan prosedur
yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia
mengenai tata cara berlaboratorium yang baik.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
karakteristik diatur dalam Peraturan Menteri.

uji

Pasal 193
(1)

Hasil uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 disampaikan oleh Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber
spesifik kepada Menteri.
(2) Penyampaian …
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Penyampaian hasil uji karakteristik Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
permohonan pengecualian Limbah B3 dari sumber
spesifik secara tertulis dan dokumen yang paling sedikit
meliputi:
a. identitas pemohon;
b. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik yang
dihasilkan; dan
c.

bahan baku dan/atau bahan penolong yang
digunakan
dalam
proses
produksi
yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan

d. proses produksi yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik.
(3)

Menteri setelah menerima permohonan pengecualian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan tim
ahli Limbah B3 untuk melakukan evaluasi terhadap
hasil uji karakteristik Limbah B3.

(4)

Tim ahli Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan tim ahli Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 194
(1)

Evaluasi oleh tim ahli Limbah B3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) meliputi identifikasi
dan analisis terhadap:
a. hasil uji karakteristik Limbah B3;
b. proses produksi pada usaha dan/atau kegiatan yang
menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
c. bahan baku dan/atau bahan
digunakan dalam proses produksi.

penolong

yang

(2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja
sejak Menteri memberikan penugasan.

(3)

Tim ahli Limbah B3 menyampaikan rekomendasi hasil
evaluasi kepada Menteri paling lama 14 (empat belas)
hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui.
(4) Rekomendasi …
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Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat:
a. identitas Limbah B3 dari sumber spesifik;
b. dasar pertimbangan rekomendasi; dan
c. kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil
karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik.

uji

(5)

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan tidak adanya
karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik,
rekomendasi tim ahli Limbah B3 memuat pernyataan
bahwa Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan
Limbah B3 dari sumber spesifik yang dikecualikan dari
Pengelolaan Limbah B3.

(6)

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya
karakteristik Limbah B3 dari sumber spesifik,
rekomendasi tim ahli limbah B3 memuat pernyataan
Limbah B3 dari sumber spesifik tetap merupakan
Limbah B3 dari sumber spesifik.
Pasal 195

(1)

(2)

Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 menetapkan:
a.

pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 terhadap
Limbah B3 dari sumber spesifik; atau

b.

Limbah B3 dari sumber spesifik tidak dikecualikan
dari Pengelolaan Limbah B3.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak rekomendasi disampaikan oleh tim ahli Limbah B3
kepada Menteri.

BAB XII …
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PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
Pasal 196
(1) Dalam hal Limbah B3 akan dimasukkan ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
tujuan transit, Penghasil Limbah B3 atau Pengangkut
Limbah B3 melalui negara eksportir Limbah B3 harus
mengajukan permohonan notifikasi kepada Pemerintah
Republik Indonesia melalui Menteri.
(2) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diajukan dalam waktu paling singkat 60
(enam puluh) hari sebelum transit dilakukan.
(3) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan keterangan paling sedikit
mengenai:
a. identitas eksportir Limbah B3;
b. negara eksportir Limbah B3;
c. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
d. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
e. negara tujuan transit;
f.

tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau
terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap
transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan
keluar;

g. dokumen mengenai asuransi;
h. dokumen mengenai pengemasan Limbah B3;
i.

dokumen mengenai tata cara penanganan Limbah
B3 yang akan diangkut; dan

j.

dokumen yang berisi pernyataan dari Penghasil
Limbah B3 dan eksportir Limbah B3 mengenai
keabsahan dokumen yang disampaikan.
Pasal 197 …
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(1) Menteri memberikan jawaban berupa persetujuan atau
penolakan atas permohonan notifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196.
(2) Persetujuan
memuat:

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

a. identitas eksportir Limbah B3;
b. negara eksportir Limbah B3;
c. dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik,
dan jumlah Limbah B3 yang akan transit;
d. alat angkut Limbah B3 yang akan digunakan;
e. tanggal rencana pengangkutan, pelabuhan atau
terminal tujuan transit, waktu tinggal di setiap
transit, dan pelabuhan atau terminal masuk dan
keluar; dan
f.

masa berlaku persetujuan.

(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan alasan penolakan.

BAB XIII
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 198
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang
melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
a. penanggulangan …
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Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

Hidup

b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 199
Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau
Perusakan
Lingkungan
Hidup
wajib
melaksanakan:
a. Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup; dan

dan/atau

Kerusakan

b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 200
(1) Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 198 huruf a dan Pasal 199 huruf
a dilakukan dengan:
a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian
Pencemaran
Lingkungan
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Hidup

c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
d. cara lain sesuai dengan
pengetahuan dan teknologi.

perkembangan

ilmu

(2) Pemberian …
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Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media
elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup diketahui.
(3) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara paling
sedikit meliputi:
a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;
b. penggunaan
alat
Lingkungan Hidup;
c.

pengendalian

Pencemaran

identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan

d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya
potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota.
(4) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara
paling sedikit meliputi:
a. penghentian proses produksi;
b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait
dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c.

tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada sumbernya; dan

d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
penghentian
Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
(5) Ketentuan …
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lebih
lanjut
mengenai
rincian
Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 201
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atas
beban biaya:
a.

Setiap Orang yang menghasilkan
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
dan/atau Penimbun Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 198; dan

Limbah B3,
Limbah B3,
Limbah B3,
sebagaimana

b.

Setiap
Orang
yang
melakukan
Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 199,

jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 200 tidak mulai dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam
sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari:
a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

Pasal 202 …
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(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2)
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika
Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan
oleh:
a. Setiap Orang yang menghasilkan
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
dan/atau Penimbun Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 198; dan

Limbah B3,
Limbah B3,
Limbah B3,
sebagaimana

b. Setiap
Orang
yang
melakukan
Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 199.
(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Pasal 203
Pemulihan
Fungsi
Lingkungan
Hidup
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 198 huruf b dan Pasal 199 huruf b
dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat
pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
d. restorasi; dan/atau
e. cara
lain
sesuai
dengan
pengetahuan dan teknologi.

perkembangan

ilmu

Pasal 204 …
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Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat
pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a
dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
a. identifikasi lokasi, sumber, jenis, dan zat pencemar,
serta besaran pencemaran;
b. penghentian proses produksi;
c. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan
sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup;
d. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup pada sumbernya; dan
e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
kepada
Menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 205
Remediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b
dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
a. pemilihan teknologi remediasi;
b. penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
c. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
remediasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup
kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 206
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf
c dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan
Lingkungan Hidup;
b. pemilihan metode rehabilitasi;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
d. penyusunan …
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rehabilitasi terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup
kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
Pasal 207
Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf d
dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi:
a. identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran Kerusakan
Lingkungan Hidup;
b. pemilihan metode restorasi;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan restorasi; dan
d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan
restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri,
gubernur, dan bupati/wali kota.

Pasal 208
(1) Tahapan
Pemulihan
Fungsi
Lingkungan
Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 dituangkan
dalam dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.
(2) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
mendapatkan persetujuan dari Menteri sebelum
pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
(3) Dokumen rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.

tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan

b.

hasil identifikasi zat pencemar
dimaksud dalam Pasal 204 huruf a.

sebagaimana

Pasal 209 …
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(1) Identifikasi zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 208 ayat (3) huruf b untuk tanah tercemar
dilakukan melalui uji karakteristik beracun melalui
TCLP dan analisis total konsentrasi zat pencemar
sebelum dilakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.
(2) Nilai baku untuk identifikasi zat pencemar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan nilai
baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini dengan ketentuan:
a. jika konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLPA dan/atau total konsentrasi A, tanah dimaksud
wajib dikelola sesuai dengan Pengelolaan Limbah B3
kategori 1;
b. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau
lebih kecil dari TCLP-A dan/atau total konsentrasi A
dan lebih besar dari TCLP-B dan/atau total
konsentrasi B, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai
dengan pengelolaan limbah B3 kategori 2;
c. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau
lebih kecil dari TCLP-B dan/atau total konsentrasi B
dan lebih besar dari TCLP-C dan/atau total
konsentrasi C, tanah dimaksud wajib dikelola sesuai
dengan pengelolaan limbah nonB3; dan
d. jika konsentrasi zat pencemar sama dengan atau
lebih kecil dari TCLP-C dan total konsentrasi C,
tanah dimaksud dapat digunakan sebagai tanah
pelapis dasar.

Pasal 210
(1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 dilaksanakan hingga
memperoleh
penetapan
status
telah
selesainya
pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh penetapan status telah selesainya
pemulihan lahan terkontaminasi dari Menteri harus
diajukan permohonan secara tertulis.
(3) Permohonan …
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ayat (2) dilengkapi dengan:
a.

identitas pemohon; dan

b.

laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

(4) Laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
paling sedikit memuat:
a.

identitas pemohon; dan

b.

rincian pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

Pasal 211
(1) Menteri setelah menerima permohonan penetapan status
telah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Menteri
melakukan verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.
(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menunjukkan:
a.

permohonan
memenuhi
persyaratan,
Menteri
menerbitkan penetapan status telah selesainya
pemulihan lahan terkontaminasi paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui;
atau

b.

permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri
menolak permohonan penetapan status telah
selesainya pemulihan lahan terkontaminasi disertai
dengan alasan penolakan.

(4) Penetapan status telah selesainya pemulihan lahan
terkontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a paling sedikit memuat:
a.

tanggal penerbitan penetapan;
b. ringkasan …
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ringkasan hasil verifikasi;

c.

pernyataan bahwa:
1. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang
dilaksanakan telah layak dan dapat dihentikan;
dan
2. lingkungan hidup telah kembali pada fungsi
semula
sebelum
terjadinya
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan Hidup.

Pasal 212
Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
211 ayat (2) tidak termasuk jangka waktu yang diperlukan
pemohon untuk memperbaiki dokumen dan melakukan
tindakan koreksi terhadap pelaksanaan Pemulihan Fungsi
Lingkungan Hidup.

Pasal 213
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas
beban biaya:
a.

Setiap Orang yang menghasilkan
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
dan/atau Penimbun Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 198; dan

Limbah B3,
Limbah B3,
Limbah B3,
sebagaimana

b. Setiap
Orang
yang
melakukan
Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 199,
jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 tidak mulai dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
Penanggulangan
Pencemaran
Lingkungan
Hidup
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari:
a. dana …
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dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau

b.

dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup.

Pasal 214
(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2)
diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan
oleh:
a. Setiap Orang yang menghasilkan
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
dan/atau Penimbun Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 198; dan

Limbah B3,
Limbah B3,
Limbah B3,
sebagaimana

b. Setiap
Orang
yang
melakukan
Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 199.
(2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 215
(1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota sesuai kewenangannya jika:
a.

lokasi
pencemaran
tidak
pencemarannya; dan/atau

diketahui

sumber

b.

tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemulihan
Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 216 …
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Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB XIV
SISTEM TANGGAP DARURAT
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 217
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib
memiliki Sistem Tanggap Darurat.
Pasal 218
Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3
terdiri atas:
a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah
B3;
b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah
B3; dan
c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.
Pasal 219
Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 218 meliputi:
a.

keadaan darurat pada kegiatan Pengelolaan Limbah B3;

b.

keadaan darurat
kabupaten/kota;

Pengelolaan

Limbah

B3

skala

c. keadaan …
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keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi;
dan

d.

keadaan darurat Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Kedaruratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 220
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib
menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.
Pasal 221
(1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Daerah
kabupaten/kota yang selanjutnya disebut
Kepala BPBD kabupaten/kota menyusun program
kedaruratan
Pengelolaan
Limbah
B3
skala
kabupaten/kota.
(2) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Daerah provinsi yang selanjutnya disebut Kepala BPBD
provinsi menyusun program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 skala provinsi.
(3) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nasional yang selanjutnya disebut Kepala BNPB
menyusun program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala nasional.
(4) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 skala kabupaten/kota, Kepala BPBD
kabupaten/kota berkoordinasi dengan:
a.

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
220;

b.

Menteri;

c.

gubernur;
d. instansi …
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instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan

e.

instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

(5) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 skala provinsi, Kepala BPBD provinsi
berkoordinasi dengan:
a.

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
220;

b.

Menteri;

c.

instansi lingkungan hidup provinsi; dan

d.

instansi terkait lainnya di provinsi.

(6) Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan
Limbah B3 skala nasional, Kepala BNPB berkoordinasi
dengan:
a.

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal
220;

b.

Menteri; dan

c.

kementerian
dan/atau
nonkementerian terkait.

lembaga

pemerintah

Pasal 222
(1) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
kabupaten/kota merupakan bagian dari program
penanggulangan bencana kabupaten/kota.
(2) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
provinsi
merupakan
bagian
dari
program
penanggulangan bencana provinsi.
(3) Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala
nasional
merupakan
bagian
dari
program
penanggulangan bencana nasional.

Pasal 223
(1) Program
kedaruratan
Pengelolaan
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan Pasal 222
paling sedikit meliputi:
a. infrastruktur …
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infrastruktur; dan

b.

fungsi penanggulangan.

(2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit meliputi:
a.

organisasi;

b. koordinasi;
c.

fasilitas
dan
peralatan
peringatan dini dan alarm;

termasuk

peralatan

d. prosedur penanggulangan; dan
e.

pelatihan dan geladi keadaan darurat.

(3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
a.

identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;

b.

tindakan mitigasi;

c.

tindakan perlindungan segera;

d.

tindakan
perlindungan
untuk
penanggulangan
keadaan
darurat,
masyarakat, dan lingkungan hidup; dan

e.

pemberian
masyarakat.

informasi

dan

instruksi

petugas
pekerja,
pada

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan
Pasal 224
Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 wajib
dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan Pengelolaan
Limbah B3 yang dilakukannya.
Pasal 225 …
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
224
wajib
menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan untuk
kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap
Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan.

Pasal 226
Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala
kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Kepala BPBD
kabupaten/kota dan dilaksanakan bersama dengan:
a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;
b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dan
c. instansi terkait lainnya di kabupaten/kota,
berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala kabupaten/kota.

Pasal 227
(1)

Kepala
BPBD
kabupaten/kota
mengoordinasikan
pelatihan
dan
geladi
kedaruratan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 226 secara terpadu sesuai
dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
tingkat kabupaten/kota.

(2)

Pelatihan
dan
geladi
kedaruratan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
a.

Setiap Orang yang menghasilkan
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
dan/atau Penimbun Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 224;

Limbah B3,
Limbah B3,
Limbah B3,
sebagaimana

b. instansi …
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c.
(3)

instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.

Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 228
Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala
provinsi dikoordinasikan oleh Kepala BPBD provinsi dan
dilaksanakan bersama dengan:
a.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah
B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224;

b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
c.

instansi terkait lainnya di provinsi,

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
skala provinsi.

Pasal 229
(1)

Kepala BPBD provinsi mengordinasikan pelatihan dan
geladi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227 secara terpadu sesuai dengan program
kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi.

(2)

Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
a. Setiap Orang yang menghasilkan
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
dan/atau Penimbun Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 224;

Limbah B3,
Limbah B3,
Limbah B3,
sebagaimana

b. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
c. instansi terkait lainnya di provinsi.
(3)

Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
Pasal 230 …
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Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 skala
nasional
dikoordinasikan
oleh
Kepala
BNPB
dan
dilaksanakan bersama dengan:
a.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224;

b.

Menteri; dan

c.

kementerian
dan/atau
nonkementerian,

lembaga

pemerintah

berdasarkan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 231
(1)

Kepala BNPB mengoordinasikan pelatihan dan geladi
kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230
secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan
Pengelolaan Limbah B3 skala nasional.

(2)

Pelatihan dan geladi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:

(3)

a.

Setiap Orang yang menghasilkan
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
dan/atau Penimbun Limbah B3
dimaksud dalam Pasal 224;

b.

Menteri; dan

c.

kementerian
dan/atau
nonkementerian.

lembaga

Limbah B3,
Limbah B3,
Limbah B3,
sebagaimana

pemerintah

Pelatihan dan geladi kedaruratan diselenggarakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
Bagian …
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Penanggulangan Kedaruratan
dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 232
(1)

Penanggulangan
kedaruratan
dalam
Pengelolaan
Limbah B3 paling sedikit meliputi kegiatan:
a.

identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan
Limbah B3;

b.

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 sampai
dengan Pasal 202; dan

c.

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal
216.

(2)

Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan
Pengelolaan
Limbah
B3,
Setiap
Orang
yang
menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3,
Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 wajib
mengutamakan keselamatan jiwa manusia.

(3)

Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223.

Pasal 233
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan
kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya
wajib
melaksanakan
kegiatan
penanggulangan
kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam
Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.
(2) Pelaksanaan …
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Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan
wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari
kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 234
(1)

Kepala BPBD kabupaten/kota menginisiasi dan
memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan
jika terjadi kedaruratan skala kabupaten/kota.

(2)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut
serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 235
(1) Kepala BPPD provinsi menginisiasi dan memimpin
pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat jika
terjadi kedaruratan skala provinsi.
(2)

Setiap
Orang
yang
menghasilkan
Limbah
B3,
Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
Limbah
B3,
dan/atau
Penimbun
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta
melaksanakan
penanggulangan
kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 236
(1)

Kepala BNPB menginisiasi dan memimpin pelaksanaan
penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan
darurat skala nasional.

(2)

Setiap
Orang
yang
menghasilkan
Limbah
B3,
Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah
Limbah
B3,
dan/atau
Penimbun
Limbah
B3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 wajib ikut serta
melaksanakan
penanggulangan
keadaan
darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XV …
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PEMBINAAN
Pasal 237
(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap:
a. instansi lingkungan hidup provinsi; dan
b. instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.
(2) Instansi
lingkungan
pembinaan terhadap
kabupaten/kota.

hidup
provinsi
melakukan
instansi lingkungan hidup

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud
dilakukan paling sedikit melalui:

pada

ayat

(1)

a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3;
b. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
c.

penetapan norma, standar, prosedur,
kriteria Pengelolaan Limbah B3.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud
dilakukan paling sedikit melalui:

pada

dan/atau
ayat

(2)

a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3;
dan
b. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3.

BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 238
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
ketaatan:
a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3; dan
b. Setiap …
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Orang
yang
(Pembuangan) Limbah B3,

melakukan

Dumping

terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Dalam
melaksanakan
pengawasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota menetapkan PPLH dan/atau PPLHD
yang merupakan pejabat fungsional.

Pasal 239
Pengawasan sebagaimana
dilakukan oleh:

dimaksud

dalam

Pasal

238

a.

Menteri, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 yang
diterbitkan oleh Menteri dan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3;

b.

gubernur, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; dan

c.

bupati/wali kota, untuk izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan
Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota.

Pasal 240
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238
dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3
dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
dan/atau
b. inspeksi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVII …
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PEMBIAYAAN
Pasal 241
(1) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah
B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3.
(2) Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
dibiayai oleh Setiap Orang yang melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3.

Pasal 242
Biaya untuk:
a. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota;

oleh

b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
c.

Pemulihan Fungsi Lingkungan
dimaksud dalam Pasal 215,

Hidup

sebagaimana

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 243
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang
tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau
ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat
(2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat
(1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi …
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah; atau
c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.

(4)

Bupati/wali kota memberikan sanksi administratif
berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran
tertulis diberikan.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
bupati/wali kota memberikan sanksi administratif
berupa paksaan pemerintah.

(7)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah, bupati/wali
kota memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah dan pembekuan izin Pengelolaan Limbah
B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 244 …
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(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak
memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 31 dan/atau Pasal 32 dikenakan
sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. teguran tertulis; atau
b. paksaan pemerintah.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.

(4)

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan
kewenangannya
memberikan
sanksi
administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu)
kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis
diberikan.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
tidak mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan
sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 245 …
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(1)

Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 33
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat
(1) atau ayat (2), Pasal 38, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1),
dan/atau Pasal 46 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan
sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. penutupan saluran drainase;
d. pembongkaran;
e. penyitaan barang atau alat yang
menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4)

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan
kewenangannya
memberikan
sanksi
administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 (satu)
kali kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5)

Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak teguran tertulis diberikan.
(6) Dalam …
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Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mulai
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi
administratif berupa paksaan pemerintah.

(7)

Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi
paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
memberikan sanksi administratif berupa pembekuan
izin
Pengelolaan
Limbah
B3
untuk
kegiatan
Pengumpulan Limbah B3.

(8)

Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi
ketentuan dalam pembekuan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota memberikan sanksi administratif
berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, dan
pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 246
(1)

Pengangkut Limbah B3 yang tidak memenuhi atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 47
ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 52
dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. penyitaan …
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menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4)

Menteri memberikan sanksi administratif berupa
teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada
Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(5)

Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak teguran tertulis diberikan.

(6)

Dalam hal Pengangkut Limbah B3 tidak mulai
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
memberikan sanksi administratif berupa paksaan
pemerintah.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 247
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau
Pemanfaat Limbah B3 yang tidak memenuhi atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 53
ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), ayat (2), atau ayat
(4), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 62
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal
68 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1)
atau ayat (2), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3),
Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), ayat (4), atau ayat
(6), Pasal 77, Pasal 82 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3),
Pasal 83 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 84, Pasal 87 ayat
(2), Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 93, dan/atau
Pasal 94 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi
administratif.
(2) Sanksi ...
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; atau
d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. penutupan saluran drainase;
d. pembongkaran;
e. penyitaan barang atau alat yang
menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4)

Menteri memberikan sanksi administratif berupa
teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau
Pemanfaat Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak teguran tertulis diberikan.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau
Pemanfaat
Limbah
B3
tidak
mulai
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
memberikan sanksi administratif berupa paksaan
pemerintah.
(7) Dalam …
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Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi paksaan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

(8)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan
dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi
administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, dan
pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 248
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau
Pengolah Limbah B3 yang tidak memenuhi atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 99
ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal
106, Pasal 109 ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1)
atau ayat (2), Pasal 112, Pasal 115 ayat (2), Pasal 117
ayat (1) atau ayat (2), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1)
atau ayat (2), Pasal 123 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3),
Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), ayat (5), atau
ayat (7), Pasal 130, Pasal 131 ayat (2), Pasal 132, Pasal
133 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 134, Pasal 137 ayat (2),
Pasal 139 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 143, dan/atau
Pasal 144 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi
administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan …
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- 176 b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. penutupan saluran drainase;
d. pembongkaran;
e. penyitaan barang atau alat yang
menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4)

Menteri memberikan sanksi administratif berupa
teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pengolah
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau
Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
teguran tertulis diberikan.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau Pengolah Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti
teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan sanksi
administratif berupa paksaan pemerintah.

(7)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau Pengolah Limbah B3 tidak mematuhi paksaan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(8) Dalam …
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Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau Pemanfaat Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan
dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan
Pengolahan
Limbah
B3
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi
administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

(9)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan
pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Pengolahan Limbah B3 diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 249
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau
Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 145
ayat (1), Pasal 146 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 147 ayat
(1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 150, Pasal 153 ayat (2),
Pasal 155 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 159 ayat (1), ayat
(2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 160 ayat (1) atau ayat
(2), Pasal 161 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4),
Pasal 162, Pasal 163 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 166
ayat (2), Pasal 172, Pasal 173 ayat (1) atau ayat (2),
dan/atau Pasal 174 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3)
dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3; atau
d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian …
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- 178 a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. penutupan saluran drainase;
d. pembongkaran;
e. penyitaan barang atau alat yang
menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4)

Menteri memberikan sanksi administratif berupa
teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali kepada Setiap
Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Penimbun
Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak teguran tertulis diberikan.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau
Penimbun
Limbah
B3
tidak
mulai
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
memberikan sanksi administratif berupa paksaan
pemerintah.

(7)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3.

(8)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3
atau Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan
dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Menteri memberikan sanksi
administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
(9) Ketentuan …
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3
untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, dan
pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
kegiatan Penimbunan Limbah B3 diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 250

(1)

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 175, Pasal 176
ayat (1), Pasal 177 ayat (2), Pasal 184 ayat (2), Pasal
185 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 189, dan/atau Pasal
190 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi
administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
atau
c. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. pembongkaran;
d. penyitaan barang atau alat yang
menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4) Menteri …
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Menteri memberikan sanksi administratif berupa
paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang
melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan
dalam pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah
B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan)
Limbah
B3,
dan
pencabutan
izin
Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 251
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 198
dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3
rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; atau

atau

c. pencabutan izin Pengelolaan Limbah
rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.

atau

B3

(3) Paksaan …
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Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. penutupan saluran drainase;
d. pembongkaran;
e. penyitaan barang atau alat yang
menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4)

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya memberikan sanksi administratif
berupa paksaan Pemerintah kepada Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3,
Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3,
Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi paksaan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau
rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan
dalam pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 atau
rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5),
Menteri,
gubernur,
bupati/walikota memberikan sanksi administratif
berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau
rekomendasi Pengangkutan Limbah B3.
(7) Ketentuan …
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Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3
atau rekomendasi Pengangkutan Limbah B3, dan
pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 atau
rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 252
(1)

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan)
Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 199 dan/atau
Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. paksaan pemerintah;
b. pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
atau
c. pencabutan izin Dumping (Pembuangan) Limbah
B3.

(3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. penghentian sementara kegiatan;
b. pemindahan sarana kegiatan;
c. penutupan saluran drainase;
d. pembongkaran;
e. penyitaan barang atau alat yang
menimbulkan pelanggaran; dan/atau

berpotensi

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi
lingkungan hidup.
(4) Menteri …
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Menteri sesuai dengan kewenangannya memberikan
sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah
kepada Setiap Orang yang melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(5)

Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 tidak mematuhi paksaan
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(6)

Dalam hal Setiap Orang yang melakukan Dumping
Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam
pembekuan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
memberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah, pembekuan izin Dumping (Pembuangan)
Limbah
B3,
dan
pencabutan
izin
Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 253
(1)

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 yang tidak memenuhi atau
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 217,
Pasal 220, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 227 ayat (2),
Pasal 229 ayat (2), Pasal 231 ayat (2), Pasal 232 ayat
(2), Pasal 233, Pasal 234 ayat (2), Pasal 235 ayat (2),
dan/atau Pasal
236 ayat (2) dikenakan sanksi
administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa paksaan pemerintah.
(3) Paksaan …

3563

- 184 (3)

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan
fungsi lingkungan hidup.

(4)

Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan
kewenangannya
memberikan
sanksi
administratif berupa paksaan pemerintah kepada
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3,
Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3,
Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau
Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka
waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan
pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 254
(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
seluruh izin Pengelolaan Limbah B3 dan izin Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 yang telah diterbitkan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang
memiliki masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun,
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya berakhir.
(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
seluruh izin Pengelolaan Limbah B3, izin Dumping
(Pembuangan) Limbah B3, atau rekomendasi yang
terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 yang tidak
dicantumkan masa berlakunya dan terbit sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 255 …
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(1) Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik
khusus yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini wajib disesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
(2) Pemanfaatan Limbah B3 yang memiliki tingkat
kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas
melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) atau Pasal 77 ayat (1), wajib:
a. dihentikan paling lama 1 (satu) tahun
Peraturan Pemerintah ini berlaku; dan

sejak

b. melakukan Penimbunan Limbah B3 sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal
174.

Pasal 256
Dalam hal Limbah B3 berupa serbuk bor dari hasil
pemboran usaha dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi di laut menggunakan lumpur bor berbahan dasar
sintetis
(synthetic-based
mud)
memiliki
kandungan
hidrokarbon total lebih dari 0% (nol persen) tetapi kurang
dari 10% (sepuluh persen) yang akan dilakukan Dumping
(Pembuangan) Limbah B3 di lokasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 180, Setiap Orang yang melakukan Dumping
(Pembuangan)
Limbah
B3
harus
mengupayakan
pengurangan kandungan hidrokarbon sampai dengan:
a. paling tinggi 5% (lima persen) pada tahun 2017; dan
b. 0% (nol persen) pada tahun 2025.

BAB XX …
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 257
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3910) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 258
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 259
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar …

3566

- 187 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 333
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I.

UMUM
Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup
dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan
manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat risiko tersebut, perlu
diupayakan agar setiap usaha dan/atau kegiatan menghasilkan Limbah B3
seminimal mungkin dan mencegah masuknya Limbah B3 dari luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengelolaan Limbah B3 dimaksudkan agar Limbah B3 yang
dihasilkan masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan
diusahakan sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber
dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan,
dan digunakannya teknologi bersih. Jika masih dihasilkan Limbah B3
maka diupayakan Pemanfaatan Limbah B3.
Pemanfaatan Limbah B3 yang mencakup kegiatan penggunaan
kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan perolehan kembali (recovery)
merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah B3.
Penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 untuk fungsi yang sama ataupun
berbeda dilakukan tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika,
biologi, dan/atau secara termal. Daur ulang (recycle) Limbah B3
merupakan kegiatan mendaur ulang yang bermanfaat melalui proses
tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang
menghasilkan produk yang sama, produk yang berbeda, dan/atau material
yang bermanfaat. Sedangkan perolehan kembali (recovery) merupakan
kegiatan untuk mendapatkan kembali komponen bermanfaat dengan
proses kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal.

Dengan …
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dikurangi jumlah Limbah B3 sehingga biaya Pengolahan Limbah B3 juga
dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan kemanfaatan
bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan
pengurasan sumber daya alam.
Untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat
ditimbulkan dari Limbah B3 yang dihasilkan maka Limbah B3 yang telah
dihasilkan perlu dikelola.
Terhadap Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan
yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan
manusia, mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup jika tidak
dilakukan pengelolaan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan
Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3 yang secara terpadu
mengatur keterkaitan setiap simpul Pengelolaan Limbah B3 yaitu kegiatan
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan,
dan penimbunan Limbah B3. Pentingnya penyusunan Peraturan
Pemerintah ini secara tegas juga disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia,
Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai
pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
mencakup Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3,
Pemanfaatan, Pengangkutan, dan Pengolahan Limbah B3 termasuk
Penimbunan Limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian
Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang masing-masing
merupakan mata rantai, yaitu:
a.

Penghasil Limbah B3;

b.

Pengumpul Limbah B3;

c.

Pengangkut Limbah B3;

d.

Pemanfaat Limbah B3;

e.

Pengolah Limbah B3; dan

f.

Penimbun Limbah B3.

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah
B3 sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai
dengan tujuan dan persyaratan Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan
Limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin yang terdiri atas:
a.

Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;

b.

Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;

c.

Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
d. Izin …
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e.
f.

Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif
preventif yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang
terintegrasi oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin
pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
Dumping (Pembuangan) Limbah B3 merupakan alternatif paling
akhir dalam Pengelolaan Limbah B3. Pembatasan jenis Limbah B3 yang
dapat dilakukan Dumping (Pembuangan) ke laut dimaksudkan untuk
melindungi ekosistem laut serta menghindari terjadinya Pencemaran
Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup di laut karena air
laut merupakan media yang mudah dan cepat menyebarkan polutan
dan/atau zat pencemar. Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut hanya
dapat dilakukan jika Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan di laut tidak
dapat dilakukan pengelolaan di darat berdasarkan pertimbangan
lingkungan hidup, teknis, dan ekonomi.
Untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
diharuskan memenuhi persyaratan yang terkait dengan jenis dan kualitas
Limbah B3 serta lokasi, sehingga Dumping (Pembuangan) Limbah B3
tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk
hidup lainnya, dan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) …
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Huruf a
Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak
akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan
akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
Huruf b
Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang
mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan
berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan
hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.
Ayat (3)
Huruf a
Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3
yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya,
tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat,
pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan
kerak, dan pengemasan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa
proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat
ditentukan.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik
khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed
effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan
lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut,
dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5 …
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Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian antara lain
Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah
pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan,
Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran
dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3,
sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.
Ayat (3) …
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Penyimpanan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17 …
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Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Alat penanggulangan keadaan darurat dalam ketentuan ini antara
lain pasir, oil absorbant, safety shower, oil boom, dan oil skimmer.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah
menentukan sumber dihasilkannya Limbah B3.
Huruf b …
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Perhitungan waktu dalam ketentuan ini dimulai sejak Limbah
B3 dihasilkan.
Angka 1
Jumlah 50 kg (lima puluh kilogram) per hari
merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau lebih
nama Limbah B3.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4 …
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Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pencampuran Limbah B3” adalah
pencampuran Limbah B3 dengan media lingkungan, bahan,
Limbah, dan/atau Limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran
dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada Limbah B3
sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya
turun.
Ayat (3)
Huruf a
Contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan
karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak
kotor (slope oil) dan segregasi antara slag baja dengan slag
tembaga.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4) …
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39 …
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Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Huruf a
Yang dimaksud dengan “melakukan identifikasi Limbah B3” adalah
menentukan sumber dan karakteristik Limbah B3.
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengumpulan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46 …
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Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan Limbah B3, berita acara, atau risalah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) …
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Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Huruf a
Contoh Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan
baku antara lain Pemanfaatan Limbah B3 fly ash dari proses
pembakaran batu bara pada kegiatan pembangkit listrik
tenaga uap (PLTU) yang dimanfaatkan sebagai substitusi
bahan baku alumina silika pada industri semen.
Huruf b
Contoh Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber
energi antara lain Pemanfaatan Limbah B3 sludge minyak
seperti oil sludge, oil sloop, dan oli bekas, yang dimanfaatkan
sebagai bahan bakar alternatif pada industri semen.
Huruf c
Contoh pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku yaitu
pemanfaatan Limbah B3 oli bekas yang dimanfaatkan sebagai
bahan baku utama pada industri daur ulang oli bekas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55 …
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Ayat (1)
Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk
hidup lainnya dari paparan Limbah B3 yang berasal dari
technologically enhanced naturally occurring radioactive material
(TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63 …
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Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b …
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Yang dimaksud dengan “ketidaksesuaian data” antara lain
ketidaksesuaian antara nama pemegang izin dengan nama
pemilik usaha dan/atau kegiatan, ketidakabsahan antara data
yang diajukan dalam permohonan izin dengan persyaratan
izin, dan ketidaksesuaian antara data yang diajukan dalam
permohonan izin dengan persyaratan izin.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75 …
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Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk
hidup lainnya dari paparan limbah B3 yang berasal dari
technologically enhanced naturally occurring radioactive material
(TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83 …
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Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g …

3585

- 19 Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94 …
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Cukup jelas.
Pasal 95
Produk samping merupakan produk sekunder yang dihasilkan dari
suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang
menghasilkan produk utama (main product). Produk samping lazimnya
memiliki sifat antara lain penggunaannya bersifat pasti, dapat
digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut, dan memenuhi
syarat dan/atau standar produk.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104 …
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Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penentuan
efisiensi
penghancuran
dan
penghilangan
(destruction removal efficiency) dilakukan dengan menghitung
konsentrasi dan/atau berat Limbah B3 di awal dan di akhir
proses pengolahan secara termal. Angka persentase
menunjukkan jumlah molekul dari senyawa Limbah B3 yang
dihilangkan dan dihancurkan dibandingkan dengan jumlah
molekul dari senyawa Limbah B3 yang dimasukkan ke dalam
sistem Pengolahan Limbah B3 secara termal.
Senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs)
merupakan bahan berbahaya dan beracun yang sulit terurai
atau terdekomposisi. Senyawa principle organic hazardous
constituents (POHCs) lazimnya terkandung dalam Limbah B3
sehingga digunakan sebagai cara untuk mengetahui
kemampuan efisiensi penghancuran dan penghilangan
(destruction removal efficiency) dari alat Pengolahan Limbah B3
secara termal yang menghasilkan emisi udara seperti
insinerator. Senyawa POHCs antara lain tetrakloroetilena,
toluena, 1,2-dikloropropana, dan karbon tetraklorida.
Ayat (2) …
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113 …
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3) …
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- 24 Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf k …
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- 25 Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123 …
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- 26 Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bukti penyerahan Limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131 …
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- 27 Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf h …
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- 28 Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d …
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- 29 Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
Pengolahan Limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141 …
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- 30 Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bebas banjir” adalah bebas banjir
siklus 100 (seratus) tahunan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2) …
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- 31 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 149
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sistem pelapis” adalah adanya lapisan
pelindung yang dibangun untuk mencegah terpaparnya Limbah
B3 atau air lindi dari Limbah B3 ke lingkungan hidup. Lapisan
pelindung dapat berupa synthetic liner atau compacted clay
atau lapisan lain yang setara yang memiliki permeabilitas yang
sama. Lapisan pelindung dapat diberikan dengan double liner
dan/atau single liner atau hanya dengan compacted clay.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Rencana penutupan dan pascapenutupan Penimbunan Limbah
B3 berisi antara lain rencana perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam jangka panjang di fasilitas
Penimbunan Limbah B3.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151 …
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- 32 Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Informasi mengenai karakteristik limbah B3 diperlukan untuk
Penimbunan limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j …
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- 33 Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) …
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- 34 Ayat (2)
Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan
penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Informasi mengenai karakteristik limbah B3 diperlukan untuk
Penimbunan limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j …
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Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174 …
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- 36 Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “daerah sensitif” antara lain kawasan
lindung laut, daerah rekreasi, kawasan pantai berhutan bakau,
lamun dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata
alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan
rawan bencana alam, alur pelayaran, pemijahan dan
pembesaran ikan, alur migrasi ikan, daerah penangkapan ikan,
alur pelayaran, dan/atau daerah khusus militer.
Ayat (2)
Huruf a
Kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 m (seratus
meter) untuk Dumping (Pembuangan) tailing ke laut yaitu
kedalaman titik pembuangan Limbah B3 (outfall) berada pada
kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 m (seratus
meter).
Huruf b …
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- 37 Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Up-welling merupakan fenomena oseanografi yang ditandai
dengan terjadinya penaikan massa air dari kedalaman laut
hingga ke permukaan yang disebabkan antara lain angin dan
perbedaan temperatur.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188 …
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- 38 Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menghentikan usaha dan/atau kegiatan”
adalah penghentian kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah B3
yang sedang berlangsung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 191
Ayat (1)
Pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dilakukan secara kasus
per kasus oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari
sumber spesifik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193 …
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- 39 Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi mengenai karakteristik Limbah B3 diperlukan untuk
perpindahan lintas batas Limbah B3 dimaksud dengan tepat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i …
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Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 197
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Alasan penolakan antara lain berupa penolakan transit dari daerah
pabean.
Pasal 198
Cukup jelas.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 201
Cukup jelas.
Pasal 202
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Cukup jelas.
Pasal 205 …
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Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tanah pelapis dasar” adalah tanah
yang dapat digunakan sebagai pelapis dari suatu kegiatan
konstruksi dan/atau kegiatan sejenis.
Pasal 210
Cukup jelas.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212 …
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- 42 Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
Cukup jelas.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas.

Pasal 223 …
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- 43 Pasal 223
Cukup jelas.
Pasal 224
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Cukup jelas.
Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Cukup jelas.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Cukup jelas.
Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234 …
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- 44 Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245 …
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- 45 Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257 …
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Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5617
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SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 34
ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian;

Mengingat

:

1. Pasal

5

ayat

(2)

Undang-Undang

Dasar

Negara

2004

tentang

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang

Nomor

40

Tahun

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tambahan

Lembaran

Tahun

2004

Negara

Nomor

Republik

150,

Indonesia

Nomor 4456);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.
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BAB I . . .

-2BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat
peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit
yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM
adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada
ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan
akibat kecelakaan kerja.
3. Pemberi
Kerja
adalah
orang
perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya
yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi
dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat
kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.
7. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya
fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang
secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan
berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk
menjalankan pekerjaannya.
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8. Iuran . . .

-38. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
9. Upah

adalah

hak

pekerja

yang

diterima

dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau

peraturan

perundang-undangan,

termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
10. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi
perencanaan

pekerjaan

konstruksi,

layanan

pelaksanaan

pekerjaan

konstruksi

dan

jasa

layanan

konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
11. Badan

Penyelenggara

Ketenagakerjaan

yang

Jaminan

selanjutnya

disebut

Sosial
BPJS

Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
12. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu
tanda

kepesertaan

BPJS

Ketenagakerjaan

yang

memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sesuai
dengan penahapan kepesertaan.
13. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disebut pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai
negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam
jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
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Pasal 2 . . .

-4Pasal 2
(1) Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
(2) Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi
Kerja penyelenggara negara diatur dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri.
Pasal 3
Hak atas JKK dan JKM tidak dapat dipindahtangankan,
digadaikan, atau disita sebagai pelaksana putusan
pengadilan.
BAB II
KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai
Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya
sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada
BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 5
(1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari:
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a. Peserta . . .

-5a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara; dan
b. Peserta bukan penerima Upah.
(2) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pekerja pada perusahaan;
b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan.
(3) Peserta

bukan

penerima

Upah

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pemberi Kerja;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja
mandiri; dan
c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan
menerima Upah.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran
Paragraf 1
Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Pasal 6
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam
mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjanya wajib
menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi
secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data
Pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS
Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS
Ketenagakerjaan.
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(2) BPJS . . .

-6(2) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor
kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan
benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Kepesertaan

pada

BPJS

Ketenagakerjaan

mulai

berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 7
(1) BPJS

Ketenagakerjaan

menerbitkan

sertifikat

kepesertaan bagi perusahaan dan Kartu Peserta BPJS
Ketenagakerjaan

bagi

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara dan seluruh Pekerja paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran
diterima secara lengkap dan benar serta Iuran
pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara

negara

menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
kepada masing-masing Peserta paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 8
(1) Peserta

yang

memberitahukan

pindah

tempat

kepesertaannya

kerja
kepada

wajib
Pemberi

Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan Kartu
Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
(2) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan
kepesertaan

Pekerja

dengan

melaporkan

Kartu

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran
kepada BPJS Ketenagakerjaan sejak Pekerja bekerja
pada Pemberi Kerja tempat kerja baru.
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-7(3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum melaporkan dan membayar Iuran
maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjanya, Pemberi
Kerja wajib memberikan hak-hak Pekerja sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 9
(1) Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara
lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara, dalam hal terjadi perubahan
data Peserta dan keluarganya.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setelah
menerima perubahan data sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1),

wajib

menyampaikan

perubahan

tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak data diterima.
(3) Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah
Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya
terkait

penyelenggaraan

program

jaminan

sosial,

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
menyampaikan perubahan tersebut kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
terjadi perubahan.
Pasal 10
(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
nyata-nyata

lalai

tidak

mendaftarkan

Pekerjanya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam
program

jaminan

sosial

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan
dalam penahapan kepesertaan.
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-8(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh

Pekerja yang bersangkutan dengan

mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan
dengan melampirkan:
a. perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan
atau

bukti

lain

yang

menunjukkan

sebagai

Pekerja/buruh;
b. Kartu Tanda Penduduk; dan
c. Kartu Keluarga.
(3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kepada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran dilakukan
berdasarkan

pendaftaran

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam hal

hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara nyata-nyata lalai, maka Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib membayar Iuran yang
menjadi

kewajiban

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan
kepesertaan.
(5) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak pendaftaran dan Iuran pertama diterima wajib
mengeluarkan

nomor

kepesertaan

berdasarkan

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).
(6) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku
sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS
Ketenagakerjaan.

(7) Dalam . . .
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hal

Pekerja

telah

mendaftarkan

dirinya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara belum membayar
Iuran pertama secara lunas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
Paragraf 2
Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 11
(1) Peserta

bukan

penerima

Upah

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib mendaftarkan
dirinya

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan

sesuai

penahapan kepesertaan.
(2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu),
Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha
atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran,
paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(3) Pendaftaran

kepesertaan

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendirisendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang
dibentuk

oleh

Peserta

dengan

mengisi

formulir

pendaftaran.
(4) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor
kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan
benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
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- 10 (5) Kepesertaan

pada

BPJS

Ketenagakerjaan

mulai

berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 12
(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu
Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara
lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar lunas.
(2) BPJS Ketenagakerjaan paling lama 3 (tiga) hari kerja
wajib

menyerahkan

Kartu

Peserta

BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara langsung kepada Peserta, melalui wadah,
atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
Pasal 13
(1) Dalam hal terjadi perubahan data
keluarganya,

perubahan

Peserta dan

kegiatan

usaha,

atau

pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan
data

secara

lengkap

dan

benar

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
terjadi perubahan.
(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara langsung kepada BPJS
Ketenagakerjaan,

melalui

wadah,

atau

kelompok

tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembentukan wadah atau kelompok tertentu yang
dibentuk oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur oleh Menteri.
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- 11 Pasal 14
Ketentuan

mengenai

bentuk

Kartu

Peserta

BPJS

Ketenagakerjaan, sertifikat kepesertaan, dan formulir
program JKK dan JKM diatur dengan Peraturan BPJS
Ketenagakerjaan.
Pasal 15
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut
dalam program JKK pada masing-masing perusahaan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu) wajib ikut
dalam program JKM pada salah satu perusahaan
yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pekerja penerima Upah yang bekerja pada beberapa
perusahaan wajib diikutsertakan dalam program JKK
dan JKM oleh masing-masing perusahaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
BESARNYA IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Iuran Peserta Penerima Upah
Pasal 16
(1) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan
dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan
kerja, meliputi:
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- 12 a. tingkat risiko sangat rendah

: 0,24% (nol koma

dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
b. tingkat risiko rendah

: 0,54% (nol koma

lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
c. tingkat risiko sedang
delapan

puluh

: 0,89% (nol koma

sembilan

persen)

dari

Upah

sebulan;
d. tingkat risiko tinggi

: 1,27% (satu koma

dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
e. tingkat risiko sangat tinggi

: 1,74% (satu koma

tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
(2) Besarnya
ditetapkan

Iuran

JKK

oleh

BPJS

bagi

setiap

perusahaan

Ketenagakerjaan

dengan

berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan
kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
(3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara.
Pasal 17
(1) Pengelompokan

tingkat

risiko

lingkungan

kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
dievaluasi paling lama setiap 2 (dua) tahun.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai bahan perubahan pengelompokan
tingkat

risiko

lingkungan

kerja

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(3) Ketentuan

mengenai

pengelompokan

tingkat

tata
risiko

cara

evaluasi

lingkungan

kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
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(1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sebesar 0,30% (nol
koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
(2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara.
Pasal 19
(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi
Peserta penerima Upah adalah Upah sebulan.
(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
(3) Apabila Upah dibayarkan secara harian maka Upah
sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung
dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
(4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau
satuan hasil, maka Upah sebulan sebagai dasar
pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3
(tiga) bulan terakhir.
(5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca
yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan maka
Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran
dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir.
Bagian Kedua
Iuran Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 20
(1) Iuran JKK bagi Peserta bukan penerima Upah
didasarkan pada nilai nominal tertentu dari
penghasilan Peserta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran
II
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
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- 14 (2) Besarnya Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta setiap
bulan.
(3) Iuran JKM bagi Peserta bukan penerima Upah
sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah)
setiap bulan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Iuran
Paragraf 1
Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Pasal 21
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
menyetor Iuran JKK dan JKM yang menjadi
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dan Pasal 18 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setiap bulan,
paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan
dengan melampirkan data pendukung seluruh
Pekerja dan dirinya.
(3) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada
hari kerja berikutnya.
Pasal 22
(1) Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar
2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan
yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar
oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
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- 15 (2) Denda

akibat

keterlambatan

sebagaimana dimaksud

pembayaran

Iuran

pada ayat (1) ditanggung

sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara

dan

pembayarannya

bersama-sama

dengan

dilakukan

penyetoran

sekaligus

Iuran

bulan

berikutnya.
(3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan

pendapatan lain dari Dana

Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23
(1) BPJS Ketenagakerjaan menghitung kelebihan atau
kekurangan Iuran JKK dan JKM sesuai dengan Upah
Pekerja.
(2) Perhitungan kelebihan atau kekurangan Iuran JKK
dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada daftar Upah Pekerja.
(3) Dalam

hal

terjadi

kelebihan

atau

kekurangan

pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan secara
tertulis kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara dan/atau Peserta paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya Iuran.
(4) Kelebihan

atau

kekurangan

pembayaran

Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan
dengan pembayaran Iuran bulan berikutnya.
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Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 24
(1) Peserta bukan penerima Upah wajib membayar Iuran
yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui
wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh
Peserta.
(3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15
bulan Iuran yang bersangkutan.
(4) Apabila tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) jatuh pada hari libur, maka Iuran dibayarkan pada
hari kerja berikutnya.
BAB IV
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN
Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan
Paragraf 1
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 25
(1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
(2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
yang meliputi:

1. pemeriksan . . .
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

pemeriksaan dasar dan penunjang;
perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah,
rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah
sakit swasta yang setara;
perawatan intensif;
penunjang diagnostik;
pengobatan;
pelayanan khusus;
alat kesehatan dan implan;
jasa dokter/medis;

10. operasi;
11. transfusi darah; dan/atau
12. rehabilitasi medik.
b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya pengangkutan Peserta
yang mengalami Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja, ke rumah sakit
dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya
pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat
sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus
apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat
total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat
bantu (orthose) dan/atau alat pengganti
(prothese);
7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta
yang meninggal dunia atau Cacat total tetap
akibat kecelakaan kerja.

(3) Beasiswa . . .
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pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap
Peserta.
(4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sekali oleh
Menteri.
(5) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan persentase Cacat berpedoman pada Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan persyaratan memperoleh manfaat beasiswa
pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b angka 8 diatur dengan Peraturan Menteri.
(7) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 26
Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) menjadi gugur apabila
telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja
terjadi.
Pasal 27
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program
JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi
risiko terhadap Pekerjanya, Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja
sesuai
dengan
ketentuan
dalam
Peraturan
Pemerintah ini.
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penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat JKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 28
(1) Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga
honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam
proses

asimilasi,

apabila

Kerja,

dianggap

sebagai

mengalami
Pekerja

Kecelakaan
dan

berhak

memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam
Pasal 25 ayat (2).
(2) Untuk

menghitung

besarnya

manfaat

JKK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka magang
atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap
menerima Upah sebesar Upah terendah sebulan dari
Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tempat
yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Iuran JKK
bagi Peserta magang, siswa kerja praktek atau
narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi
diatur

dengan

Peraturan

Menteri

berkoordinasi

dengan instansi terkait.
Pasal 29
Besarnya Iuran dan manfaat program JKK bagi Peserta
dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2
(dua) tahun.
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(1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas
kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau
swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja
sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi
Peserta penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
(3) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi
Peserta bukan penerima Upah, dibayar terlebih
dahulu oleh Peserta yang selanjutnya dimintakan
penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4) Ketentuan
mengenai
tata
cara
penggantian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 31
(1) Dalam hal Peserta membutuhkan rawat inap, maka
kelas
perawatan
di
rumah
sakit
umum
pemerintah/pemerintah daerah kelas I setempat atau
rumah sakit swasta yang tarifnya setara.
(2) Dalam hal Peserta memilih fasilitas rawat inap yang
lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka
Peserta
dapat
meningkatkan
haknya
dengan
menggunakan asuransi tambahan atau membayar
sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS
Ketenagakerjaan dengan biaya yang harus dibayar
akibat peningkatan kelas perawatan.
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(1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah
terakhir

Pekerja

pada

saat

kecelakaan

terjadi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang
sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran
manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat

(2)

huruf

penyelenggara

b,

maka

Pemberi

negara

Kerja

wajib

selain

membayar

kekurangannya.
(3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
melaporkan data Pekerjanya tidak benar, sehingga
mengakibatkan ada Pekerjanya yang tidak terdaftar
dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan,
maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan
hak

Pekerja

sesuai

dengan

ketentuan

dalam

Peraturan Pemerintah ini.
(4) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
mengikutsertakan

Pekerjanya

hanya

program saja dan tidak sesuai dengan

sebagian
penahapan

kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko
terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
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(1) Peserta

yang

mengalami

Kecelakaan

Kerja

dan

dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang
belum

menjalin

kerja

sama

dengan

BPJS

Ketenagakerjaan, karena di lokasi kecelakaan tidak
terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin
kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka
biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf a bagi Peserta penerima Upah dibayar terlebih
dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara, sedangkan bagi Peserta bukan penerima
Upah dibayar terlebih dahulu oleh Peserta.
(2) Dalam hal Pekerja menggunakan fasilitas pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan
sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan
penerima Upah dengan ketentuan biaya penggantian
yang

diberikan

setara

dengan

standar

fasilitas

pelayanan kesehatan tertinggi di daerah setempat
yang

telah

bekerja

sama

dengan

BPJS

Ketenagakerjaan.
(3) Dalam hal penggantian biaya yang diberikan oleh
BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdapat kekurangan, maka selisih biaya
ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara atau Peserta bukan penerima Upah.
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Jaminan Kematian
Pasal 34
(1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta,
apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif,
terdiri atas:
a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas
juta dua ratus ribu rupiah);
b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 =
Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu
rupiah) yang dibayar sekaligus;
c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah); dan
d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada
setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat
Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur
paling singkat 5 (lima) tahun.
(2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diberikan sebanyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap
Peserta.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 35
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program
JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko
terhadap
Pekerjanya,
Pemberi
Kerja
selain
penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja
sesuai
dengan
ketentuan
dalam
Peraturan
Pemerintah ini.
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- 24 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan,
penetapan jaminan, dan pembayaran manfaat JKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 36
Besarnya Iuran dan manfaat program JKM bagi Peserta
dilakukan evaluasi secara berkala paling lama setiap 2
(dua) tahun.
Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Manfaat
Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 37
(1) Pekerja

yang

mengalami

Kecelakaan

Kerja

atau

penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat
JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
(2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan
surat

keterangan

manfaat

JKK

dokter
dari

berhak
BPJS

mendapatkan

Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan
teknis dan administratif.
(3) Dalam

hal

melaksanakan

BPJS

Ketenagakerjaan

kewajiban

sebagaimana

tidak

dimaksud

pada ayat (2), dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1%
(satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus
dibayar

untuk

setiap

hari

keterlambatan

dan

dibayarkan kepada Peserta.
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- 25 (4) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) meninggal dunia, maka hak atas
manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.
(5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
meliputi:
a. janda, duda, atau anak;
b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka
manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai
berikut:
1. keturunan sedarah Pekerja menurut garis
lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat
kedua;
2. saudara kandung;
3. mertua;
4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh
Pekerja; dan
5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman
dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus
pemakaman, sedangkan santunan kematian
diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.
Pasal 38
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan
berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib
membayar manfaat JKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Peserta atau ahli
warisnya.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan
berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara wajib membayar terlebih
dahulu manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi
seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi
kewajibannya,

maka

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara dapat meminta penggantiannya
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 39
(1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran
JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan
terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja,
maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan:
a. manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf a kepada Peserta; dan
b. manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf b setelah Peserta dinyatakan
sembuh berdasarkan surat keterangan dokter dan
telah melunasi tunggakan Iuran.
(2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran
JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan
Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak
berhak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2).
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembayaran tunggakan Iuran dan pemberian manfaat
bagi Peserta bukan penerima Upah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.
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Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian
Pasal 40
(1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan
akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi:
a. janda, duda, atau anak;
b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka
manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai
berikut:
1. keturunan sedarah menurut garis lurus ke
atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
2. saudara kandung;
3. mertua;
4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh
Pekerja; dan
5. bila

tidak

ada

wasiat,

biaya

pemakaman

dibayarkan kepada perusahaan atau pihak
lain yang mengurus pemakaman, sedangkan
santunan sekaligus dan santunan berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1) huruf a dan huruf b diserahkan ke Dana
Jaminan Sosial.
(3) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan
JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian,
surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
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kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari
nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk
setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli
waris Peserta yang bersangkutan.
Pasal 41
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan
berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan
karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja,
BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli
waris.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan
berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan
karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja,
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar terlebih dahulu manfaat JKM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 kepada ahli waris.
(3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi
seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi
kewajibannya,
maka
Pemberi
Kerja
selain
penyelenggara negara dapat meminta penggantiannya
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 42
(1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran
JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan
Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan
Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS
Ketenagakerjaan wajib memberikan:
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34 ayat (1) huruf c kepada ahli waris Peserta; dan
b. manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d setelah
ahli waris melunasi tunggakan Iuran.
(2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran
JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan
Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan
Kerja atau penyakit akibat kerja, maka ahli waris
tidak

berhak

atas

manfaat

JKM

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34.
(3) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembayaran tunggakan Iuran dan pemberian manfaat
bagi Peserta bukan penerima Upah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB V
TATA CARA PELAPORAN DAN
PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja
Bagi Peserta Penerima Upah
Pasal 43
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat
kerja

yang

menimpa

Ketenagakerjaan

dan

Pekerja
instansi

kepada

BPJS

setempat

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
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merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam
jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi
Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit
akibat
kerja
dengan
menggunakan
formulir
Kecelakaan Kerja tahap I yang telah ditetapkan.
(3) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
instansi setempat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam
jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak Pekerja
dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia
berdasarkan
surat
keterangan
dokter
yang
menerangkan bahwa:
a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah
berakhir;
b. Cacat total tetap untuk selamanya;
c. Cacat sebagian anatomis;
d. Cacat sebagian fungsi; atau
e. meninggal dunia.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada
BPJS
Ketenagakerjaan
dengan
melampirkan
persyaratan yang meliputi:
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
b. Kartu Tanda Penduduk;
c. surat
keterangan
dokter
yang
memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
d. kuitansi biaya pengangkutan;
e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan,
bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
belum
bekerjasama
dengan
BPJS
Ketenagakerjaan; dan
f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
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- 31 (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(5)

telah

lengkap,

BPJS

Ketenagakerjaan

menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang
berhak

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(7) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(5)

belum

memberitahukan

lengkap,

BPJS

Ketenagakerjaan

kepada

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat kerja tahap II diterima.
(8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan baik secara
manual dan/atau elektronik.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja
Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 44
(1) Peserta bukan penerima Upah dan/atau keluarganya,
wajib melaporkan Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat kerja yang menimpa Peserta bukan penerima
Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi
setempat

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2) Laporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

merupakan laporan tahap I yang disampaikan dalam
jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadi
Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis penyakit
akibat kerja dengan menggunakan formulir yang telah
ditetapkan.

(3) Peserta . . .
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- 32 (3) Peserta bukan penerima Upah atau keluarganya,
wajib melaporkan akibat Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan
dan instansi setempat yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan laporan tahap II yang disampaikan dalam
jangka waktu paling lama 2 x 24 jam setelah Pekerja
dinyatakan sembuh, Cacat, atau meninggal dunia
berdasarkan
surat
keterangan
dokter
yang
menerangkan bahwa:
a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah
berakhir;
b. Cacat total tetap untuk selamanya;
c. Cacat sebagian anatomis;
d. Cacat sebagian fungsi; atau
e. meninggal dunia.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada
BPJS
Ketenagakerjaan
dengan
melampirkan
persyaratan yang meliputi:
a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
b. Kartu Tanda Penduduk;
c. surat
keterangan
dokter
yang
memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat;
d. kuitansi biaya pengangkutan;
e. kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan
bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
belum
bekerjasama
dengan
BPJS
Ketenagakerjaan; dan
f. dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.
(6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) telah
lengkap, BPJS Ketenagakerjaan
menghitung dan membayar manfaat JKK kepada yang
berhak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
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ayat

(5)

belum

lengkap,

BPJS

Ketenagakerjaan

memberitahukan kepada Peserta bukan penerima
Upah atau keluarganya paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak laporan akibat Kecelakaan Kerja atau
penyakit akibat kerja tahap II diterima.
(8) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual
dan/atau elektronik.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 45
(1) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan
dokter menghitung besarnya manfaat JKK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam

hal

perhitungan

BPJS

Ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima
salah satu pihak dan terjadi perbedaan pendapat
antara Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara dan/atau

BPJS Ketenagakerjaan mengenai

penetapan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat
kerja, akibat Kecelakaan Kerja, persentase Cacat dan
besarnya manfaat JKK, maka penetapan manfaat JKK
dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setempat.
(3) Dalam hal penetapan Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima
salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima
dapat meminta penetapan Menteri.
(4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)

merupakan

penetapan

akhir

yang

wajib

dilaksanakan oleh para pihak.
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lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

penyelesaian perbedaan pendapat tentang penetapan
Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, akibat
Kecelakaan

Kerja

atau

penyakit

akibat

kerja,

persentase Cacat, besarnya manfaat JKK, tata cara
pertimbangan medis, dan

mekanisme kerja dokter

penasehat diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 46
(1) BPJS

Ketenagakerjaan

pelayanan

kesehatan

wajib

membayar

yang

telah

fasilitas

memberikan

pelayanan kepada Peserta, paling lama 7 (tujuh) hari
kerja, sejak dokumen pengajuan pembayaran dari
fasilitas pelayanan kesehatan diterima secara lengkap
oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
pembayaran
dokumen

dari fasilitas pelayanan kesehatan dan
pengajuan

pembayaran

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 47
(1) Besarnya tarif pembayaran kepada fasilitas pelayanan
kesehatan
bersama

ditetapkan
antara

BPJS

berdasarkan

kesepakatan

Ketenagakerjaan

dengan

fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan
oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.
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(1) Pekerja yang didiagnosis menderita penyakit akibat
kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak
atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah
berakhir.
(2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak hubungan kerja berakhir.
(3) Jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
(4) Tata cara pelaporan penyakit akibat kerja, penetapan
penyakit

akibat

kerja,

mekanisme

penyelesaian

perbedaan pendapat, dan penetapan besarnya JKK
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44,
Pasal 44, dan Pasal 45.
Pasal 49
(1) Pekerja

yang

mengalami

Kecelakaan

Kerja

atau

penyakit akibat kerja berdasarkan rekomendasi dari
dokter penasehat dapat memperoleh program kembali
kerja agar Pekerja dapat bekerja kembali seperti
semula.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian program
kembali kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 50
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
melakukan

upaya

pencegahan

melalui

kegiatan

promotif dan preventif bekerja sama dengan BPJS
Ketenagakerjaan.
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 51
(1) Selama Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja
atau penyakit akibat kerja masih belum mampu
bekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
tetap membayar Upah Pekerja sampai ada surat
keterangan dokter yang menyatakan Pekerja telah
sembuh, Cacat, atau meninggal dunia.
(2) BPJS

Ketenagakerjaan

membayar

santunan

sementara tidak mampu bekerja kepada Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara sebagai pengganti
Upah yang telah dibayar oleh Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak
mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih
besar dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi
Kerja

selain

penyelenggara

negara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya dibayarkan
langsung kepada Pekerja.
(4) Dalam hal penggantian santunan sementara tidak
mampu bekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih
kecil dari Upah yang telah dibayarkan oleh Pemberi
Kerja

selain

penyelenggara

negara

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka selisihnya tidak dapat
dimintakan kembali dari Pekerja.

Pasal 52 . . .
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(1) Dalam hal Peserta masih dalam masa pengobatan dan
perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat

kerja,

maka

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara dilarang melakukan pemutusan
hubungan kerja.
(2) Peserta yang mengalami Cacat akibat Kecelakaan
Kerja

atau

penyakit

dipekerjakan
mengalami

akibat

kembali
Cacat

total

kerja

harus

kecuali

apabila

tetap

berdasarkan

tetap
Peserta
surat

keterangan dokter dan karena kecacatannya yang
bersangkutan

tidak

memungkinkan

lagi

untuk

melakukan pekerjaan.
BAB VI
KEPESERTAAN PADA SEKTOR USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 53
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala
usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak
dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan
Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja
waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjanya dalam
program JKK dan JKM sesuai penahapan kepesertaan.
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Besarnya Iuran dan Manfaat
Pasal 54
(1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja,
komponen Upah tercantum dan diketahui, maka
besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian lepas,
borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang
bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran
ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh
empat persen) dari Upah sebulan.
(2) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak
tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung
berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran
JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu
persen) dari nilai kontrak;
b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran
JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh
belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai
kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar
penetapan nilai Iuran JKK huruf b ditambah
0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih
nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi
setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah);
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(satu

milyar

rupiah)

sampai

dengan

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar
penetapan nilai Iuran JKK huruf c ditambah
0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai,
yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah
dikurangi

Rp1.000.000.000,00

(satu

milyar

rupiah); dan
e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran
JKK huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol
sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai
kontrak

kerja

konstruksi

setelah

dikurangi

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
Pasal 55
(1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja,
komponen Upah tercantum dan diketahui, maka
besarnya Iuran JKM bagi Pekerja harian lepas,
borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang
bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran
ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh
persen) dari Upah sebulan.
(2) Dalam hal komponen Upah Pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak
tercantum, maka besarnyaa Iuran JKM dihitung
berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran
JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari
nilai kontrak;
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Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan

Rp500.000.000,00

(lima

ratus

juta

rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran
JKM huruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua
persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak
kerja

konstruksi

setelah

dikurangi

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00
(lima

ratus

juta

rupiah)

sampai

dengan

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar
penetapan nilai Iuran JKM huruf b, ditambah
0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai,
yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah
dikurangi

Rp500.000.000,00

(lima

ratus

juta

rupiah);
d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00
(satu

milyar

rupiah)

sampai

dengan

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar
penetapan nilai Iuran JKM huruf c, ditambah
0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai,
yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah
dikurangi

Rp1.000.000.000,00

(satu

milyar

rupiah); dan
e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran
JKM huruf d, ditambah 0,01% (nol koma nol satu
persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak
kerja

konstruksi

setelah

dikurangi

Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
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(1) Manfaat JKK dan JKM bagi Pekerja harian lepas,
borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang
bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara pada sektor usaha jasa konstruksi diberikan
sesuai ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 33.
(2) Ketentuan
mengenai
tata
cara
pendaftaran,
pemberian Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan,
pembayaran Iuran, penetapan Upah sebagai dasar
pembayaran Iuran, dan Upah sebagai dasar
penetapan jaminan bagi Pekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB VII
PENANGANAN KELUHAN
Pasal 57
(1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf a yang diberikan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan
pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Untuk menangani pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit
pengendali mutu pelayanan dan penanganan
pengaduan pada kantor wilayah dan/atau kantor
cabang BPJS ketenagakerjaan.
(3) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan
BPJS ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan
pengaduan
kepada
instansi
setempat
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan/atau Dewan Jaminan Sosial
Nasional.
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lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
penyampaian
dan
penanganan
pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan
penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 58
(1) Sengketa dalam penyelenggaraan program JKK antara
Peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau antara fasilitas pelayanan kesehatan
dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara
Peserta dengan BPJS ketenagakerjaan, dapat
diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang
bersengketa.
(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sengketa di bidang keperdataan dan
sengketa mengenai hak-hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya
oleh pihak yang bersengketa dan bukan sengketa
yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian.
(3) Dalam hal sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah,
maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui unit
pengendali mutu pelayanan dan penanganan
pengaduan.
(4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak terlaksana maka penyelesaian
dilakukan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam . . .
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hal
mekanisme
mediasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terlaksana, maka
penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 59
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan ayat (7), Pasal
27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
Pasal 35 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3), Pasal
44 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 52
ayat (1), dan Pasal 53, dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda
kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik
tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada
instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 60 . . .
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(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
yang
dikenai
kepada
Pemberi
Kerja
selain
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (4), meliputi:
a. perizinan terkait usaha;
b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender
proyek;
c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh;
atau
e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi,
pencabutan sanksi dan mekanisme koordinasi dalam
pengenaan dan pencabutan sanksi diatur dalam
Peraturan Menteri.
BAB X
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 61
(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
telah diberikan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tetapi Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh
dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya, maka
BPJS
Ketenagakerjaan
wajib
melaporkan
ketidakpatuhan
tersebut
kepada
Pengawas
Ketenagakerjaan
pada
instansi
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan pada Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi,
dan/atau
pemerintah
daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Ketenagakerjaan

pada

instansi

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan berdasarkan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan
terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
yang

pelaksanaannya

sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud

peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
Selain

berdasarkan

laporan

dalam Pasal 61, Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan,

dapat

melakukan

pemeriksaan

terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
melanggar

ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 59 ayat (1) yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
1 Juli 2015.

Agar . . .
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setiap

orang

pengundangan
penempatannya

mengetahuinya,

Peraturan
dalam

memerintahkan

Pemerintah

Lembaran

ini

Negara

dengan
Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 154
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN
I. UMUM
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan
sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju
masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah mempunyai
komitmen

untuk

melaksanakan

hal

tersebut,

yaitu

dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial
Nasional tersebut, telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam UndangUndang tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara yang
akan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 1 (satu)
program, yaitu program jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional
bagi

seluruh

rakyat

Indonesia,

sedangkan

BPJS

Ketenagakerjaan

melaksanakan program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan
JKM.
Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan
program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini,
setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau
berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau
meninggal dunia.

Peraturan . . .
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program JKK dan JKM. Filosofi Kecelakaan Kerja pada dasarnya
merupakan suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha,
karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar
di perusahaannya tidak terjadi Kecelakaan Kerja, risiko kecelakaan
dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja
(resque professional), sehingga Pekerja yg tidak mampu bekerja akibat
Kecelakaan Kerja, harus dijamin agar tetap memperoleh hak-haknya
sebagai Pekerja, seperti sebelum terjadi Kecelakaan Kerja. Sedangkan
JKM diberikan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal
dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang mengakibatkan hilang atau
berkurangnya pendapatan.
Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial
Nasional

adalah

prinsip

kegotongroyongan,

yaitu

adanya

prinsip

kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan
sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar
Iuran sesuai dengan tingkat Upah atau penghasilannya. Upah sebagai
dasar pembayaran Iuran JKK dan JKM didasarkan pada persentase
tertentu dari Upah atau penghasilan sebulan, yang terdiri dari Upah
pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengertian JKK dan
JKM, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara
pembayaran iuran, manfaat dan tata cara pembayaran manfaat JKK dan
JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan pada sektor
usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa,
sanksi administratif, dan pengawasan ketenagakerjaan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai penahapan kepesertaan program jaminan sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Peserta yang pindah tempat kerja melaporkan Kartu Peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya kepada Pemberi Kerja
tempat kerja baru agar kepesertaan dapat berlanjut dengan
tetap

menggunakan

nomor

Kartu

Peserta

BPJS

Ketenagakerjaan yang lama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”nyata-nyata lalai” adalah apabila
Pemberi
Kerja
selain
penyelenggara
negara
tidak
mendaftarkan Pekerjanya dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak Pekerja dipekerjakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bukti lain yang menunjukkan
sebagai Pekerja/buruh” adalah dokumen yang dapat
membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara ada hubungan kerja. Contoh:
daftar hadir Pekerja dan bukti slip penerimaan upah
setiap bulan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Verifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk
mengecek status hubungan kerja dan kebenaran data Upah
dan data ketenagakerjaan lainnya yang disampaikan oleh
Pekerja pada saat mendaftarkan dirinya kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

Ayat (4) . . .
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagi Peserta bukan penerima Upah/Pekerja mandiri yang
melakukan pekerjaan lebih dari 1 (satu) jenis, maka pada saat
pendaftaran

harus

menguraikan

jenis

pekerjaan

yang

dilakukan, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan. Hal ini
didasarkan pertimbangan bahwa kemampuan Pekerja untuk
bekerja secara normal adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40
(empat puluh) jam seminggu, agar kondisi kesehatan Pekerja
tidak terganggu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “wadah atau kelompok tertentu”
adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan
untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan
kerja.
Wadah atau kelompok yang dibentuk ini akan membantu
Peserta dalam melakukan pendaftaran, membayar Iuran, dan
mengurus Peserta dalam memperoleh manfaat program
jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Bentuk formulir antara lain formulir pendaftaran Peserta, formulir
pelaporan perubahan data Peserta, formulir laporan Kecelakaan
Kerja atau penyakit akibat kerja tahap I, laporan akibat Kecelakaan
Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II, dan formulir pengajuan
JKM.
Pasal 15
Ayat (1)
Kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
mendaftarkan dirinya dalam program JKK pada masingmasing perusahaan agar bila terjadi Kecelakaan Kerja pada
masing-masing perusahaan tetap memperoleh hak-haknya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .
3665

-7Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Iuran JKK didasarkan pada 5 (lima) kelompok tingkat risiko
lingkungan kerja yang besarnya Iuran didasarkan pada
persentase tertentu dari Upah sebulan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan adanya perubahan
tingkat risiko lingkungan kerja pada jenis kelompok usaha
tertentu akibat adanya upaya pencegahan Kecelakaan Kerja
atau penyakit akibat kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Upah pada pekerjaan yang tergantung keadaan cuaca setiap
bulannya

sangat

berfluktuatif,

contoh

pada

pekerjaan

penebangan kayu ditengah hutan, pada umumnya bila musim
hujan, maka Upah sangat rendah tetapi dalam musim
kemarau

Upah

sangat

tinggi,

oleh

karenanya

untuk

menentukan Upah sebulan didasarkan pada Upah rata-rata
12 (dua belas) bulan terakhir.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Yang

dimaksud

penyakit

yang

dengan

“penyakit

disebabkan

oleh

akibat

kerja”

pekerjaan

adalah

dan/atau

lingkungan kerja.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan sesuai
kebutuhan medis” adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan

sesuai

kebutuhan

pengobatan

dan

perawatan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat kerja sesuai standar yang ditetapkan Menteri,
sampai

Pekerja

dinyatakan

sembuh,

Cacat,

atau

meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter
yang memeriksa, dokter yang merawat, dan/atau
dokter penasehat.
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang

dimaksud

Pemerintah
daerah”

atau

antara

dengan
rumah
lain

”rumah
sakit

Rumah

sakit

pemerintah

Sakit

Umum,

Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit
Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Darat,
dan Rumah Sakit Polri.
Angka 4
Cukup jelas.
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- 10 Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “Cacat sebagian
anatomis” adalah keadaan berkurang atau
hilangnya sebagian anggota badan yang secara
langsung atau tidak langsung mengakibatkan
berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja
untuk menjalankan pekerjaannya.
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adalah keadaan berkurang atau hilangnya
sebagian fungsi anggota badan yang secara
langsung atau tidak langsung mengakibatkan
berkurang atau hilangnya kemampuan Pekerja
untuk menjalankan pekerjaannya.
Yang dimaksud dengan “Cacat total tetap”
adalah
cacat
yang
mengakibatkan
ketidakmampuan seseorang untuk melakukan
pekerjaan.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Beasiswa pendidikan anak diberikan untuk
setiap peserta hanya 1 (satu) kali apabila
Peserta memiliki anak sah yang masih
bersekolah.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 26
Hak untuk menuntut JKK menjadi daluarsa setelah lewat 2 (dua)
tahun, hal ini disebabkan apabila tuntutan dilakukan setelah lewat
2 (dua) tahun, dikhawatirkan tempat kejadian Kecelakaan Kerja
telah berubah, saksi yang diperlukan sudah tidak ada, atau data
pendukung sulit untuk dicari. Oleh karenanya ada kewajiban
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara untuk melaporkan setiap
terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tidak lebih dari
2 x 24 jam agar data pendukung masih lengkap sehingga dapat
mempermudah penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja atau penyakit
akibat kerja.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
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Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “yang tarifnya setara” adalah tarif
yang besarannya paling tinggi sama dengan tarif di rumah
sakit pemerintah kelas I.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Upah pada saat kecelakaan terjadi bagi Peserta selain
penyelenggara negara terdiri dari Upah pokok ditambah
tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melaporkan Upah tidak sesuai
dengan Upah yang sebenarnya” adalah Upah yang dilaporkan
hanya sebagian yang mengakibatkan terjadi kekurangan
pembayaran manfaat JKK, maka Pemberi Kerja wajib
membayar kekurangannya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “melaporkan data Pekerja tidak benar”
adalah data Pekerja yang dilaporkan hanya sebagian, yang
mengakibatkan adanya Pekerja yang tidak diikutsertakan
dalam program jaminan sosial.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mengikutsertakan Pekerjanya hanya
sebagian program” adalah Pekerja tidak diikutsertakan pada
seluruh program yang diwajibkan sesuai penahapan
kepesertaan,
yang
mengakibatkan
Peserta
hanya
diikutsertakan dalam sebagian program saja.

Pasal 33 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peserta meninggal dunia dalam masa
aktif” adalah Peserta yang pada saat meninggal masih aktif
bekerja dan membayar Iuran.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter” adalah
surat

keterangan

dokter

yang

memeriksa,

dokter

yang

merawat, dan/atau dokter penasehat.
Yang

dimaksud

persyaratan

terkait

dengan

“persyaratan

penetapan

kasus

teknis”

tersebut

adalah
termasuk

Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, persentase
Cacat, dan besarnya manfaat JKK.
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- 15 Yang dimaksud dengan “persyaratan administratif “ antara
lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat
keterangan ahli waris.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan “sampai derajat kedua”
adalah bapak, ibu, kakek, nenek, anak, dan
cucu.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

3674

Pasal 40 . . .

- 16 Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sejak Pekerja dinyatakan sembuh,
cacat, atau meninggal dunia” adalah Pekerja sembuh 100%
(seratus persen), sembuh dengan Cacat sebagian anatomis,
sembuh dengan Cacat sebagian fungsi, dan sembuh dengan
Cacat total tetap, atau meninggal dunia.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah
dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk
memberikan pertimbangan medis dalam menentukan
besarnya persentase kecacatan akibat

Kecelakaan

Kerja atau penyakit akibat kerja.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh Iuran JKK sektor jasa konstruksi:
Dalam

hal

pekerjaan

konstruksi

dengan

nilai

kontrak

Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka
Iuran yang harus dibayar adalah:
- Untuk nilai kontrak sampai Rp100.000.000,00 besarnya
Iuran = 0,21% x Rp100.000.000,00 = Rp210.000,00 (dua
ratus sepuluh ribu rupiah).
- Untuk nilai kontrak sisanya Rp80.000.000,00 besarnya
Iuran = 0,17% x Rp80.000.000,00 = Rp136.000,00 (seratus
tiga puluh enam ribu rupiah).
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Iuran

yang

harus

dibayar

Rp210.000,00

+

Rp136.000,00 = Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh
enam ribu rupiah).
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh Iuran JKM sektor jasa konstruksi:
Dalam

hal

pekerjaan

konstruksi

dengan

nilai

kontrak

Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka
Iuran yang harus dibayar adalah:
- Untuk nilai kontrak sampai Rp100.000.000,00 besarnya
Iuran = 0,03 % x Rp100.000.000,00 = Rp30.000,00 (tiga
puluh ribu rupiah).
- Untuk nilai kontrak sisanya Rp80.000.000,00 besarnya
Iuran = 0,02% x Rp80.000.000,00 = Rp16.000,00 (enam
belas ribu rupiah).
- Total Iuran yang harus dibayar Rp30.000,00 + Rp16.000,00
= Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sengketa” adalah sengketa yang tidak
terkait dengan hak-hak normatif Pekerja yang telah diatur
dalam peraturan perundang undangan.
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang
undangan” adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang
undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan
Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “unit pelayanan publik tertentu”
adalah unit/instansi yang berwenang menerbitkan perijinan,
antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender
proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin
perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh, atau Izin
Mendirikan Bangunan (IMB).

3679

Pasal 60 . . .

- 21 Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951
tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia
Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 62
Yang

dimaksud

dengan

“ketentuan

peraturan

perundang-

undangan” antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951
tentang

Pernyataan

Berlakunya

Undang-Undang

Pengawasan

Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk
Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Pasal 63
Cukup jelas.
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LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN

PROGRAM

JAMINAN

KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RESIKO LINGKUNGAN KERJA
TINGKAT

JENIS KELOMPOK USAHA

RISIKO
LINGKUNGAN
KERJA
Kelompok I:

1.

Penjahitan/konveksi

2.

Pabrik topi

3.

Industri

Tingkat Resiko
Sangat
Rendah
pakaian

lainnya

(payung,

kulit

ikat

pinggang, gantungan celana/bretel)
4.

Pembuatan layar dan krey dari tekstil.

5.

Pabrik keperluan rumah tangga (sprei, selimut,
terpal, gorden, dan lain-lain yang ditenun)

6.

Perdagangan ekspor impor

7.

Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan
besar, distributor, makelar, dan lain-lain).

8.

Perdagangan lainnya (toko,

koperasi, penjualan

makanan dan lain-lain).
9.

Bank dan kantor-kantor perdagangan

10.

Perusahaan pertanggungan/asuransi

11.

Jasa pemerintahan

12.

Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.

13.

Organisasi-organisasi keagamaan.

14.

Lembaga kesejahteraan/sosial

15. Persatuan . . .
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Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.

16.

Balai penyidikan yang berdiri sendiri.

17.

Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya
seperti museum, perpustakaan, kebun binatang,
dan lain-lain

18.

Pemangkas rambut dan salon kecantikan.

19.

Peternakan.

20.

Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur,
dan lain lain)

21.

Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan
dan lain lain)

Kelompok II:

22.

Reparasi arloji dan lonceng

23.

Bioskop.

1.

Pertanian rakyat.

2.

Perkebunan gula

3.

Perkebunan tembakau

4.

Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan

Tingkat Resiko
Rendah

tembakau
5.

Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa,
dan lain lain.

6.

Pabrik teh

7.

Penggorengan dan pembuatan kopi bubuk

8.

Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)

9.

Perusahaan tembakau lainnya

10.

Pabrik kina

11.

Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya

12.

Industri

alat-alat

pekerjaan,

pengetahuan,

pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
13.

Reparasi arloji dan lonceng

14.

Industri alat-alat musik

15.

Pabrik alat-alat olah raga

16. Pabrik . . .
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Pabrik mainan anak

17.

Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat,
tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)

18.

Jasa perhubungan seperti handy talky dan radio

19.

Perusahaan pembuatan film dan pengedar film

20.

Bioskop

21.

Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lainlain

Kelompok III:

22.

Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop

23.

Perusahaan binatu, laundry

24.

Perusahaan potret/studio photo

25.

Penyiaran radio

26.

Rumah makan dan minuman

27.

Hotel, penginapan, dan ruang sewa

1.

Pelayanan pengairan

2.

Perusahaan kehutanan

3.

Pengumpulan hasil hutan

4.

Pembakaran arang (di hutan)

5.

Perburuan

6.

Pemeliharaan ikan tawar

7.

Pemeliharaan ikan laut

8.

Penangkapan ikan tawar

9.

Pemotongan hewan

Tingkat Resiko
Sedang

10.

Pemotongan dan pengawetan daging

11.

Pegolahan susu dan mentega

12.

Pabrik pengawetan sayuran dan buah

13.

Pabrik pengawetan ikan

14.

Penggilingan padi

15.

Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)

16.

Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lainlain)

17.

Pabrik roti dan kue
18. Pabrik . . .
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Pabrik biskuit

19.

Pabrik gula

20.

Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain

21.

Pabrik mie dan bihun

22.

Pabrik kerupuk

23.

Pabrik tahu

24.

Pabrik kecap

25.

Pabrik es

26.

Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak

27.

Industri makanan lainnya

28.

Pabrik minuman dan alkohol

29.

Pabrik anggur

30.

Pabrik bir

31.

Pabrik air soda, sari buah, dan minuman

32.

Pabrik pemintalan

33.

Pemintalan tali sepatu dan perban

34.

Pertenunan

35.

Permadani

36.

Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut

37.

Pabrik tali temali (kabel, pukat, rami, sabut, dan
lain-lain)

38.

Industri tekstil lainnya

39.

Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet,
sandal

plastik,

dan

lain-lain,

termasuk

pabrik

barang-barang plastik
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40.

Reparasi barang-barang keperluan kaki

41.

Pabrik kayu gabus

42.

Penggergajian kayu

43.

Pabrik peti dan gentong kayu

44.

Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)

45.

Pembikinan meubel dari rotan dan bambu

46.

Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya

47.

Pabrik kertas koran dan karton

48. Pabrik . . .

-548.

Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton

49.

Perusahaan percetakan dan penerbitan

50.

Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan

51.

Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan
lainnya

52.

Remiling karet

53.

Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan
luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).

54.

Perusahaan vulkanisir

55.

Pabrik garam

56.

Pabrik zat asam arang dan sejenisnya

57.

Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan
sintetis, dan lain-lain).

58.

Terpentin dan damar

59.

Industri minyak kelapa

60.

Industri minyak kelapa sawit

61.

Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan

62.

Minyak dan gemuk dari hewan

63.

Pabrik sabun

64.

Pabrik obat-obatan/farmasi

65.

Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik

66.

Pabrik barang-barang untuk mengkilap

67.

Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk,
pestisida dan lain-lain)

68.

Cokes oven (distribusi gas)

69.

Pabrik bahan bangunan dari tanah liat

70.

Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas

71.

Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin

72.

Pabrik semen

73.

Pembakaran gamping

74.

Pabrik tegel, ubin, pipa beton

75.

Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja

76.

Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi,
kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
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77. Pabrik . . .

-677.

Pabrik timbangan

78.

Pabrik klise dan huruf cetak

79.

Pabrik galvanisir (partikel)

80.

Pabrik barang-barang logam lainnya

81.

Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik

82.

Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu

83.

Reparasi sepeda dan becak

84.

Perusahaan optik

85.

Industri arloji dan lonceng

86

Perusahaan perak

87.

Industri barang-barang dari logam mulia

88.

Pabrik es

89.

Industri-industri lain seperti perusahaan plastik,
perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau

90.

Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan
distribusi)

91.

Pembersihan (sampah dan kotoran)

92.

Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara

93.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

94.

Pabrik gula

95.

Pabrik cat dan lak

96.

Pabrik tinta dan lem

97.

Pabrik bata merah dan genteng

98.

Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan
sepeda motor)

Kelompok IV:

1.

Pabrik dari hasil minyak tanah

2.

Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau batu

Tingkat Resiko
Tinggi
bara
3.

Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor,
mobil, dan mesin)
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4.

Pembikinan dan reparasi kapal dari baja

5.

Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan

kereta . . .

-7kereta api
6.

Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya

7.

Pabrik dan reparasi kapal udara

8.

Perusahaan kereta api

9.

Perusahaan trem dan bus

10.

Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus,
truk, taksi, dan angkutan massal)

11.

Penimbunan barang/veem

12.

Pengolahan limbah/B3

13.

Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji

14.

Pabrik alkohol dan spiritus

15.

Pabrik gas dan yang sejenisnya

16.

Pabrik semen

17.

Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja

18.

Perusahaan listrik/pembangkit, pemindahan dan
distribusi tenaga listrik

19.

Pabrik gas distribusi untuk rumah tangga dan
pabrik pabrik

Kelompok V:

20.

Industri uap untuk tenaga

21.

Penangkapan ikan laut

22.

Penangkapan ikan laut lainnya

23.

Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan

24.

Lori perkebunan

1.

Penebangan dan pemotongan kayu/panglong

2.

Asam belerang

3.

Pabrik pupuk

4.

Pabrik kaleng

5.

Perbaikan

Tingkat Resiko
Sangat Tinggi

rumah,

jalan-jalan,

terusan-terusan

konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan
instalasi listrik
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6.

Pengangkutan barang dan penumpang di laut

7.

Pengangkutan barang dan penumpang di udara

8. Pabrik . . .

-88.

Pabrik korek api

9.

Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)

10.

Penggalian batu

11.

Penggalian tanah liat

12.

Penggalian pasir

13.

Penggalian gamping

14.

Penggalian belerang

15.

Tambang intan dan batu perhiasan

16.

Pertambangan lainnya

17.

Tambang emas dan perak

18.

Penghasilan batu bara

19.

Tambang besi mentah

20.

Tambang timah

21.

Tambang bauksit

22.

Tambang mangan

23.

Tambang logam lainnya

24.

Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik
kembang api

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
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LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN

PROGRAM

JAMINAN

KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

TABEL PENGHASILAN DAN IURAN PROGRAM JKK BAGI PESERTA
BUKAN PENERIMA UPAH
PENGHASILAN

DASAR

IURAN JKK

PENGHASILAN
PENETAPAN
MANFAAT JKK
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Sampai dengan 1.099.000

1.000.000

10.000

1.100.000 - 1.299.000

1.200.000

12.000

1.300.000 - 1.499.000

1.400.000

14.000

1.500.000 - 1.699.000

1.600.000

16.000

1.700.000 - 1.899.000

1.800.000

18.000

1.900.000 - 2.099.000

2.000.000

20.000

2.100.000 - 2.299.000

2.200.000

22.000

2.300.000 - 2.499.000

2.400.000

24.000

2.500.000 - 2.699.000

2.600.000

26.000

2.700.000 - 3.199.000

2.950.000

29.500

3.200.000 - 3.699.000

3.450.000

34.500

3.700.000 - 4.199.000

3.950.000

39.500

4.200.000 - 4.699.000

4.450.000

44.500

4.700.000 - 5.199.000

4.950.000

49.500

5.200.000 - 5.699.000

5.450.000

54.500

5.700.000 - 6.199.000

5.950.000

59.500

6.200.000 - 6.699.000

6.450.000

64.500

6.700.000 - 7.199.000

6.950.000

69.500

-27.200.000 - 7.699.000

7.450.000

74.500

7.700.000 - 8.199.000

7.950.000

79.500

8.200.000 - 9.199.000

8.700.000

87.000

9.200.000 - 10.199.000

9.700.000

97.000

10.200.000 - 11.199.000

10.700.000

107.000

11.200.000 - 12.199.000

11.700.000

117.000

12.200.000 - 13.199.000

12.700.000

127.000

13.200.000 - 14.199.000

13.700.000

137.000

14.200.000 - 15.199.000

14.700.000

147.000

15.200.000 - 16.199.000

15.700.000

157.000

16.200.000 - 17.199.000

16.700.000

167.000

17.200.000 - 18.199.000

17.700.000

177.000

18.200.000 - 19.199.000

18.700.000

187.000

19.200.000 - 20.199.000

19.700.000

197.000

20.700.000

207.000

20.200.000 dan seterusnya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
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LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN

PROGRAM

JAMINAN

KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

I. MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Peserta penerima Upah dan bukan penerima Upah yang mengalami
Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK,
berupa:
a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara
lain meliputi:
1)

pemeriksaan dasar dan penunjang;

2)

perawatan tingkat pertama dan lanjutan;

3)

rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit
pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;

4)

perawatan intensif;

5)

penunjang diagnostik;

6)

pengobatan;

7)

pelayanan khusus;

8)

alat kesehatan dan implan;

9)

jasa dokter/medis;

10) operasi;
11) transfusi darah; dan
12) rehablitasi medis.
b. Santunan berupa uang meliputi:
1)

Penggantian

biaya

pengangkutan

Peserta

yang

mengalami

Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit
dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama
pada kecelakaan, meliputi;
a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. apabila . . .
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-2b) apabila

menggunakan

angkutan

laut

paling

banyak

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
c) apabila

menggunakan

angkutan

udara

paling

banyak

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka
berhak

atas

biaya

paling

banyak

dari

masing-masing

angkutan yang digunakan.
2)

Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100%
(seratus persen) dari Upah.
b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari Upah.
c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Upah.
STMB dibayar selama Peserta tidak mampu bekerja sampai
Peserta dinyatakan sembuh, Cacat sebagian anatomis, Cacat
sebagian fungsi, Cacat total tetap, atau meninggal dunia
berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau
dokter penasehat.

3)

Santunan Cacat, meliputi:
a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x
Upah sebulan,
b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai
tabel x 80 x Upah sebulan
c) Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;

4)

Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling
sedikit sebesar JKM.

5)

Biaya pemakaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

6)

Santunan berkala dibayar sekaligus= 24 x Rp. 200.000,00 =
Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
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7) Rehabilitasi . . .

-37)

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti
(prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak
berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan
patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah
Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen)
dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

8)

Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).

9)

Bantuan beasiswa kepada anak Peserta yang masih sekolah
sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap
Peserta, apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap
akibat Kecelakaan Kerja.

II. TABEL PERSENTASE CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT
LAINNYA.
CACAT TETAP SEBAGIAN


Lengan

kanan

kebawah

dari

(untuk

% X UPAH

sendi

kidal

bahu

40

berlaku

sebaliknya)


Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah

35



Lengan kanan dari atau dari atas siku

35

ke

bawah

(untuk

kidal

berlaku

sebaliknya)


Lengan kiri dari atau dari atas siku ke

30

bawah


Tangan kanan dari atau dari atas

32

pergelangan ke bawah


Tangan

kiri

dari

atau

dari

atas

28

pergelangan ke bawah (untuk kidal
berlaku sebaliknya)


Kedua belah kaki dari pangkal paha ke

70

bawah


Sebelah kaki dari pangkal paha ke

35

bawah
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 Kedua . . .

-4

Kedua belah kaki dari mata kaki ke

50

bawah


Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah

25



Kedua belah mata

70



Sebelah

mata

atau

diplopia

pada

35

penglihatan Dekat


Pendengaran pada kedua belah telinga

40



Pendengaran pada sebelah telinga

20



Ibu jari tangan kanan

15



Ibu jari tangan kiri

12



Telunjuk tangan kanan

9



Telunjuk tangan kiri

7



Salah satu jari lain tangan kanan

4



Salah satu jari lain tangan kiri

3



Ruas pertama telunjuk kanan

4,5



Ruas pertama telunjuk kiri

3,5



Ruas pertama jari lain tangan kanan



Ruas pertama jari lain tangan kiri



Salah satu ibu jari kaki

5



Salah satu jari telunjuk kaki

3



Salah satu jari kaki lain

2



Terkelupasnya kulit kepala



Impotensi



Kaki memendek sebelah:



2
1,5

10-30
40

− kurang dari 5 cm

10

− 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm

20

− 7,5 cm atau lebih

30

Penurunan daya dengar kedua belah

6

telinga setiap 10 desibel


Penurunan daya dengar sebelah telinga

3

setiap 10 desibel
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Kehilangan daun telinga sebelah



Kehilangan kedua belah daun telinga

5
10

 Cacat . . .

-5

Cacat hilangnya cuping hidung

30



Perforasi sekat rongga hidung

15



Kehilangan daya penciuman

10



Hilangnya kemampuan kerja fisik:



− 51% - 70%

40

− 26% - 50%

20

− 10% - 25%

5
70

Hilangnya kemampuan kerja mental
tetap



Kehilangan

sebagian

7

fungsi

penglihatan Setiap kehilangan efisiensi
tajam

penglihatan

10%.

Apabila

efisiensi penglihatan kanan dan kiri
berbeda,

maka

efisiensipenglihatan

binokuler dengan rumus kehilangan
efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi
penglihatan

terbaik)

+

%

efisiensi

penglihatan terburuk


Kehilangan penglihatan warna



Setiap kehilangan lapangan pandang

10
7

10%
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
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SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat
(8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
perlu

menetapkan

Peraturan

Pemerintah

tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam

Peraturan

Pemerintah

ini

yang

dimaksud

dengan:
1. Jaminan . . .
3696

-21. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang
bertujuan

untuk

mempertahankan

derajat

kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah
peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat
total tetap, atau meninggal dunia.
2. Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS
Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Manfaat

Pensiun

adalah

sejumlah uang

yang

dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total
tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang
meninggal dunia.
4. Peserta

Program

Jaminan

Pensiun

yang

selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang
terdaftar dan telah membayar iuran.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima

upah

atau

imbalan

dalam

bentuk

lainnya.
6. Pemberi

Kerja

pengusaha,

adalah

badan

orang

hukum,

perseorangan,

atau

badan-badan

lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau
penyelenggara

negara

yang

memperkerjakan

pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Janda atau Duda adalah istri atau suami yang sah
menurut
peserta

peraturan
yang

perundang-undangan

meninggal

dunia

yang

dari

terdaftar

sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan.

8. Anak . . .
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-38. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak
angkat yang sah menurut peraturan perundangundangan dari peserta yang meninggal dunia yang
terdaftar

sebagai

ahli

waris

di

BPJS

Ketenagakerjaan.
9. Orang Tua adalah ayah kandung, ibu kandung,
ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat atau ibu angkat,
yang sah sesuai peraturan perundang-undangan
dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
10. Penerima Manfaat Pensiun adalah peserta atau ahli
waris peserta yang berhak menerima manfaat
pensiun.
11. Iuran Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh peserta dan pemberi kerja.
12. Masa

Iur

adalah

jumlah

bulan

pelunasan

pembayaran iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.
13. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pemberi kerja kepada pekerja, ditetapkan dan
dibayar

menurut

kesepakatan,

suatu

atau

perjanjian

peraturan

kerja,

perundang-

undangan, termasuk tunjangan yang bersifat tetap
bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Cacat

Total

Tetap

adalah

cacat

yang

mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk
melakukan pekerjaan.
15. Usia Pensiun adalah usia saat peserta dapat mulai
menerima manfaat pensiun.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II . . .
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-4BAB II
KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Kepesertaan
Pasal 2
(1) Peserta terdiri atas:
a. Pekerja

yang

bekerja

pada

Pemberi

Kerja

penyelenggara negara; dan
b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara.
(2) Ketentuan mengenai kepesertaan bagi Pekerja yang
bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur
dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 3
(1) Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai
berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama
telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja
selain

penyelenggara

negara

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan.
(2) BPJS

Ketenagakerjaan

memberikan

bukti

pembayaran Iuran pertama sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

kepada

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara.
(3) Bukti pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)
Peserta

dan

merupakan bukti terdaftarnya
dasar

dimulainya

perlindungan

Pensiun

sebagaimana

Jaminan Pensiun.
(4) Kepesertaan

Jaminan

dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat Peserta:
a. meninggal dunia; atau
b. mencapai . . .
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-5b. mencapai

Usia

akumulasi

Pensiun
Iuran

dan

menerima

beserta

hasil

pengembangannya secara sekaligus.
Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 4
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS
Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan
kepesertaan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
mendaftarkan Pekerja yang baru paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pekerja
tersebut mulai bekerja.
Pasal 5
(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara

nyata-nyata

lalai

tidak

mendaftarkan

Pekerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam
Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan penahapan kepesertaan program
Jaminan Pensiun.
(2) Pendaftaran oleh Pekerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir
pendaftaran dan melampirkan:
a. perjanjian

kerja,

pengangkatan,

atau

surat
bukti

keputusan
lain

yang

menunjukkan sebagai Pekerja;
b. Kartu Tanda Penduduk; dan
c. Kartu Keluarga.
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-6(3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan melakukan
verifikasi

kepada

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari
kerja

terhitung

sejak

tanggal

pendaftaran

dilakukan.
(4) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat

(3)

membuktikan

penyelenggara

negara

Pemberi

Kerja

nyata-nyata

lalai

selain
tidak

mendaftarkan Pekerjanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
memungut dan menyetor Iuran yang menjadi
kewajiban Pekerja
menjadi

dan membayar

kewajiban

penyelenggara

Pemberi

negara

Iuran

Kerja

kepada

yang
selain
BPJS

Ketenagakerjaan.
Pasal 6
Dalam

hal

Pekerja

belum

terdaftar

pada

BPJS

Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara wajib

bertanggung jawab

pada

Pekerjanya

dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 7
(1) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor
kepesertaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 5 paling lama 1 (satu) hari
kerja setelah Iuran pertama dibayar lunas.

(2) Dalam . . .
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hal

menerbitkan

BPJS

Ketenagakerjaan

nomor

kepesertaan

tidak

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka bukti pembayaran
Iuran

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

3

digunakan sebagai bukti kepesertaan.
(3) BPJS

Ketenagakerjaan

memberikan

kartu

kepesertaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung

sejak

tanggal

nomor

kepesertaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
(4) Nomor kepesertaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan nomor kepesertaan tunggal
untuk

semua

program

jaminan

sosial

ketenagakerjaan yang diikuti oleh Peserta.
Pasal 8
BPJS

Ketenagakerjaan

menerbitkan

sertifikat

kepesertaan bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara yang telah mendaftarkan seluruh Pekerjanya
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal formulir pendaftaran diterima
secara lengkap dan benar serta Iuran pertama dibayar
lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 9
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan
Menteri.
(2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pencatatan, penerbitan nomor kepesertaan, dan
sertifikat kepesertaan bagi Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara diatur dengan Peraturan
BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian . . .
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Perubahan Data Kepesertaan
Pasal 10
(1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan
keluarganya,

Peserta

wajib

menyampaikan

perubahan data secara lengkap dan benar kepada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
menyampaikan

laporan

perubahan

data

kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak data diterima dari Peserta.
(3) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

sementara

menyampaikan

tidak

perubahan

bekerja,
data

Peserta

kepesertaan

kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(4) BPJS

Ketenagakerjaan

wajib

memberikan

konfirmasi pencatatan perubahan data kepesertaan
kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7
(tujuh) hari kerja setelah laporan perubahan data
kepesertaan diterima lengkap dan benar.
(5) Pemberian konfirmasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit dilakukan melalui situs BPJS
Ketenagakerjaan.
Pasal 11
(1) Peserta

yang

pindah

tempat

kerja

wajib

memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi
Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan
kartu kepesertaan yang dimilikinya.

(2) Pemberi . . .
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-9(2) Pemberi Kerja tempat kerja baru sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

wajib

meneruskan

kepesertaan Pekerja dengan melaporkan kartu
kepesertaan dan membayar Iuran kepada BPJS
Ketenagakerjaan

sejak

Pekerja

bekerja

pada

Pemberi Kerja tempat kerja baru.
Pasal 12
Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah
Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya
terkait penyelenggaraan Jaminan Pensiun, Pemberi
Kerja

selain

penyelenggara

negara

wajib

menyampaikan perubahan data tersebut kepada BPJS
Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
terjadi perubahan data.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan perubahan
data

kepesertaan

dan

pemberian

konfirmasi

pencatatan perubahan data kepesertaan diatur dengan
Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
BAB III
MANFAAT PENSIUN
Bagian Kesatu
Penerima Manfaat Pensiun
Pasal 14
(1) Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas:
a. Peserta;

b. 1 (satu) . . .
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- 10 b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan;
c. paling banyak 2 (dua) orang Anak; atau
d. 1 (satu) orang Orang Tua.
(2) Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus)
hari setelah terputusnya hubungan pernikahan
istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan
sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat
didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun.
(3) Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima
Manfaat Pensiun, Peserta harus menyampaikan
perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun
kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(4) Perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun tidak
dapat dilakukan setelah Peserta:
a. menerima Manfaat Pensiun pertama; atau
b. meninggal

dunia

kecuali

untuk

Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
melaporkan perubahan susunan penerima Manfaat
Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(6) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris
yang

berhak

penetapan

ahli

menerima

Manfaat

Pensiun,

waris

diselesaikan

secara

musyawarah antar ahli waris.
(7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan
ahli waris diselesaikan melalui pengadilan.
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Usia Pensiun
Pasal 15
(1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56
(lima puluh enam) tahun.
(2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh
tujuh) tahun.
(3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap
3 (tiga) tahun berikutnya

sampai mencapai Usia

Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
(4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun
tetapi

yang

bersangkutan

tetap

dipekerjakan,

Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat
Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau
pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan
paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun.
Bagian Ketiga
Manfaat Pensiun
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
Manfaat Pensiun berupa:
a. pensiun hari tua;
b. pensiun cacat;
c. pensiun Janda atau Duda;
d. pensiun Anak; atau
e. pensiun Orang Tua.

Pasal 17 . . .
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(1) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun
dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun;
dan
b. untuk

setiap

1

Manfaat Pensiun
Pensiun

tahun

(satu)

tahun

selanjutnya,

dihitung sebesar
sebelumnya

Manfaat

dikali

faktor

indeksasi.
(2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali
Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali ratarata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur
dibagi 12 (dua belas).
(3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(2)

merupakan

Upah

yang

sudah

disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi
umum.
(4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah
tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
(5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) merupakan tingkat inflasi
tahunan

yang

ditetapkan

oleh

lembaga

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.
Pasal 18
(1) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit
ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) untuk setiap bulan.

(2) Untuk . . .
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- 13 (2) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak
ditetapkan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam
ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
(3) Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling
banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan
tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
Paragraf 2
Manfaat Pensiun Hari Tua
Pasal 19
(1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang
telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki
Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang
setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
(2) Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan
formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2).
(3) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan
mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta
mencapai Usia Pensiun.
(4) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada
saat Peserta meninggal dunia.
Paragraf 3
Manfaat Pensiun Cacat
Pasal 20
(1) Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang
mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai
Usia Pensiun.
(2) Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan
formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2).
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- 14 (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap
dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun,
Masa

Iur

yang

digunakan

dalam

menghitung

Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan
ketentuan:
a. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat
kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh
persen); dan
b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap
terjadi setelah peserta terdaftar dalam program
Jaminan Pensiun

paling singkat

1 (satu)

bulan.
(4) Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai
tanggal

1

bulan

berikutnya

setelah

Peserta

ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap.
(5) Penetapan
Cacat
Total
Tetap
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter
penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter
pemeriksa.
(6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil
penetapan
Cacat
Total
Tetap
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), penyelesaiannya dilakukan
melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.
(7) Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat
Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi
definisi Cacat Total Tetap.
Paragraf 4
Manfaat Pensiun Janda atau Duda
Pasal 21
(1) Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh
istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
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- 15 (2) Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung
sebesar:
a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia
sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun
hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
atau

Manfaat

Pensiun

cacat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang
meninggal dunia setelah menerima Manfaat
Pensiun.
(3) Dalam

hal

Peserta

meninggal

dunia

sebelum

mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari
15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan
dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau
Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu)
tahun; dan
b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat
kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh
persen).
(4) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya
setelah Peserta meninggal dunia.
(5) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada
saat

Janda atau Duda meninggal dunia atau

menikah lagi.
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Manfaat Pensiun Anak
Pasal 22
(1) Manfaat Pensiun Anak diterima oleh Anak dalam
hal:
a. Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai
istri atau suami; atau
b. Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia
atau menikah lagi.
(2) Besar

Manfaat

Pensiun

Anak

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar:
a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia
sebelum menerima Manfaat Pensiun dan tidak
mempunyai Janda atau Duda;
b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun
hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
atau

Manfaat

Pensiun

cacat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang
meninggal dunia setelah menerima Manfaat
Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau
Duda; atau
c. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun
Janda

atau

Duda

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 21, untuk Janda atau Duda yang
meninggal dunia atau menikah lagi.
(3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum
mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari
15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan
dalam
menghitung
Manfaat
Pensiun
Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
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- 17 a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu)
tahun; dan
b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat
kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh
persen).
(4) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai
tanggal l bulan berikutnya setelah:
a. Peserta meninggal dunia;
b. Janda atau Duda meninggal dunia; atau
c. Janda atau Duda menikah lagi.
(5) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Anak
mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja,
atau menikah.
Paragraf 6
Manfaat Pensiun Orang Tua
Pasal 23
(1) Manfaat Pensiun Orang Tua diterima oleh Orang
Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak
mempunyai istri, suami, atau Anak.
(2) Besar Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
a. 20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia
sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
b. 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun
hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
atau

Manfaat

Pensiun

cacat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20, untuk Peserta yang
meninggal dunia setelah menerima Manfaat
Pensiun.
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hal

Peserta

meninggal

dunia

sebelum

mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari
15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan
dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu)
tahun; dan
b. Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat
kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh
persen).
(4) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai
tanggal

1

bulan

berikutnya

setelah

Peserta

meninggal dunia.
(5) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang
Tua meninggal dunia.
Bagian Keempat
Hak Peserta yang Mencapai Usia Pensiun Sebelum Memiliki
Masa Iur 15 (lima belas) Tahun
Pasal 24
(1) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum
memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta
berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya
ditambah hasil pengembangannya.
(2) Seluruh
akumulasi
Iuran
ditambah
hasil
pengembangannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1
bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia
Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh
BPJS Ketenagakerjaan.
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ayat (2) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai
sebenarnya.
Bagian Kelima
Pembayaran Manfaat Pensiun
Pasal 25
(1) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dibayarkan dengan
ketentuan:
a. paling cepat sejak hak atas Manfaat Pensiun
mulai diperhitungkan dan dokumen pendukung
diterima
secara
lengkap
oleh
BPJS
Ketenagakerjaan; dan
b. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak hak
atas Manfaat Pensiun timbul dan dokumen
pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
(2) Pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya
paling lambat tanggal 1 bulan berjalan.
(3) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 dihentikan pembayarannya setelah hak
atas Manfaat Pensiun berakhir.
Pasal 26
(1) Penerima Manfaat Pensiun wajib melakukan
konfirmasi data penerima Manfaat Pensiun 1 (satu)
kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
(2) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun belum
melakukan konfirmasi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menghentikan
sementara pembayaran Manfaat Pensiun.
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Ketenagakerjaan

dapat

membayarkan

kembali Manfaat Pensiun setelah Penerima Manfaat
Pensiun memberikan konfirmasi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam

hal

Penerima

Manfaat

Pensiun

tidak

melakukan konfirmasi sampai dengan 10 (sepuluh)
tahun,

BPJS

Ketenagakerjaan

menghentikan

pembayaran Manfaat Pensiun.
Pasal 27
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembayaran, penghentian, dan pengajuan manfaat
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV
IURAN
Bagian Kesatu
Besaran Iuran
Pasal 28
(1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap
bulan.
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
3% (tiga persen) dari Upah per bulan.
(3) Iuran

sebesar

3%

(tiga

persen)

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama
oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan
Peserta dengan ketentuan:
a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh
Peserta.
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(3) dilakukan evaluasi paling singkat 3 (tiga) tahun
dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi
nasional dan perhitungan kecukupan kewajiban
aktuaria.
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian
kenaikan besaran Iuran secara bertahap menuju
8% (delapan persen).
Pasal 29
(1) Upah
setiap
bulan
yang
dijadikan
dasar
perhitungan Iuran terdiri atas Upah pokok dan
tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan.
(2) Batas paling tinggi Upah yang digunakan sebagai
dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun untuk
tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00
(tujuh juta rupiah) setiap bulan.
(3) BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan
besaran Upah tertinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan menggunakan faktor pengali
sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan
tahunan
produk
domestik
bruto
tahun
sebelumnya.
(4) BPJS
Ketenagakerjaan
menetapkan
dan
mengumumkan penyesuaian batas paling tinggi
Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik mengumumkan data produk domestik
bruto.
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Tata Cara Pembayaran
Pasal 30
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
memungut Iuran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

28

yang

menjadi

beban

Peserta

dan

menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

28

secara

bersama-sama

dengan

Iuran

Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap
bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Pasal 31
(1) Keterlambatan penyetoran Iuran oleh Pemberi Kerja
selain

penyelenggara

negara

dikenakan

denda

sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan
keterlambatan
seharusnya

yang

disetor

dihitung
oleh

dari

Pemberi

Iuran

yang

Kerja

selain

penyetoran

Iuran

penyelenggara negara.
(2) Denda

akibat

keterlambatan

sebagaimana dimaksud
sepenuhnya

oleh

pada ayat (1) ditanggung
Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara yang dibayarkan bersamaan
dengan total Iuran yang tertunggak.
(3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan aset Dana Jaminan Sosial
program Jaminan Pensiun.
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Iuran yang belum dilunasi merupakan piutang Dana
Jaminan Sosial program Jaminan Pensiun.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
Iuran diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak
melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 10 ayat (2),
Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (5) dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak
mendapat

pelayanan

publik

tertentu

yang

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 35
Dalam

hal

BPJS

Ketenagakerjaan

terlambat

membayarkan hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari nilai nominal yang
seharusnya diterima Peserta, Janda atau Duda, Anak,
atau Orang Tua.
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PENGAWASAN
Pasal 36
(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara telah diberikan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tetapi
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tetap
tidak patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban
lainnya, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib
melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada
Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Pemberi
Kerja
selain
penyelenggara
negara
yang
pelaksanaannya
dilakukan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Pengawas Ketenagakerjaan pada
instansi
yang
bertanggung
jawab
di
bidang
ketenagakerjaan
dapat
melakukan
pemeriksaan
terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
1 Juli 2015.
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- 25 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan

Peraturan

Pemerintah

ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 155
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN

I.

UMUM
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

tujuan

tersebut

semakin

dipertegas

yaitu

dengan

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh
rakyat.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 (dua) Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial
nasional.
kesehatan

BPJS

Kesehatan

sedangkan

BPJS

melaksanakan

program

Ketenagakerjaan

jaminan

melaksanakan

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari
tua, dan Jaminan Pensiun bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara dan Pekerja penerima Upah.
Untuk memberikan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta
dan

keluarganya

yang

memasuki

Usia

Pensiun,

Pemerintah

menetapkan program Jaminan Pensiun yang diwajibkan bagi
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Pekerja penerima
Upah.

Program . . .
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-2Program Jaminan Pensiun merupakan program manfaat
pasti, dimana Manfaat Pensiun dibayarkan pada saat Peserta
memasuki Usia Pensiun atau mengalami Cacat Total Tetap yang
didasarkan pada formula perhitungan Iuran dan manfaat.
Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 6
ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 maka BPJS
Ketenagakerjaan

menyelenggarakan

program

Jaminan

Pensiun

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai besarnya Iuran
dan manfaat yang harus diterima oleh Peserta, sedangkan untuk
besarnya Iuran Jaminan Pensiun untuk Peserta penerima Upah
ditentukan

berdasarkan

presentase

tertentu

dari

Upah

atau

penghasilan atau suatu jumlah nominal tertentu yang ditanggung
bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan
Pekerja.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengertian
Jaminan Pensiun, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya
Iuran, tata cara pembayaran Iuran, manfaat Jaminan Pensiun,
persyaratan dan mekanisme manfaat Jaminan Pensiun, sanksi
administratif, dan pengawasan.

II.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang

dimaksud

dengan

“sementara

tidak

bekerja”

adalah Peserta belum mendapatkan pekerjaan dan
belum mencapai Usia Pensiun.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”indeksasi”
penyesuaian besar Manfaat Pensiun.

adalah

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Upah yang sudah disesuaikan
nilainya” adalah nilai di masa depan (future value) Upah
dengan inflasi sebagai faktor pengganda (compounding
factor).

Ayat (4) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tingkat kepadatan” atau
density rate adalah tingkat ketaatan pembayaran
Iuran oleh Peserta.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dokter penasehat” adalah
dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk
memberikan pertimbangan medis dalam menentukan
dan menetapkan Peserta yang mengalami Cacat Total
Tetap.

Ayat (6) . . .
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Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung”
antara lain:
a. kartu Peserta;
b. Kartu Tanda Penduduk;
c. Kartu Keluarga; dan/atau
d. Surat Keterangan Berhenti Bekerja.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberhentian sementara pembayaran Manfaat Pensiun
yang diberikan secara berkala tidak menghilangkan hak
pensiunan apabila yang bersangkutan hadir melakukan
konfirmasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Perhitungan kecukupan kewajiban aktuaria dilakukan
oleh aktuaris independen.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38 . . .
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-9Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5715
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SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5)
dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu
menetapkan

Peraturan

Pemerintah

tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor

150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA.

BAB I . . .
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT
adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus
pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal
dunia, atau mengalami cacat total tetap.
2. Pemberi

Kerja

adalah

orang

perseorangan,

pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya
yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.
3. Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah
setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja
paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah
membayar iuran.
4. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh peserta dan pemberi kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
6. Upah

adalah

hak

pekerja

yang

diterima

dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan
dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,
atau

peraturan

perundang-undangan,

termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

7. Badan . . .
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Penyelenggara

Ketenagakerjaan

yang

Jaminan

selanjutnya

Sosial

disebut

BPJS

Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.
8. Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah
kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk
semua program jaminan sosial.
9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai
negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam
jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
BAB II
KEPESERTAAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya dalam
program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai
penahapan kepesertaan.
(2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya
dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.

Pasal 3 . . .
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Penyelenggaraan program JHT bagi Peserta pada Pemberi
Kerja penyelenggara negara diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersendiri.
Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 4
(1) Peserta program JHT terdiri atas:
a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara; dan
b. Peserta bukan penerima Upah.
(2) Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi
Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pekerja pada perusahaan;
b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan.
(3) Peserta
bukan
penerima
Upah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pemberi Kerja;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja
mandiri; dan
c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan
menerima Upah.
Pasal 5
Dalam hal Pekerja penerima Upah yang bekerja pada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bekerja pada
beberapa perusahaan, Pemberi Kerja masing masing
Perusahaan wajib mengikutsertakan Pekerjanya dalam
program JHT sesuai penahapan kepesertaan.
Pasal 6 . . .
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Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) huruf a memiliki perusahaan lebih dari 1
(satu), Pemberi Kerja wajib ikut dalam program JHT pada
setiap perusahaan.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran
Paragraf 1
Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara
Pasal 7
(1) Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara

negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang telah
diisi secara lengkap dan benar, meliputi data dirinya
dan data Pekerja beserta anggota keluarganya kepada
BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari
BPJS Ketenagakerjaan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor
kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan
benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Kepesertaan

pada

BPJS

Ketenagakerjaan

mulai

berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 8 . . .
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(1) BPJS

Ketenagakerjaan

menerbitkan

Kartu

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi
Kerja

selain

penyelenggara

negara

dan

seluruh

Pekerjanya paling lama 7 (tujuh) hari kerja

sejak

formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan
benar serta Iuran pertama dibayar lunas kepada
BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pemberi

Kerja

menyampaikan
Ketenagakerjaan

selain

penyelenggara

negara

Kartu

Kepesertaan

BPJS

kepada

masing-masing

Peserta

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 9
(1) Peserta

yang

pindah

tempat

kerja

wajib

memberitahukan kepesertaannya dalam program JHT
kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan
menunjukkan

Kartu

Kepesertaan

BPJS

Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
(2) Pemberi Kerja tempat kerja baru wajib meneruskan
kepesertaan

Pekerja

dengan

melaporkan

Kartu

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan membayar
Iuran

JHT

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan

sejak

Pekerja bekerja pada Pemberi Kerja tempat kerja
baru.
(3) Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum

melaporkan dan membayar

Iuran JHT, apabila timbul hak Pekerja atas manfaat
JHT,

Pemberi Kerja

baru wajib membayar hak

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 10 . . .
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(1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan
keluarganya, Peserta wajib menyampaikan perubahan
data secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setelah
menerima perubahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyampaikan perubahan data
kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja sejak data diterima.
(3) Dalam hal terjadi perubahan data Upah, jumlah
Pekerja, alamat kantor, dan perubahan data lainnya
terkait penyelenggaraan program JHT, Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara wajib menyampaikan
perubahan data kepada BPJS Ketenagakerjaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
Pasal 11
(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
nyata-nyata

lalai

tidak

mendaftarkan

Pekerjanya

dalam program JHT, Pekerja berhak mendaftarkan
dirinya sendiri dalam program JHT kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan
dalam penahapan kepesertaan.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh

Pekerja yang bersangkutan dengan

mengisi formulir pendaftaran yang telah ditetapkan
dengan melampirkan:
a. perjanjian kerja, surat keputusan pengangkatan,
atau

bukti

lain

yang

menunjukkan

sebagai

Pekerja atau buruh;
b. Kartu Tanda Penduduk; dan
c. Kartu Keluarga.
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Ketenagakerjaan

berdasarkan

pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
melakukan verifikasi kepada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak pendaftaran dilakukan.
(4) Dalam hal
pada

hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

ayat

(3)

terbukti

Pemberi

Kerja

selain

penyelenggara negara nyata-nyata lalai, Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara wajib membayar Iuran
yang

menjadi

kewajibannya

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan
dalam penahapan kepesertaan.
(5) BPJS

Ketenagakerjaan

berdasarkan

pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1
(satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama
diterima.
(6) Kepesertaan

BPJS

Ketenagakerjaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku sejak nomor
kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 12
(1) Kartu

Kepesertaan

BPJS

Ketenagakerjaan

dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
pendaftaran JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11

dan

Iuran

pertama

diterima

BPJS

menyampaikan

Kartu

Ketenagakerjaan.
(2) Pemberi

Kerja

wajib

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada masingmasing Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterima
dari BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Dalam . . .
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hal

Pekerja

telah

mendaftarkan

dirinya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tetapi
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum
membayar Iuran pertama secara lunas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada BPJS
Ketenagakerjaan,

apabila

terjadi

risiko

terhadap

Pekerjanya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara.
Paragraf 2
Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 13
(1) Peserta

bukan

penerima

Upah

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat mendaftarkan
dirinya

dalam

program

JHT

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
(2) Dalam hal Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu),
Peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha
atau

pekerjaannya

tersebut

dalam

formulir

pendaftaran paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(3) Pendaftaran

kepesertaan

kepada

BPJS

Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendirisendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang
dibentuk

oleh

Peserta

dengan

mengisi

formulir

pendaftaran.
(4) BPJS

Ketenagakerjaan

berdasarkan

pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1
(satu) hari kerja sejak pendaftaran dan Iuran pertama
diterima BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan
nomor kepesertaan.

(5) Ketentuan . . .
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lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pembentukan wadah atau kelompok tertentu yang
dibentuk oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 14
(1) Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diterbitkan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir
pendaftaran

diterima

secara

lengkap

dan

Iuran

pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan Kartu
Kepesertaan

BPJS

Ketenagakerjaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada
Peserta, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang
dibentuk oleh Peserta.
(3) Kepesertaan

program

JHT

pada

BPJS

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (4) mulai berlaku sejak nomor kepesertaan
diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 15
(1) Dalam hal terjadi perubahan data

Peserta dan

keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara
lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan
paling

lama

7

(tujuh)

hari

kerja

sejak

terjadi

perubahan.
(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara langsung kepada BPJS
Ketenagakerjaan,

melalui

wadah,

atau

kelompok

tertentu yang dibentuk oleh Peserta.

BAB III . . .
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BESARNYA IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Besarnya Iuran JHT Bagi Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
Pasal 16
(1) Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja
pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah,
dengan ketentuan:
a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh
Pemberi Kerja.
(2) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta penerima
Upah

yang

bekerja

penyelenggara

negara

pada

Pemberi

dilakukan

Kerja

selain

evaluasi

secara

berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17
(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT
bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah
Upah sebulan.
(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja selain
penyelenggara negara terdiri atas Upah pokok dan
tunjangan tetap.
(3) Apabila
sebulan

Upah

dibayarkan

sebagai

dasar

secara

harian,

pembayaran

Iuran

Upah
JHT

dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh
lima).
(4) Apabila . . .
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satuan

hasil,

Upah

sebulan

sebagai

dasar

pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3
(tiga) bulan terakhir.
(5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca
yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan,
Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT
dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan
terakhir.
Bagian Kedua
Besarnya Iuran JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 18
(1) Iuran

JHT bagi

didasarkan

pada

Peserta
jumlah

bukan

penerima

nominal

Upah

tertentu

dari

penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar
sebagaimana

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
(2) Daftar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih

oleh

Peserta

sesuai

penghasilan

Peserta

masing-masing.
(3) Besarnya Iuran program JHT bagi Peserta bukan
penerima Upah dilakukan evaluasi secara berkala
paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .
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Tata Cara Pembayaran Iuran
Paragraf 1
Peserta Penerima Upah yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara
Pasal 19
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
menyetor Iuran JHT yang menjadi kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
(2) Pemberi Kerja wajib membayar Iuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap bulan

paling lambat

tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan Iuran
yang

bersangkutan

dengan

melampirkan

data

pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.
(3) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada
hari kerja berikutnya.
Pasal 20
(1) Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar
2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan
yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar
oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
(2) Denda

akibat

keterlambatan

pembayaran

Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung
sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara

dan

bersama-sama

pembayarannya
dengan

dilakukan

penyetoran

sekaligus

Iuran

bulan

berikutnya.

(3) Denda . . .
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ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana
Jaminan Sosial.
Paragraf 2
Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 21
(1) Peserta bukan penerima Upah wajib membayar Iuran
yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui
wadah, atau melalui kelompok tertentu yang dibentuk
oleh Peserta.
(3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15
bulan

berikutnya

dari

bulan

Iuran

yang

bersangkutan.
(4) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada
hari kerja berikutnya.
BAB IV
MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Manfaat Jaminan Hari Tua
Pasal 22
(1) Manfaat

JHT

adalah

berupa

uang

tunai

yang

dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh
enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat
total tetap.
(2) Besarnya . . .
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manfaat

JHT

adalah

sebesar

nilai

akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah
hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening
perorangan Peserta.
(3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayar secara sekaligus.
(4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa
pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian
sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki
masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
(5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak
30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang
peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling
banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain
sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
(6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu)
kali selama menjadi Peserta.
(7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi
kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta
hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
Pasal 23
(1) Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT
diberikan kepada ahli waris yang sah.
(2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. janda;
b. duda; atau
c. anak.

(3) Dalam . . .
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dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan
sesuai urutan sebagai berikut:
a. keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus
ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
b. saudara kandung;
c. mertua; dan
d. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh
Pekerja.
(4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak
ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 24
Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT
karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 25
(1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh
manfaat
layanan
tambahan
berupa
fasilitas
pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain.
(2) Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian,
persyaratan,
dan jenis manfaat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Bagian . . .
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Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua
Pasal 26
(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta
apabila:
a. Peserta mencapai usia pensiun;
b. Peserta mengalami cacat total tetap;
c. Peserta meninggal dunia; atau
d. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya.
(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia
pensiun diberikan kepada Peserta pada saat
memasuki usia pensiun.
(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan
hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia
pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia
56 (lima puluh enam) tahun.
(4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak
atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta.
(5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum
mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT
diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2).
(6) Dalam hal Peserta tenaga kerja asing atau warga
negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya, manfaat JHT diberikan kepada
Peserta yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Hasil pengembangan program JHT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang diberikan
kepada
Peserta
oleh
BPJS
Ketenagakerjaan
berdasarkan hasil pengembangan program JHT
sesuai laporan keuangan tahunan.
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bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan laporan keuangan bulanan
pada periode bulan sebelumnya.
(3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit sebesar rata-rata
bunga deposito counter rate bank pemerintah untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
mekanisme
penetapan dan distribusi hasil pengembangan
program JHT kepada setiap Peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 28
Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JHT,
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.
Pasal 29
Dalam hal Peserta masih bekerja pada usia pensiun dan
memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat
JHT pada usia 56 (lima enam) tahun serta tetap menjadi
Peserta dan membayar Iuran, pembayaran manfaat JHT
dapat dilakukan pada saat Peserta berhenti bekerja.
Pasal 30
BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya JHT paling
lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Peserta mencapai usia
pensiun dan wajib memberitahukan kepada Peserta yang
bersangkutan.

Pasal 31 . . .
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(1) Peserta atau ahli waris yang berhak memperoleh
manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
wajib mengajukan pembayaran manfaat JHT kepada
BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Kartu
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2) BPJS

Ketenagakerjaan

berdasarkan

pengajuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayarkan
manfaat JHT secara sekaligus kepada Peserta atau
ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap
dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 32
Hak atas JHT sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah

ini

tidak

dapat

digadaikan,

atau

disita

sebagai

dipindahtangankan,
pelaksana

putusan

pengadilan.
BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat
(1) dan ayat (2), dan Pasal 24 dikenai sanksi
administratif.
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ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/atau denda
kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik
tertentu kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada
Instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas
permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 34
(1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
yang
dikenai
kepada
Pemberi
Kerja
selain
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (4), meliputi :
a. perizinan terkait usaha;
b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender
proyek;
c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja atau
buruh; atau
e. izin mendirikan bangunan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan,
pencabutan, dan mekanisme koordinasi dalam
pengenaan dan pencabutan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan
Peraturan Menteri.
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PENGAWASAN
Pasal 35
(1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
telah

dikenai

sanksi

administratif

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tetapi tetap tidak
patuh dalam membayar Iuran dan kewajiban lainnya,
BPJS

Ketenagakerjaan

ketidakpatuhan
Ketenagakerjaan

wajib

tersebut
pada

melaporkan

kepada

instansi

Pengawas

yang

bertangung

jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah
daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
(2) Pengawas

Ketenagakerjaan

bertanggungjawab
setempat

di

pada

bidang

berdasarkan

instansi

yang

ketenagakerjaan

laporan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan
terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
yang

pelaksanaannya

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada

ayat

instansi

(2),
yang

ketenagakerjaan

Pengawas

Ketenagakerjaan

bertanggungjawab
dapat

melakukan

di

pada
bidang

pemeriksaan

terhadap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
yang

pelaksanaannya

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundan-undangan.

BAB VII . . .
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PENANGANAN KELUHAN
Pasal 36
(1) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap pelayanan
program

JHT

yang

Ketenagakerjaan,

diberikan

Peserta

dapat

oleh

BPJS

menyampaikan

pengaduan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Untuk menangani pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan membentuk unit
pengendali

mutu

pelayanan

dan

penanganan

pengaduan pada kantor wilayah dan/atau kantor
cabang BPJS ketenagakerjaan.
(3) Dalam hal Peserta tidak puas terhadap penangangan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada
instansi setempat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau
Dewan Jaminan Sosial Nasional.
(4) Ketentuan

lebih

penyampaian

lanjut

dan

mengenai

penanganan

tata

cara

pengaduan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan.
(5) Ketentuan

lebih

penyampaian

lanjut

dan

mengenai

penanganan

tata

cara

pengaduan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1
Juli 2015.
Agar . . .
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- 23 Agar

setiap

orang

pengundangan
penempatannya

mengetahuinya,

Peraturan
dalam

memerintahkan

Pemerintah

Lembaran

ini

Negara

dengan
Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 156
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
I.

UMUM
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan
tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem
jaminan sosial secara nasional bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2011

tentang

Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menetapkan 2 (dua) Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan

untuk

melaksanakan

program

jaminan

sosial

nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan
sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, JHT, dan jaminan pensiun bagi
Pemberi Kerja dan Pekerja penerima Upah.
Sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 ayat
(2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 maka BPJS
Ketenagakerjaan

menyelenggarakan

program

JHT

berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program JHT adalah manfaat uang tunai yang diberikan ketika
Peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total
tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia.
Manfaat

JHT

merupakan

nilai

akumulasi

Iuran

beserta

hasil

pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Perserta.

Dalam . . .
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-2Dalam Peraturan Pemerintah ini akan mengatur mengenai pengertian
JHT, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya Iuran, tata cara
pembayaran Iuran, manfaat program JHT, mekanisme pembayaran
manfaat JHT, sanksi administratif, pengawasan, dan penanganan
keluhan.
Manfaat adalah sama dengan saldo rekening berdasarkan hasil
investasi yang sebenarnya, yang konsisten dengan praktek di sebagian
besar negara diseluruh dunia. Didasarkan pada Pasal 37 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional yang menyatakan bahwa jumlah manfaat dari program JHT
merupakan jumlah akumulasi Iuran yang telah dibayarkan ditambah
hasil investasi. Saat ini dalam program JHT, hasil investasi yang
dikreditkan ke rekening masing-masing ditetapkan oleh PT. Jamsostek
(Persero) setiap tahun dan tidak sama dengan hasil investasi yang
sebenarnya.
Program JHT yang dalam implementasinya sekarang masih
dirasakan manfaatnya oleh pegawai sektor swasta, dimana aturan
mengenai hal tersebut jelas tercantum dalam Undang-undang Nomor 3
tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, beserta aturan
pelaksanaanya.

Oleh

karena

itu

dalam

Penyusunan

Peraturan

Pemerintah tentang JHT mempertimbangkan segala aspek termasuk
manfaat yang sudah dirasakan oleh pegawai swasta.
Dalam peraturan Pemerintah mengenai JHT yang akan disusun
sesuai amanat dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu bahwa
pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagaimana sampai batas
waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh)
tahun.

II. PASAL . . .
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PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penahapan kepesertaan” adalah
proses penahapan berdasarkan peraturan perundangundangan
yang
mengatur
mengenai
penahapan
kepesertaan program jaminan sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Dalam hal pemberi kerja berupa badan hukum atau badan-badan
lain yang mempekerjakan tenaga kerja, maka pemberi kerja yang
wajib ikut dalam program JHT adalah pengurus badan hukum
atau badan-badan lain tersebut yang mewakili kepentingan
pemilik.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”nyata-nyata lalai” adalah apabila
Pemberi

Kerja

tidak

mendaftarkan

Pekerjanya

dalam

program JHT dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja

sejak

dipekerjakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bukti lain” adalah dokumen
yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi
Kerja ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir
Pekerja atau bukti slip penerimaan upah setiap
bulan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Verifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk
mengecek status hubungan kerja dan kebenaran data Upah
dan data ketenagakerjaan lainnya yang disampaikan oleh
Pekerja pada saat mendaftarkan dirinya kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Kepesertaan dalam program JHT berlaku sejak Iuran
pertama dibayar lunas dan nomor kepesertaan diperoleh
dari BPJS Ketenagakerjaan, meskipun Kartu Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan belum diterima.

Ayat (6) . . .
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Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dapat mendaftarkan dirinya dalam
program JHT” adalah Peserta bukan penerima Upah tidak
wajib tetapi dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “wadah atau kelompok tertentu”
adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari,
dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar
hubungan kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “uang tunai” adalah dibayarkan
dapat menggunakan uang kartal maupun giral sesuai
dengan mekanisme perbankan.
Ayat (2)
Hasil pengembangan program JHT diperoleh setelah
dikurangi dana operasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25 . . .
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Ayat (1)
Fasilitas pembiayaan perumahan secara tunai dilakukan
melalui lembaga keuangan berupa: pinjaman uang muka
perumahan (rumah tapak dan rumah susun), kredit
pemilikan rumah (rumah tapak dan rumah susun), rumah
susun sederhana sewa dan pinjaman renovasi perumahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34 . . .
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Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5716
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LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA

TABEL IURAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH
PENGHASILAN

DASAR UPAH UNTUK

IURAN JHT

IURAN JHT
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Sampai dengan 1.099.000

1.000.000

20.000

1.100.000 - 1.299.000

1.200.000

24.000

1.300.000 - 1.499.000

1.400.000

28.000

1.500.000 - 1.699.000

1.600.000

32.000

1.700.000 - 1.899.000

1.800.000

36.000

1.900.000 - 2.099.000

2.000.000

40.000

2.100.000 - 2.299.000

2.200.000

44.000

2.300.000 - 2.499.000

2.400.000

48.000

2.500.000 - 2.699.000

2.600.000

52.000

2.700.000 - 3.199.000

2.950.000

59.000

3.200.000 - 3.699.000

3.450.000

69.000

3.700.000 - 4.199.000

3.950.000

79.000

4.200.000 - 4.699.000

4.450.000

89.000

4.700.000 - 5.199.000

4.950.000

99.000

5.200.000 - 5.699.000

5.450.000

109.000

5.700.000 - 6.199.000

5.950.000

119.000

6.200.000 - 6.699.000

6.450.000

129.000

6.700.000 - 7.199.000

6.950.000

139.000

7.200.000 - 7.699.000

7.450.000

149.000

7.700.000 - 8.199.000

7.950.000

159.000

8.200.000 - 9.199.000

8.700.000

174.000

-29.200.000 - 10.199.000

9.700.000

194.000

10.200.000 - 11.199.000

10.700.000

214.000

11.200.000 - 12.199.000

11.700.000

234.000

12.200.000 - 13.199.000

12.700.000

254.000

13.200.000 - 14.199.000

13.700.000

274.000

14.200.000 - 15.199.000

14.700.000

294.000

15.200.000 - 16.199.000

15.700.000

314.000

16.200.000 - 17.199.000

16.700.000

334.000

17.200.000 - 18.199.000

17.700.000

354.000

18.200.000 - 19.199.000

18.700.000

374.000

19.200.000 - 20.199.000

19.700.000

394.000

20.200.000 dan seterusnya

20.700.000

414.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.185, 2015

LINGKUNGAN HIDUP. Keselamatan. Keamanan. Zat
Radio Aktif. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5728).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN
DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.

bahwa untuk menata kembali penatalaksanaan
pengangkutan zat radioaktif perlu adanya penyesuaian
persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan dalam
pengangkutan zat radioaktif terhadap perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan
hukum masyarakat;

b.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002
tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
belum mengatur secara tegas dan ketat mengenai
persyaratan keselamatan radiasi dalam pengangkutan
zat radioaktif serta belum mengatur mengenai
persyaratan keamanan dalam pengangkutan zat
radioaktif;

c.

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan
Peraturan
Pemerintah
tentang
Keselamatan
Radiasi
dan
Keamanan
dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif;
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Mengingat

2

: 1.
2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar

Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN
RADIASI DAN KEAMANAN DALAM PENGANGKUTAN ZAT
RADIOAKTIF.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif adalah
tindakan yang dilakukan untuk melindungi pekerja, anggota
masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi selama
Pengangkutan Zat Radioaktif.

2.

Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif adalah tindakan yang
dilakukan untuk mencegah upaya pencurian, sabotase, pemindahan
secara tidak sah, dan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap
zat radioaktif selama Pengangkutan Zat Radioaktif.

3.

Pengangkutan Zat Radioaktif adalah pemindahan zat radioaktif yang
memenuhi ketentuan teknis Keselamatan Radiasi dan teknis
Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif, dari suatu tempat ke
tempat lain melalui jaringan lalu lintas umum, dengan menggunakan
sarana angkutan darat, air, atau udara.

4.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah adalah zat radioaktif yang
karena sifatnya memiliki aktivitas jenis terbatas atau zat radioaktif
yang terhadapnya berlaku nilai batas aktivitas jenis rata-rata,
sehingga dalam penanganannya tidak memerlukan perisai radiasi.

5.

Benda Terkontaminasi Permukaan adalah benda padat yang tidak
radioaktif tetapi terdapat zat radioaktif yang tersebar pada permukaan
dalam jumlah yang melebihi 0,4 Bq/cm2 (nol koma empat becquerel
per sentimeter persegi) untuk pemancar beta, gamma, dan pemancar
alfa toksisitas rendah, atau 0,04 Bq/cm2 (nol koma nol empat
Becquerel per sentimeter persegi) untuk pemancar alfa lainnya.
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6.

Zat Radioaktif Bentuk Khusus adalah zat radioaktif padat yang tidak
dapat menyebar atau kapsul terbungkus yang berisi zat radioaktif.

7.

Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah adalah zat radioaktif padat atau zat
radioaktif padat dalam kapsul terbungkus yang memiliki daya sebar
terbatas dan tidak berbentuk serbuk.

8.

Bahan Fisil adalah bahan nuklir yang mengandung nuklida fisil
berupa uranium-233 (U-233), uranium-235 (U-235), plutonium-239
(Pu-239), dan/atau plutonium-241 (Pu-241) dengan berat lebih dari
0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram).

9.

Pengirim adalah pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion
atau pemanfaatan bahan nuklir yang melakukan pengiriman zat
radioaktif yang dinyatakan dalam dokumen pengiriman dan/atau
yang melakukan sendiri Pengangkutan Zat Radioaktif yang akan
dimanfaatkannya.

10. Penerima adalah pemegang izin pemanfaatan sumber radiasi pengion
atau pemanfaatan bahan nuklir, yang menerima zat radioaktif dari
Pengirim dan dinyatakan dalam dokumen pengiriman.
11. Pengangkut adalah badan hukum di bidang pengangkutan yang
melakukan Pengangkutan Zat Radioaktif.
12. Desain adalah uraian teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi
Zat Radioaktif Bentuk Khusus, Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah,
Bungkusan, atau pembungkus dalam pelaksanaan Pengangkutan Zat
Radioaktif.
13. Bungkusan adalah pembungkus dengan isi zat radioaktif di dalamnya
yang disiapkan untuk diangkut.
14. Pembungkus Luar adalah pembungkus yang digunakan oleh satu
Pengirim untuk memuat 1 (satu) atau beberapa Bungkusan dan
membentuk 1 (satu) unit sehingga memudahkan dalam penanganan
dan penyimpanan selama Pengangkutan Zat Radioaktif.
15. Peti Kemas adalah peti atau kotak yang bersifat permanen dan kuat
sebagai alat atau perangkat untuk penggunaan ulang dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif dan sesuai standar International
Standard Organization.
16. Peti Kemas Kecil adalah Peti Kemas yang memiliki volume internal
lebih kecil dari atau sama dengan 3 m3 (tiga meter kubik).
17. Peti Kemas Besar adalah Peti Kemas yang memiliki:
a.

volume internal lebih besar dari 3 m3 (tiga meter kubik);

b.

ukuran panjang 20 (dua puluh) kaki; atau

c.

ukuran panjang 40 (empat puluh) kaki.

3765
www.peraturan.go.id

2015, No.185

4

18. Tangki adalah tangki yang dapat dijinjing, kontener tangki, kendaraan
tangki, gerbong tangki, atau wadah yang digunakan untuk
mengangkut bahan padat, cair, atau gas.
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN
adalah badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
20. Indeks Angkutan adalah nilai yang digunakan sebagai acuan dalam
membatasi tingkat paparan radiasi yang berasal dari Bungkusan,
pembungkus luar, Peti Kemas, Zat Radioaktif Aktivitas Jenis RendahI, dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I, terhadap anggota
masyarakat dan petugas pengangkut selama pengangkutan dan
penyimpanan pada saat transit.
21. Indeks Keselamatan Kekritisan adalah nilai yang digunakan sebagai
acuan dalam membatasi tingkat kekritisan pada akumulasi
Bungkusan, pembungkus luar, atau Peti Kemas yang berisi Bahan
Fisil dan uranium heksafluorida (UF6).
22. Nomor Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Number) yang
selanjutnya disebut Nomor PBB adalah identitas bahan berbahaya
dan kelas bahan berbahaya yang digunakan dalam perdagangan dan
pengangkutan internasional.
23. Satuan Perespon adalah anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia yang dipersenjatai dan
terlatih untuk menghadapi ancaman sabotase atau pemindahan zat
radioaktif secara tidak sah selama Pengangkutan Zat Radioaktif.
24. Petugas Proteksi Radiasi adalah petugas yang ditunjuk oleh pemegang
izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau pemanfaatan bahan
nuklir dan oleh BAPETEN dinyatakan mampu melaksanakan
pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi.
Pasal 2
Zat radioaktif dalam pengangkutan yang tidak diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini meliputi:
a.

zat radioaktif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peralatan pengangkutan;

b.

zat radioaktif dalam suatu instalasi di satu kawasan yang
pelaksanaan pengangkutannya memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keselamatan radiasi dan keamanan
sumber radioaktif serta keselamatan dan keamanan instalasi nuklir;

c.

zat radioaktif yang terpasang atau melekat pada orang atau binatang
untuk keperluan diagnosis atau terapi;
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d.

barang konsumen yang digunakan oleh pengguna akhir;

e.

technologically enhanced naturally occurring radioactive materials yang
konsentrasi aktivitasnya sama atau di bawah tingkat intervensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keselamatan radiasi dan keamanan sumber radioaktif;

f.

uranium alam atau uranium susut kadar yang tidak teriradiasi; dan

g.

uranium alam atau uranium susut kadar yang telah teriradiasi hanya
di dalam reaktor non daya.
BAB II
JENIS ZAT RADIOAKTIF
Pasal 3

(1) Jenis zat radioaktif dalam Pengangkutan Zat Radioaktif meliputi:
a.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah;

b.

Benda Terkontaminasi Permukaan;

c.

Zat Radioaktif Bentuk Khusus;

d.

Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah;

e.

Bahan Fisil; dan

f.

uranium heksafluorida (UF6).

(2) Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I;

b.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-II; dan

c.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III.

(3) Benda Terkontaminasi Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a.

Benda Terkontaminasi Permukaan-I; dan

b.

Benda Terkontaminasi Permukaan-II.

(4) Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dan huruf f merupakan bahan nuklir.
Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis zat radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
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BAB III
TEKNIS KESELAMATAN RADIASI DALAM
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Teknis Keselamatan Radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif meliputi:
a.

zat radioaktif dalam pengangkutan;

b.

pengaturan Bungkusan;

c.

program proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif; dan

d.

penempatan Bungkusan selama Pengangkutan Zat Radioaktif dan
penyimpanan Bungkusan selama transit.
Bagian Kedua
Zat Radioaktif dalam Pengangkutan
Pasal 6

(1) Zat radioaktif dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dapat berupa zat radioaktif yang diuji atau tidak diuji.
(2) Zat radioaktif yang diuji meliputi:
a.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-III;

b.

Zat Radioaktif Bentuk Khusus; dan

c.

Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah.

(3) Zat radioaktif yang tidak diuji meliputi:
a.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I;

b.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-II;

c.

Benda Terkontaminasi Permukaan;

d.

Bahan Fisil; dan

e.

uranium heksafluorida (UF6).

(4) Dalam hal Zat Radioaktif yang akan diangkut merupakan Zat
Radioaktif Bentuk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, Pengirim wajib memastikan Zat Radioaktif Bentuk
Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah memiliki sertifikat
persetujuan Desain zat radioaktif.
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(5) Sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diterbitkan oleh:
a.

Kepala BAPETEN untuk zat radioaktif yang berasal dari
dalam negeri; dan

b.

otoritas pengawas negara asal untuk zat radioaktif yang berasal
dari luar negeri.

(6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan dan
penerbitan sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Bagian Ketiga
Pengaturan Bungkusan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7
Pengaturan Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
meliputi pengaturan mengenai:
a.

penggunaan Bungkusan;

b.

penentuan kategori Bungkusan;

c.

penandaan Bungkusan;

d.

pelabelan Bungkusan;

e.

pemberian plakat;

f.

penentuan Indeks Keselamatan Kekritisan; dan

g.

pemeriksaan Bungkusan untuk keperluan kepabeanan.
Paragraf 2
Penggunaan Bungkusan
Pasal 8

(1) Pengirim dalam Pengangkutan Zat Radioaktif wajib menggunakan
Bungkusan.
(2) Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.

Bungkusan industri;

b.

Bungkusan tipe A;

c.

Bungkusan tipe B(U);
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d.

Bungkusan tipe B(M);

e.

Bungkusan tipe C; dan

f.

Bungkusan lain.

8

(3) Bungkusan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terdiri atas:
a.

Bungkusan industri-I;

b.

Bungkusan industri-II; dan

c.

Bungkusan industri-III.
Pasal 9

(1) Pengirim wajib memastikan Bungkusan tertentu memiliki sertifikat
persetujuan Desain Bungkusan.
(2) Bungkusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

b.

Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

c.

Bungkusan tipe B(U);

d.

Bungkusan tipe B(M); dan

e.

Bungkusan tipe C.

(3) Sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan oleh:
a.

Kepala BAPETEN untuk Bungkusan yang berasal dari dalam
negeri; dan

b.

otoritas pengawas negara asal untuk Bungkusan yang berasal
dari luar negeri.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan dan
penerbitan sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 10
(1) Bungkusan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf a digunakan untuk mengangkut Zat Radioaktif Aktivitas Jenis
Rendah dan Benda Terkontaminasi Permukaan.
(2) Penggunaan Bungkusan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada Pengangkutan Zat Radioaktif yang menggunakan:
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a.

alat angkut atau Peti Kemas Besar secara eksklusif; dan

b.

alat angkut atau Peti Kemas Besar secara noneksklusif.

(3) Rincian penggunaan Bungkusan industri pada Pengangkutan Zat
Radioaktif yang menggunakan alat angkut atau Peti Kemas Besar
secara eksklusif dan noneksklusif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 11
(1) Bungkusan tipe A, Bungkusan tipe B(U), Bungkusan tipe B(M), dan
Bungkusan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e digunakan untuk mengangkut
Zat Radioaktif Bentuk Khusus, Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah,
Bahan Fisil, dan uranium heksafluorida (UF6).
(2) Penggunaan Bungkusan tipe A, Bungkusan tipe B(U), Bungkusan tipe
B(M), dan Bungkusan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada nilai aktivitas A1 dan A2 dengan mempertimbangkan
batas konsentrasi aktivitas zat radioaktif yang dikecualikan dan batas
aktivitas untuk barang kiriman yang dikecualikan.
(3) Nilai aktivitas A1 dan A2, batas konsentrasi aktivitas zat radioaktif
yang dikecualikan, dan batas aktivitas untuk barang kiriman yang
dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai
dasar radionuklida sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Bungkusan tipe A,
Bungkusan tipe B(U), Bungkusan tipe B(M), dan Bungkusan tipe C
yang mengacu pada nilai dasar radionuklida diatur dengan Peraturan
Kepala BAPETEN.
Pasal 12
(1) Bungkusan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f
dapat berupa:
a.

Bungkusan kosong bekas;

b.

Bungkusan yang berisi peralatan atau barang terkontaminasi
atau teraktivasi zat radioaktif dengan nilai batas aktivitas
tertentu;

c.

Bungkusan yang berisi peralatan atau barang yang terbuat dari
uranium alam, uranium susut kadar, atau thorium alam;

d.

Bungkusan yang berisi zat radioaktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dengan nilai batas aktivitas tertentu; dan
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Bungkusan yang berisi uranium heksafluorida (UF6) dengan
massa kurang dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram) dengan nilai
batas aktivitas tertentu.

(2) Nilai batas aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Bungkusan lain dengan
nilai batas aktivitas tertentu diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 13
(1) Dalam hal zat radioaktif yang akan diangkut berupa Zat Radioaktif
Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda Terkontaminasi Permukaan-I,
Pengangkutan Zat Radioaktif dapat dilakukan tanpa menggunakan
Bungkusan.
(2) Pengangkutan tanpa menggunakan Bungkusan
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

sebagaimana

a.

Zat
Radioaktif
Aktivitas
Jenis
Rendah-I
dan
Benda
Terkontaminasi Permukaan-I tidak keluar dari kendaraan angkut
selama pengangkutan;

b.

terhadap Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda
Terkontaminasi Permukaan-I dilakukan Pengangkutan Zat
Radioaktif secara eksklusif; dan

c.

Zat
Radioaktif
Aktivitas
Jenis
Rendah-I
dan
Benda
Terkontaminasi Permukaan-I tidak tertinggal di kendaraan
angkut atau tidak mengkontaminasi kendaraan angkut

(3) Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
a.

menggunakan alat angkut tunggal atau Peti Kemas Besar untuk
zat radioaktif;

b.

Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan untuk melaksanakan
pengiriman Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda
Terkontaminasi Permukaan-I dari 1 (satu) Pengirim;

c.

kendaraan dilengkapi dengan penghalang yang menghambat
akses orang yang tidak berwenang; dan

d.

tidak ada pemuatan dan pembongkaran selama pengiriman.

(4) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengirim, Pengirim wajib:
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a.

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

b.

memiliki izin pengangkutan barang berbahaya dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengangkut, Pengangkut
wajib:
a.

melaksanakan petunjuk Pengirim;

b.

memiliki izin pengangkutan barang berbahaya dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

c.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengangkutan.
Paragraf 3
Penentuan Kategori Bungkusan
Pasal 14

(1) Kategori Bungkusan terdiri atas:
a.

I-Putih;

b.

II-Kuning; dan

c.

III-Kuning.

(2) Pengirim wajib menentukan kategori Bungkusan yang digunakan
dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sesuai dengan kategori
Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penentuan kategori Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada:
a.

Indeks Angkutan; dan

b.

tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Bungkusan.

(4) Tata cara penentuan Indeks Angkutan pada Bungkusan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 15
(1) Bungkusan dikategorikan menjadi kategori I-Putih jika memenuhi
kriteria:
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a.

nilai Indeks Angkutan sama dengan 0 (nol); dan

b.

tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Bungkusan tidak melebihi 0,005 mSv/jam (nol koma nol nol lima
milisievert per jam).

(2) Bungkusan dikategorikan menjadi kategori II-Kuning jika memenuhi
kriteria:
a.

nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 0 (nol) dan lebih kecil
atau sama dengan 1 (satu); dan

b.

tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Bungkusan lebih besar dari 0,005 mSv/jam (nol koma nol nol
lima milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 0,5
mSv/jam (nol koma lima milisievert per jam).

(3) Bungkusan dikategorikan menjadi kategori III-Kuning jika memenuhi
kriteria:
a.

nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 1 (satu) dan lebih
kecil atau sama dengan 10 (sepuluh) dan tingkat radiasi
maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Bungkusan
lebih besar dari 0,5 mSv/jam (nol koma lima milisievert per jam)
dan lebih kecil atau sama dengan 2 mSv/jam (dua milisievert per
jam); dan

b.

nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 10 (sepuluh) dan
tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Bungkusan lebih besar dari 2 mSv/jam (dua milisievert per jam)
dan lebih kecil atau sama dengan 10 mSv/jam (sepuluh
milisievert per jam).
Pasal 16

(1) Dalam hal Zat Radioaktif menggunakan Bungkusan dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b,
Pengangkutan Zat Radioaktif wajib dilakukan secara eksklusif.
(2) Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a.

Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan dengan penggunaan alat
angkut tunggal atau Peti Kemas Besar untuk Zat Radioaktif;

b.

Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan untuk melaksanakan
pengiriman zat radioaktif dari 1 (satu) Pengirim;

c.

kendaraan dilengkapi dengan penghalang yang menghambat
akses orang yang tidak berwenang; dan

d.

tidak ada pemuatan dan pembongkaran selama pengiriman.
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(3) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengirim, Pengirim wajib:
a.

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

b.

memiliki izin pengangkutan barang berbahaya dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara eksklusif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengangkut, Pengangkut
wajib:
a.

melaksanakan petunjuk Pengirim;

b.

memiliki izin pengangkutan barang berbahaya dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

c.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkutan Zat
Radioaktif secara eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus
Luar dan Peti Kemas, Pengirim wajib menentukan kategori
Pembungkus Luar dan Peti Kemas.
(2) Kategori Pembungkus Luar dan Peti Kemas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.

I-Putih;

b.

II-Kuning; dan

c.

III-Kuning.

(3) Penentuan kategori Pembungkus Luar dan Peti Kemas didasarkan
pada:
a.

Indeks Angkutan; dan

b.

tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas.

(4) Tata cara penentuan Indeks Angkutan untuk Pembungkus Luar dan
Peti Kemas tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
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Pasal 18
(1) Pembungkus Luar dan Peti Kemas dikategorikan menjadi kategori IPutih jika memenuhi kriteria:
a.

nilai Indeks Angkutan sama dengan 0 (nol); dan

b.

tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Pembungkus Luar dan Peti Kemas tidak melebihi 0,005 mSv/jam
(nol koma nol nol lima milisievert per jam).

(2) Pembungkus Luar dan Peti Kemas dikategorikan menjadi kategori IIKuning jika memenuhi kriteria:
a.

nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 0 (nol) dan lebih kecil
atau sama dengan 1 (satu); dan

b.

tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Pembungkus Luar dan Peti Kemas lebih besar dari 0,005
mSv/jam (nol koma nol nol lima milisievert per jam) dan lebih
kecil atau sama dengan 0,5 mSv/jam (nol koma lima milisievert
per jam).

(3) Pembungkus Luar dan Peti Kemas dikategorikan menjadi kategori IIIKuning jika memenuhi kriteria:
a.

nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 1 (satu) dan lebih
kecil atau sama dengan 10 (sepuluh) dan tingkat radiasi
maksimum di setiap titik pada permukaan terluar Pembungkus
Luar dan Peti Kemas lebih besar dari 0,5 mSv/jam (nol koma lima
milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 2 mSv/jam
(dua milisievert per jam); dan

b.

nilai Indeks Angkutan lebih besar daripada 10 (sepuluh) dan
tingkat radiasi maksimum di setiap titik pada permukaan terluar
Pembungkus Luar dan Peti Kemas lebih besar dari 2 mSv/jam
(dua milisievert per jam) dan lebih kecil atau sama dengan 10
mSv/jam (sepuluh milisievert per jam).
Pasal 19

(1) Dalam hal zat radioaktif menggunakan Pembungkus Luar dan Peti
Kemas dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)
huruf b, Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan secara noneksklusif.
(2) Pengangkutan Zat Radioaktif secara noneksklusif
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a.

sebagaimana

nilai Indeks Angkutan tidak lebih besar daripada 50 (lima puluh)
untuk Peti Kemas, kendaraan angkut darat, pesawat penumpang
dan pesawat kargo, dan kapal angkutan sungai dan
penyeberangan;
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b.

nilai Indeks Angkutan tidak lebih besar daripada 200 (dua ratus)
untuk Peti Kemas Kecil di palka, kompartemen, atau daerah dek
tertentu di kapal laut;

c.

nilai Indeks Angkutan tidak lebih besar daripada 200 (dua ratus)
untuk Peti Kemas Kecil di kapal laut; dan

d.

nilai Indeks Angkutan tidak dibatasi untuk Peti Kemas Besar di
kapal laut.

(3) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara noneksklusif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengirim,
Pengirim wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif secara noneksklusif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengangkut,
Pengangkut wajib:
a.

melaksanakan petunjuk Pengirim; dan

b.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkutan Zat
Radioaktif secara noneksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Paragraf 4
Penandaan Bungkusan
Pasal 20
(1) Pengirim wajib melakukan penandaan Bungkusan.
(2) Penandaan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan dengan melekatkan tanda pada sisi luar Bungkusan.

(1)

Pasal 21
(1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) memuat paling
sedikit informasi mengenai:
a.

identitas Pengirim dan/atau Penerima;

b.

Nomor PBB dan tipe Bungkusan; dan

c.

keterangan mengenai massa, jika melebihi 50 kg (limapuluh
kilogram).

(2) Dalam hal Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram) dan
Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium heksafluorida
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(UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram), selain mencantumkan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengirim wajib
mencantumkan:
a.

kode identifikasi Bungkusan; dan

b.

nomor seri desain Bungkusan.

(3) Dalam hal Bungkusan tipe B(U), tipe B(M) atau tipe C, selain
mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengirim wajib mencantumkan:
a.

kode identifikasi Bungkusan;

b.

nomor seri desain Bungkusan; dan

c.

tanda radiasi.

(4) Tanda radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 22
(1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus
Luar, penandaan dilakukan dengan melekatkan tanda pada sisi luar
Pembungkus Luar.
(2) Tanda pada Pembungkus Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat paling sedikit informasi mengenai:
a.

Nomor PBB; dan

b.

tulisan yang berbunyi “PEMBUNGKUS LUAR” atau ”OVERPACK”.
Pasal 23

(1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan
Benda Terkontaminasi Permukaan-I tidak menggunakan Bungkusan,
penandaan dilakukan dengan melekatkan tanda pada permukaan
penutup luar Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I dan Benda
Terkontaminasi Permukaan-I.
(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan yang
berbunyi:
a.

”RADIOAKTIF AJR-I” atau ”RADIOACTIVE LSA-I”; atau

b.

”RADIOAKTIF BTP-I” atau ”RADIOACTIVE SCO-I”.
Pasal 24

(1) Daftar Nomor PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
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(2) Perubahan daftar Nomor PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan pada Bungkusan,
Pembungkus Luar, dan permukaan luar penutup Zat Radioaktif Aktivitas
Jenis Rendah-I atau Benda Terkontaminasi Permukaan-I yang diangkut
tanpa Bungkusan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Paragraf 5
Pelabelan Bungkusan
Pasal 26
(1) Pengirim wajib melakukan pelabelan Bungkusan.
(2) Pelabelan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melekatkan label pada kedua sisi luar yang berlawanan pada
Bungkusan.
(3) Label pada Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
informasi mengenai:
a.

tanda radiasi;

b.

tulisan yang berbunyi “RADIOAKTIF” atau “RADIOACTIVE”;

c.

kategori Bungkusan;

d.

isi Bungkusan atau radionuklida;

e.

aktivitas radionuklida;

f.

Indeks Angkutan; dan

g.

kelas bahan berbahaya untuk zat radioaktif yaitu kelas 7.

(4) Dalam hal Bungkusan kategori I-Putih, label pada Bungkusan dapat
tidak memuat informasi Indeks Angkutan.
Pasal 27
(1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus
Luar dan/atau Peti Kemas, pelabelan dilakukan dengan melekatkan
label pada:
a.

kedua sisi luar yang berlawanan pada Pembungkus Luar; atau

b.

keempat sisi luar Peti Kemas.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi
mengenai:
a.

tanda radiasi;

b.

tulisan yang berbunyi “RADIOAKTIF” atau “RADIOACTIVE”;

3779
www.peraturan.go.id

2015, No.185

18

c.

kategori Pembungkus Luar dan Peti Kemas;

d.

isi atau radionuklida setiap Bungkusan;

e.

aktivitas radionuklida;

f.

Indeks Angkutan; dan

g.

kelas bahan berbahaya untuk zat radioaktif yaitu kelas 7.

(3) Dalam hal Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas kategori I-Putih,
label pada Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas dapat tidak
memuat informasi Indeks Angkutan.
Pasal 28
Dalam hal Bungkusan atau Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas berisi
Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF6), selain memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Pasal 27, pada Bungkusan
atau Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas dilekatkan label yang
mencantumkan paling sedikit informasi mengenai tulisan yang berbunyi
”FISIL” atau ”FISSILE” dan Indeks Keselamatan Kekritisan.
Pasal 29
Gambar label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal
28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Paragraf 6
Pemberian Plakat
Pasal 30
(1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Peti Kemas
atau Tangki, Pengirim wajib melakukan pemberian plakat.
(2) Pemberian plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melekatkan plakat pada sisi luar Peti Kemas atau Tangki.
(3) Plakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi
mengenai:
a.

tanda radiasi;

b.

tulisan yang berbunyi ”RADIOAKTIF” atau ”RADIOACTIVE”; dan

c.

kelas bahan berbahaya untuk zat radioaktif yaitu kelas 7.
Pasal 31

Pengirim selain mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 wajib mencantumkan informasi Nomor PBB, jika:
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a.

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I atau Benda Terkontaminasi
Permukaan-I diangkut tanpa menggunakan Bungkusan; dan

b.

Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan secara eksklusif dengan
menggunakan Nomor PBB tunggal.
Pasal 32

Plakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Paragraf 7
Penentuan Indeks Keselamatan Kekritisan
Pasal 33
(1) Pengirim wajib menentukan Indeks Keselamatan Kekritisan terhadap
Bungkusan, Pembungkus Luar, Peti Kemas, dan Tangki yang
digunakan untuk mengangkut Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6).
(2) Ketentuan mengenai tata cara penentuan Indeks
Kekritisan diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Keselamatan

Paragraf 8
Pemeriksaan Bungkusan
untuk Keperluan Kepabeanan
Pasal 34
Pemeriksaan Bungkusan untuk keperluan kepabeanan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 35
(1) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan Bungkusan untuk keperluan
kepabeanan dapat dilakukan dengan membuka Bungkusan.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:
a.

dilakukan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh publik
atau dilengkapi dengan penghalang;

b.

tersedia perlengkapan proteksi radiasi; dan

c.

dihadiri oleh Petugas Proteksi Radiasi Pengirim atau Penerima.

(3) Bungkusan yang telah dibuka, harus dikembalikan pada kondisi
semula oleh Petugas Proteksi Radiasi Pengirim atau Penerima,
sebelum diserahkan kepada Penerima.
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Bagian Keempat
Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif
Pasal 36
(1) Pengirim harus menyusun program proteksi dan Keselamatan Radiasi
Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
(2) Dalam menyusun program proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengirim wajib melakukan kajian dosis terhadap paparan radiasi
akibat kerja.
(3) Program proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif dapat disusun secara tersendiri atau menjadi satu
kesatuan dengan program proteksi dan keselamatan radiasi
pemanfaatan sumber radiasi pengion dan pemanfaatan bahan nuklir.
Pasal 37
Program proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat:
a.

ruang lingkup;

b.

tanggung jawab Pengirim, Penerima, dan Pengangkut;

c.

hasil kajian dosis;

d.

pemantauan daerah kerja dan/atau pemantauan dosis perorangan;

e.

paparan radiasi dan kontaminasi permukaan Bungkusan, Indeks
Angkutan, dan Indeks Keselamatan Kekritisan jika zat radioaktif yang
diangkut berupa Bahan Fisil atau uranium heksafluorida (UF6);

f.

pemisahan Bungkusan dan tindakan proteksi lainnya;

g.

prosedur pemuatan, penempatan, pengangkutan, penanganan, dan
pembongkaran Bungkusan;

h.

prosedur penanggulangan kedaruratan;

i.

pelatihan; dan

j.

sistem manajemen Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
Pasal 38

(1) Dalam hal kajian dosis terhadap paparan radiasi akibat kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) menunjukkan dosis
efektif berpotensi melebihi 6 mSv (enam milisievert) dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun, Pengirim wajib melakukan pemantauan daerah
kerja dan pemantauan dosis perorangan.
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(2) Dalam hal kajian dosis terhadap paparan radiasi akibat kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) menunjukkan dosis
efektif di antara 1 mSv (satu milisievert) dan 6 mSv (enam milisievert)
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Pengirim wajib melakukan
pemantauan daerah kerja atau pemantauan dosis perorangan.
(3) Pemantauan dosis paparan radiasi akibat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan kepada:
a.

personil Pengirim yang melakukan persiapan Pengangkutan Zat
Radioaktif secara terus menerus;

b.

personil Pengirim yang melakukan persiapan Pengangkutan Zat
Radioaktif sewaktu-waktu;

c.

personil Pengangkut yang melakukan persiapan Pengangkutan
Zat Radioaktif di fasilitas Pengirim; dan

d.

personil Pengangkut
Radioaktif.

yang

melakukan

Pengangkutan

Zat

Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelaksanaan program
proteksi dan keselamatan radiasi dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Kelima
Penempatan Bungkusan selama Pengangkutan Zat Radioaktif
dan Penyimpanan Bungkusan selama Transit
Pasal 40
(1) Pengirim wajib memastikan penempatan Bungkusan selama
Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.

jenis moda angkutan yang digunakan;

b.

jenis pengangkutan;

c.

paparan radiasi pada permukaan luar kendaraan angkut;

d.

Indeks Angkutan; dan

e.

Indeks Keselamatan Kekritisan.

(2) Dalam hal diperlukan transit selama Pengangkutan Zat Radioaktif
Pengirim wajib:
a.

menempatkan Bungkusan di tempat yang tidak mudah dijangkau
oleh anggota masyarakat dan dilengkapi dengan penghalang, jika
Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan oleh Pengirim; atau
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memberikan petunjuk kepada Pengangkut agar menempatkan
Bungkusan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anggota
masyarakat
dan
dilengkapi
dengan
penghalang,
jika
Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan oleh Pengangkut.

(3) Penempatan selama transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.

Indeks Angkutan; dan

b.

Indeks Keselamatan Kekritisan.
Pasal 41

(1) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif menggunakan Pembungkus
Luar dan/atau Peti Kemas, Pengirim wajib memastikan penempatan
Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas dengan mempertimbangkan:
a.

jenis moda angkutan yang digunakan;

b.

jenis pengangkutan;

c.

paparan radiasi pada permukaan luar kendaraan angkut;

d.

Indeks Angkutan; dan

e.

Indeks Keselamatan Kekritisan.

(2) Dalam hal diperlukan transit selama Pengangkutan Zat Radioaktif,
Pengirim wajib:
a.

menempatkan Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas di tempat
yang tidak mudah dijangkau oleh anggota masyarakat dan
dilengkapi dengan penghalang, jika Pengangkutan Zat Radioaktif
dilakukan oleh Pengirim; atau

b.

memberikan petunjuk kepada Pengangkut agar menempatkan
Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas di tempat yang tidak
mudah dijangkau oleh anggota masyarakat dan dilengkapi
dengan penghalang, jika Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan
oleh Pengangkut.

(3) Penempatan selama transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.

Indeks Angkutan; dan

b.

Indeks Keselamatan Kekritisan.
Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Bungkusan dan
Pembungkus Luar dan/atau Peti Kemas selama Pengangkutan Zat
Radioaktif dan penyimpanan Bungkusan dan Pembungkus Luar dan/atau
Peti Kemas selama transit diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
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BAB IV
TEKNIS KEAMANAN DALAM PENGANGKUTAN
ZAT RADIOAKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43
Teknis Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif diberlakukan
terhadap:
a.

Zat Radioaktif Bentuk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf c dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d; dan

b.

Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang merupakan bahan
nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
Bagian Kedua
Teknis Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif
Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
Paragraf 1
Umum
Pasal 44

Teknis keamanan dalam pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan
Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah meliputi:
a.

penentuan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya
Sebar Rendah ke dalam kategori sumber radioaktif sebelum
pelaksanaan pengangkutan;

b.

penentuan klasifikasi tingkat keamanan sumber radioaktif; dan

c.

penyusunan dan pemutakhiran rencana keamanan sumber radioaktif
untuk pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat
Radioaktif Daya Sebar Rendah.
Paragraf 2
Penentuan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif
Daya Sebar Rendah ke dalam Kategori Sumber Radioaktif
sebelum Pelaksanaan Pengangkutan
Pasal 45

(1) Pengirim wajib menentukan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat
Radioaktif Daya Sebar Rendah ke dalam kategori sumber radioaktif
sebelum pelaksanaan pengangkutan.
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(2) Penentuan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya
Sebar Rendah yang akan diangkut ke dalam kategori sumber
radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan:
a.

ambang batas radioaktivitas; dan

b.

jenis penggunaan Zat Radioaktif Bentuk Khusus
Radioaktif Daya Sebar Rendah yang diangkut.

dan Zat

(3) Kategori sumber radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.

sumber radioaktif kategori 1;

b.

sumber radioaktif kategori 2;

c.

sumber radioaktif kategori 3;

d.

sumber radioaktif kategori 4; dan

e.

sumber radioaktif kategori 5.

(4) Rincian ambang batas radioaktivitas dan jenis penggunaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kategori sumber radioaktif dan
tata cara menentukan kategori sumber radioaktif dalam pengangkutan Zat
Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah diatur
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Paragraf 3
Penentuan Klasifikasi Tingkat Keamanan Sumber Radioaktif
Pasal 47
(1) Pengirim wajib menentukan klasifikasi tingkat keamanan sumber
radioaktif terhadap Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif
Daya Sebar Rendah sebelum pelaksanaan pengangkutan.
(2) Klasifikasi tingkat keamanan
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sumber

a.

tingkat keamanan dasar;

b.

tingkat keamanan lanjutan; dan

c.

tingkat keamanan lanjutan diperketat.

radioaktif

sebagaimana
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Pasal 48
(1) Tingkat keamanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(2) huruf a diberlakukan untuk pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk
Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah yang dikategorikan
menjadi sumber radioaktif kategori 3.
(2) Tingkat keamanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (2) huruf b diberlakukan untuk pengangkutan Zat Radioaktif
Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah yang
dikategorikan menjadi sumber radioaktif kategori 2.
(3) Tingkat keamanan
Pasal 47 ayat (2)
Radioaktif Bentuk
yang dikategorikan

lanjutan diperketat sebagaimana dimaksud dalam
huruf c diberlakukan untuk pengangkutan Zat
Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
menjadi sumber radioaktif kategori 1.

(4) Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
yang dikategorikan menjadi sumber radioaktif kategori 4 dan kategori
5 dikecualikan dari klasifikasi tingkat keamanan sumber radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
Pasal 49
Tingkat keamanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)
meliputi tindakan:
a.

pemberitahuan pendahuluan kepada Penerima;

b.

pemilihan moda pengangkutan;

c.

penentuan tempat pemberhentian dan transit;

d.

identifikasi personil Pengangkut;

e.

pemeriksaan kendaraan angkut;

f.

penggunaan kunci dan segel;

g.

tindakan
penanggulangan
kedaruratan
keamanan
dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya
Sebar Rendah sesuai dengan kategori sumber radioaktif; dan

h.

pelaporan dalam kondisi rutin dan kondisi darurat.
Pasal 50

Tingkat keamanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(2) meliputi:
a.

tindakan pada tingkat keamanan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49;

b.

pemberitahuan pendahuluan kepada Kepala BAPETEN;
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c.

penggunaan sistem komunikasi pengamanan;

d.

penentuan rute pengangkutan;

e.

pelaksanaan permindahtanganan atau pengalihan;

f.

penetapan petugas keamanan sumber radioaktif; dan

g.

penggunaan peralatan pelacak.
Pasal 51

Tingkat keamanan lanjutan diperketat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (3) meliputi:
a.

tindakan pada tingkat keamanan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49;

b.

tindakan pada tingkat keamanan lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50; dan

c.

koordinasi
Perespon.

dengan

Satuan

Perespon

dan

pengaktifan

Satuan

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan tindakan keamanan
sesuai dengan klasifikasi tingkat keamanan sumber radioaktif diatur
dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Paragraf 4
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Keamanan Sumber Radioaktif
untuk Pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus
dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
Pasal 53
(1) Pengirim wajib menyusun rencana keamanan sumber radioaktif untuk
pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya
Sebar Rendah sebelum pelaksanaan pengangkutan.
(2) Rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan Zat
Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi
mengenai:
a.

ruang lingkup;

b.

acuan peraturan, standar, dan/atau kebijakan;

c.

kategori sumber radioaktif, deskripsi zat radioaktif, Bungkusan,
dan moda pengangkutan;

d.

struktur organisasi dan tanggung jawab setiap personil;
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e.

pelatihan personil;

f.

pengelolaan keamanan informasi;

g.

tindakan keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keamanan;

h.

prosedur
pemuatan,
transit,
penyimpanan
sementara,
perpindahtanganan, pembongkaran, dan pelaporan dalam kndisi
rutin;

i.

rencana penanggulangan kedaruratan keamanan; dan

j.

inventarisasi dan rekaman hasil inventarisasi sumber radioaktif
yang diangkut.

(3) Muatan rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan
Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kategori
sumber radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
(4) Rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan Zat
Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun:
a.

menjadi dokumen rencana keamanan sumber radioaktif untuk
pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif
Daya Sebar Rendah tersendiri; atau

b.

menjadi satu kesatuan dengan dokumen rencana keamanan
sumber radioaktif untuk pemanfaatan sumber radiasi pengion.
Pasal 54

Pengirim wajib melakukan pemutakhiran rencana keamanan sumber
radioaktif untuk pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat
Radioaktif Daya Sebar Rendah paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun.
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian muatan dan tata cara
penyusunan dan pemutakhiran rencana keamanan sumber radioaktif
untuk pengangkutan Zat Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif
Daya Sebar Rendah diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Ketiga
Teknis Keamanan dalam Pengangkutan Bahan Fisil dan Uranium
Heksafluorida (UF6) yang merupakan Bahan Nuklir
Pasal 56
Teknis keamanan dalam pengangkutan Bahan Fisil dan
heksafluorida (UF6) yang merupakan bahan nuklir meliputi:

uranium
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a.

penentuan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang
merupakan bahan nuklir ke dalam klasifikasi bahan nuklir; dan

b.

penyusunan dan pemutakhiran rencana proteksi fisik untuk
pengangkutan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang
merupakan bahan nuklir.
Pasal 57

(1) Pengirim wajib menentukan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida
(UF6) yang merupakan bahan nuklir ke dalam klasifikasi bahan nuklir
sebelum pelaksanaan pengangkutan.
(2) Penentuan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang
merupakan bahan nuklir ke dalam klasifikasi bahan nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a.

keberadaan unsur uranium, plutonium, atau thorium;

b.

uraian mengenai unsur uranium atau plutonium dalam kondisi
teriradiasi atau tidak teriradiasi; dan

c.

massa bahan nuklir.

(3) Klasifikasi bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.

bahan nuklir golongan I;

b.

bahan nuklir golongan II;

c.

bahan nuklir golongan III; dan

d.

bahan nuklir golongan IV.

(4) Rincian mengenai keberadaan unsur uranium, plutonium, atau
thorium, uraian mengenai unsur uranium atau plutonium dalam
kondisi teriradiasi atau tidak teriradiasi, dan massa bahan nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 58
(1) Pengirim wajib menyusun rencana proteksi fisik untuk pengangkutan
Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang merupakan bahan
nuklir sebelum pelaksanaan pengangkutan.
(2) Rencana proteksi fisik untuk pengangkutan Bahan Fisil dan uranium
heksafluorida (UF6) yang merupakan bahan nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.

pemberitahuan pendahuluan kepada Penerima;

b.

pemilihan moda pengangkutan;
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c.

rute pengangkutan;

d.

tempat pemberhentian dan transit;

e.

ketentuan tentang perpindahtanganan;

f.

identifikasi personil Pengangkut;

g.

pemeriksaan kendaraan angkut;

h.

sistem komunikasi pengamanan;

i.

penjaga atau petugas keamanan;

j.

peralatan pelacak;

k.

ketentuan penggunaan kunci dan segel;

l.

tindakan setelah pengiriman;

2015, No.185

m. rencana kontinjensi pengangkutan;
n.

koordinasi dengan Satuan Perespon; dan/atau

o.

prosedur pelaporan baik dalam kondisi rutin maupun kondisi
darurat.

(3) Muatan rencana proteksi fisik untuk pengangkutan Bahan Fisil dan
uranium heksafluorida (UF6) yang merupakan bahan nuklir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klasifikasi
bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
(4) Rencana proteksi fisik untuk pengangkutan Bahan Fisil dan uranium
heksafluorida (UF6) yang merupakan bahan nuklir sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat disusun:
a.

menjadi dokumen rencana proteksi fisik untuk pengangkutan
Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang merupakan
bahan nuklir tersendiri; atau

b.

menjadi satu kesatuan dengan dokumen rencana proteksi fisik
instalasi nuklir dan bahan nuklir untuk pemanfaatan instalasi
nuklir dan bahan nuklir.
Pasal 59

Pengirim wajib melakukan pemutakhiran rencana proteksi fisik untuk
pengangkutan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang
merupakan bahan nuklir.
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian muatan dan tata cara
penyusunan
dan
pemutakhiran
rencana
proteksi
fisik
untuk
pengangkutan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6) yang
merupakan bahan nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
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BAB V
MANAJEMEN KESELAMATAN RADIASI DALAM
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF DAN KEAMANAN DALAM
PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61
Manajemen Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan
Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif meliputi:
a.

kewajiban Pengirim, Penerima, dan Pengangkut; dan

b.

sistem manajemen.
Bagian Kedua
Kewajiban Pengirim, Penerima, dan Pengangkut
Pasal 62

(1) Pengirim wajib:
a.

memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau izin
pemanfaatan bahan nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b.

memastikan Pengangkut telah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengangkutan;

c.

memastikan Pengangkut memiliki izin pengangkutan barang
berbahaya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam hal Pengangkutan Zat
Radioaktif dilakukan secara eksklusif;

d.

melaksanakan ketentuan teknis Keselamatan Radiasi Dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif dan ketentuan teknis Keamanan
Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif;

e.

menyusun dokumen pengiriman dan menyerahkan salinannya
kepada Pengangkut;

f.

memastikan bahwa Pengangkut yang
kompetensi dalam Pengangkutan Zat
pengangkutan barang berbahaya;

g.

melakukan evaluasi, pemantauan, dan audit secara berkala
terhadap hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengangkutan
Zat Radioaktif;

digunakan memiliki
Radioaktif dan/atau
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h.

mengganti semua kerugian yang dialami Pengangkut dan/atau
pihak lain sebagai akibat dari tidak dipenuhinya persyaratan
Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan
Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif; dan/atau

i.

mengirim kembali zat radioaktif atau Bungkusan yang tidak
memenuhi ketentuan teknis Keselamatan Radiasi Dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif dan ketentuan teknis Keamanan
Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif kepada pihak yang
mengirimkan di negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif.

(2) Dokumen pengiriman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e
meliputi:
a.

persetujuan pengiriman dari Kepala BAPETEN;

b.

kelengkapan izin dari instansi terkait;

c.

prosedur pemuatan, penempatan, pengangkutan, penanganan,
dan pembongkaran Bungkusan;

d.

prosedur penanggulangan kedaruratan; dan

e.

rencana keamanan sumber radioaktif untuk pengangkutan Zat
Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
jika zat radioaktif yang diangkut merupakan Zat Radioaktif
Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah atau
rencana proteksi fisik jika zat radioaktif yang diangkut
merupakan Bahan Fisil dan uranium heksafluorida (UF6).
Pasal 63

Penerima wajib:
a.

memiliki izin pemanfaatan sumber radiasi pengion atau izin
pemanfaatan bahan nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b.

memastikan dan memeriksa Bungkusan yang
Pengangkut sesuai dengan dokumen pengiriman;

c.

melakukan pemeriksaan Bungkusan dari kemungkinan terjadinya
kerusakan atau kebocoran;

d.

mengukur tingkat paparan radiasi dan/atau kontaminasi Bungkusan
dalam hal hasil pemeriksaan Bungkusan sebagaimana dimaksud pada
huruf c menunjukkan terjadinya kerusakan atau kebocoran pada
Bungkusan;

e.

melakukan tindakan pengamanan Bungkusan sesuai dengan tata
cara yang tercantum dalam dokumen pengiriman dalam hal hasil
pengukuran tingkat paparan radiasi dan/atau kontaminasi
sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menyebabkan bahaya
radiasi dan/atau kontaminasi;

diterima

dari
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f.

melaporkan hasil pengukuran tingkat paparan radiasi Bungkusan
sebagaimana dimaksud pada huruf d dan tindakan pengamanan
Bungkusan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Kepala
BAPETEN dan Pengirim paling lama 5 (lima) hari setelah dilakukan
pengukuran tingkat paparan radiasi dan tindakan pengamanan
Bungkusan; dan
g. mengembalikan zat radioaktif atau Bungkusan yang tidak memenuhi
ketentuan teknis Keselamatan Radiasi dan teknis Keamanan dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif kepada Pengirim.
Pasal 64
(1) Pengangkut wajib:
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengangkutan;
b. memiliki izin pengangkutan barang berbahaya dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan
secara eksklusif;
c. membawa dokumen pengiriman;
d. memastikan barang kiriman diterima oleh Penerima;
e. melaksanakan petunjuk Pengirim; dan
f.
melaksanakan Pengangkutan Zat Radioaktif sesuai dengan
prosedur yang terdapat dalam dokumen pengiriman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
(2) Dalam hal Bungkusan tidak dapat dikirimkan atau disampaikan
kepada Penerima, Pengangkut wajib:
a. menempatkan Bungkusan di lokasi sementara yang diawasi dan
memenuhi
ketentuan
penempatan
Bungkusan
selama
Pengangkutan Zat Radioaktif dan penyimpanan selama transit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42;
b. menginformasikan kepada Pengirim, Penerima, dan Kepala
BAPETEN dalam waktu paling singkat 2 (dua) hari sejak diketahui
Bungkusan tidak dapat dikirimkan atau disampaikan kepada
Penerima.
Bagian Ketiga
Sistem Manajemen
Pasal 65
(1) Pengirim wajib menetapkan dan menerapkan sistem manajemen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dalam Pengangkutan
Zat Radioaktif.
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(2) Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

organisasi yang berkaitan dengan kegiatan Pengangkutan Zat
Radioaktif;

b.

pemeliharaan dan kendali rekaman yang berkaitan dengan
Pengangkutan Zat Radioaktif; dan

c.

implementasi teknis Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan
Zat Radioaktif dan teknis Keamanan Dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif.

(3) Pengirim wajib melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sistem manajemen
dalam Pengangkutan Zat Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
BAB VI
SISTEM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN KEDARURATAN
DALAM PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 67
(1) Pengirim wajib memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan
kedaruratan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
(2) Sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

penyusunan prosedur penanggulangan kedaruratan;

b.

pelatihan dan geladi kedaruratan; dan

c.

penanggulangan kedaruratan.
Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan
Prosedur Penanggulangan Kedaruratan
Pasal 68

(1) Pengirim wajib menyusun prosedur penanggulangan kedaruratan
dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
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(2) Prosedur penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.

pertolongan pertama dan penyelamatan korban;

b.

pemberitahuan kepada Pengirim dan/atau Penerima, Kepala
BAPETEN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perhubungan, dan instansi lain yang terkait dengan
penanggulangan kedaruratan;

c.

identifikasi bahaya dari zat radioaktif yang diangkut;

d.

penanganan bahaya radiasi
kontaminasi zat radioaktif;

e.

dekontaminasi
terkontaminasi;

f.

pemulihan; dan/atau

g.

pelaporan.

personil,

dan

sarana

mencegah
dan

penyebaran

prasarana

yang

(3) Prosedur penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib dimutakhirkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) tahun.
(4) Prosedur penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat disusun:
a.

menjadi dokumen prosedur penanggulangan kedaruratan untuk
Pengangkutan Zat Radioaktif tersendiri; atau

b.

menjadi satu kesatuan dengan program proteksi dan Keselamatan
Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37.
Bagian Ketiga
Pelatihan dan Geladi Kedaruratan
Pasal 69

(1) Pengirim wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan
dalam Pengangkutan Zat Radioaktif untuk memastikan prosedur
penanggulangan kedaruratan dapat dilaksanakan.
(2) Pelatihan dan geladi kedaruratan disesuaikan dengan potensi bahaya
radiasi dan kontaminasi zat radioaktif yang diangkut.
(3) Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
(4) Ketentuan mengenai kriteria potensi bahaya radiasi dan kontaminasi
zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
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Pasal 70
Dalam penyelenggaraan pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69, Pengirim dapat mengikutsertakan:
a.

BAPETEN;

b.

Badan Tenaga Nuklir Nasional;

c.

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan;

d.

lembaga yang menyelenggarakan fungsi dan kewenangan di bidang
keselamatan transportasi nasional;

e.

otoritas kebandarudaraan dan kepelabuhanan setempat;

f.

Penerima;

g.

pemerintah daerah; dan/atau

h.

Satuan Perespon.
Pasal 71

Pelatihan dan geladi kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
dilaporkan kepada Kepala BAPETEN paling lambat 1 (satu) bulan sejak
pelaksanaan pelatihan dan gladi kedaruratan dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif.
Pasal 72
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan geladi kedaruratan dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Bagian Keempat
Penanggulangan Kedaruratan
Pasal 73
Penanggulangan kedaruratan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif meliputi
kegiatan:
a.

pertolongan pertama dan penyelamatan korban;

b.

pemberitahuan kepada Pengirim dan/atau Penerima, Kepala
BAPETEN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perhubungan, dan instansi lain yang terkait dengan
penanggulangan kedaruratan.

c.

identifikasi keadaan darurat;

d.

penanggulangan kebocoran atau kerusakan Bungkusan;
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e.

penanggulangan
dampak
radiologi
dan
nonradiologi
pencemaran
dan/atau
kontaminasi
zat
radioaktif
pengangkutan terhadap lingkungan hidup;

f.

pemulihan Bungkusan; dan/atau

g.

pemulihan fungsi lingkungan hidup.

akibat
dalam

Pasal 74
Penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
dilakukan sesuai dengan prosedur penanggulangan kedaruratan dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
Pasal 75
(1) Dalam hal terjadi kedaruratan, Pengangkut wajib memberitahukan
sesegera mungkin kepada:
a.

Pengirim dan/atau Penerima;

b.

Kepala Bapeten;

c.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhubungan; dan

d.

instansi lain yang terkait.

(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengirim dan/atau Penerima menugaskan Petugas Proteksi Radiasi ke
tempat terjadinya kedaruratan.
(3) Petugas Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
melaksanakan penanggulangan kedaruratan dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
Pasal 76
(1) Pengirim dan/atau Penerima wajib memberitahukan pelaksanaan
penanggulangan dan perkembangan kedaruratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 kepada Kepala BAPETEN.
(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala BAPETEN melakukan:
a.

identifikasi kedaruratan;

b.

penentuan status kedaruratan;

c.

tingkat penanggulangan; dan/atau

d.

pengaktifan satuan tanggap darurat BAPETEN.
Pasal 77

(1) Pengirim dan/atau Penerima wajib menyampaikan laporan secara
tertulis kepada Kepala BAPETEN setelah penanggulangan kedaruratan
selesai dilaksanakan.
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(2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit
memuat:
a.

penyebab kedaruratan;

b.

kronologi;

c.

dampak radiologi dan nonradiologi yang ditimbulkan; dan

d.

hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lama 1 (satu) bulan sejak penanggulangan kedaruratan selesai
dilaksanakan.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kedaruratan dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
BAB VII
PENATALAKSANAAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 79
Penatalaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif meliputi:
a.

persetujuan pengiriman zat radioaktif;

b.

notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif;

c.

validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif;

d.

validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan; dan

e.

validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang
diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat
Radioaktif.
Bagian Kedua
Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif
Pasal 80

(1) Pengirim wajib memiliki persetujuan pengiriman
sebelum Pengangkutan Zat Radioaktif dilakukan.

zat

radioaktif

(2) Pengirim untuk memperoleh persetujuan pengiriman zat radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan melampirkan persyaratan
yang meliputi:
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a.

identitas Pengirim dan Penerima;

b.

deskripsi dan spesifikasi teknis zat radioaktif dan Bungkusan;

c.

sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif, jika zat radioaktif
yang akan diangkut berupa Zat Radioaktif Bentuk Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Zat
Radioaktif Daya Sebar Rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf c;

d.

sertifikat persetujuan Desain Bungkusan, jika Pengangkutan Zat
Radioaktif menggunakan Bungkusan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

e.

program proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan
Zat Radioaktif;

f.

prosedur penanggulangan kedaruratan, jika disusun menjadi
dokumen tersendiri yang terpisah dari program proteksi dan
Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif; dan

g.

rencana keamanan sumber radioaktif untuk Pengangkutan Zat
Radioaktif Bentuk Khusus dan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
atau rencana proteksi fisik untuk pengangkutan Bahan Fisil dan
uranium heksafluorida (UF6) yang merupakan bahan nuklir.

(3) Dalam hal Pengangkutan Zat Radioaktif akan dilakukan secara
eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 16
ayat (1), dan Pasal 31 huruf b, Pengirim harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan
melampirkan persyaratan yang meliputi:
a.

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

b.

salinan izin pengangkutan barang berbahaya yang diterbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perhubungan.

(4) Dalam hal zat radioaktif yang akan diangkut berupa Bahan Fisil atau
uranium
heksafluorida
(UF6),
Pengirim
harus
mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dan
melampirkan persyaratan yang meliputi:
a.

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

b.

dokumen sistem safeguards.
Pasal 81

(1) Kepala BAPETEN setelah menerima permohonan persetujuan
pengiriman zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
melakukan penilaian paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan
diterima.
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(2) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
a.

permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif memenuhi
persyaratan,
Kepala
BAPETEN
menerbitkan
persetujuan
pengiriman zat radioaktif paling lama 1 (satu) hari kerja sejak
hasil penilaian diketahui; atau

b.

permohonan persetujuan pengiriman zat radioaktif tidak
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menolak permohonan
persetujuan pengiriman zat radioaktif disertai dengan alasan
penolakan.

(3) Persetujuan pengiriman zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a.

identitas Pengirim dan Penerima;

b.

spesifikasi zat radioaktif dan Bungkusan;

c.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;

d.

moda pengangkutan;

e.

kendaraan angkut;

f.

masa berlaku persetujuan pengiriman; dan

g.

identitas petugas yang dapat dihubungi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan persetujuan pengiriman zat
radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
Pasal 82
(1) Pengirim setelah memiliki persetujuan pengiriman zat radioaktif wajib:
a.

melakukan Pengangkutan Zat Radioaktif sesuai dengan kewajiban
yang tercantum dalam persetujuan pengiriman zat radioaktif dan
peraturan perundang-undangan; dan

b.

menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
mengenai pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah Pengangkutan Zat Radioaktif selesai dilakukan.
Pasal 83
(1) Persetujuan pengiriman zat radioaktif berlaku paling lama 3 (tiga)
bulan sejak diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian masa berlaku persetujuan
pengiriman zat radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.
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Bagian Ketiga
Notifikasi Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif
Pasal 84
(1) Setiap orang yang akan memasukkan:
a.

Bungkusan tipe B(M);

b.

Bungkusan tipe B(M) yang tidak sesuai dengan Desain untuk
Bungkusan tipe B(M);

c.

Bungkusan tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas
lebih besar dari 3000 (tiga ribu) A1, 3000 (tiga ribu) A2, atau 1000
TBq (seribu terabecquerel);

d.

Bungkusan tipe B(U) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas
lebih besar dari 3000 (tiga ribu) A1, 3000 (tiga ribu) A2, atau 1000
TBq (seribu terabecquerel);

e.

Bungkusan tipe C yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih
besar dari 3000 (tiga ribu) A1, 3000 (tiga ribu) A2, atau 1000 TBq
(seribu terabecquerel); dan

f.

Bungkusan yang berisi Bahan Fisil dengan jumlah Indeks
Keselamatan Kekritisan pada Peti Kemas atau kendaraan angkut
melebihi 50 (lima puluh),

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan
transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana
pengangkutan,
wajib
menyampaikan
permohonan
notifikasi
pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif secara tertulis kepada
Kepala BAPETEN.
(2) Permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum memasuki
daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 85
(1) Permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilengkapi dengan
persyaratan yang meliputi:
a.

identitas pemohon dan Pengangkut;

b.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;

c.

jadwal Pengangkutan Zat Radioaktif;

d.

tujuan Pengangkutan Zat Radioaktif;

e.

deskripsi zat radioaktif dan Bungkusan yang diangkut;
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f.

persetujuan pengiriman dari otoritas pengawas negara asal
Pengangkutan Zat Radioaktif; dan

g.

persetujuan pengiriman dari otoritas pengawas negara tujuan.

(2) Kepala
BAPETEN
setelah
menerima
permohonan
notifikasi
pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan penilaian paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(3) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
a.

permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif
memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan notifikasi
pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak hasil penilaian diketahui; atau

b.

permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif
tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menolak
permohonan notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif
disertai dengan alasan penolakan.

(4) Notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat keterangan
mengenai:
a.

identitas pemegang notifikasi dan Pengangkut;

b.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;

c.

spesifikasi zat radioaktif dan Bungkusan;

d.

jadwal Pengangkutan Zat Radioaktif;

e.

tujuan Pengangkutan Zat Radioaktif; dan

f.

kewajiban pemegang notifikasi pada saat melalui dan/atau
singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan atau tanpa mengganti sarana pengangkutan.

(5) Notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) kali Pengangkutan Zat
Radioaktif untuk tujuan transit melalui dan/atau singgah di daerah
pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa
mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.
(6) Notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif yang diterbitkan
oleh Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
ditembuskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di
bidang perhubungan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan notifikasi pelaksanaan
Pengangkutan Zat Radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
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Pasal 86
Setiap orang yang telah memiliki notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat
Radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a wajib
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN untuk
memperoleh validasi terhadap:
a.

sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif;

b.

sertifikat persetujuan Desain Bungkusan; dan

c.

persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas
pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif.
Bagian Keempat
Validasi terhadap Sertifikat Persetujuan Desain Zat Radioaktif
Pasal 87

(1) Pengirim yang akan memasukkan Zat Radioaktif Daya Sebar Rendah
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki
validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif.
(2) Pengirim untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan
Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
sebelum memasuki kawasan pabean dan digunakan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 88
(1) Setiap orang yang akan memasukkan Zat Radioaktif Daya Sebar
Rendah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
tujuan transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana
pengangkutan wajib memiliki validasi terhadap sertifikat persetujuan
Desain zat radioaktif.
(2) Setiap orang untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat
persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN sebelum memasuki daerah pabean Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 89
(1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan
yang meliputi:
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a.

identitas pemohon;

b.

jadwal kedatangan zat radioaktif;

c.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;

d.

sertifikat atau salinan sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif
yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Desain zat
radioaktif, negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif, atau negara
yang telah dilalui atau disinggahi dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif sebelumnya; dan

e.

deskripsi zat radioaktif.

(2) Deskripsi zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.

gambar teknik;

b.

dimensi, massa, komponen dasar, dan spesifikasi bahan;

c.

spesifikasi sifat fisika dan kimia; dan

d.

aktivitas total atau aktivitas jenis maksimum.
Pasal 90

(1) Kepala BAPETEN setelah menerima permohonan validasi terhadap
sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 melakukan penilaian paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(2) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
a.

permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat
radioaktif memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan
validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil penilaian diketahui; atau

b.

permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat
radioaktif tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN
menolak permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan
Desain zat radioaktif disertai dengan alasan penolakan.

(3) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a.

identitas pemohon;

b.

spesifikasi zat radioaktif;

c.

jadwal kedatangan zat radioaktif;

d.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;
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e.

kewajiban pemegang validasi terhadap sertifikat persetujuan
Desain zat radioaktif;

f.

masa berlaku validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat
radioaktif; dan

g.

tanda identifikasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan validasi terhadap sertifikat
persetujuan Desain zat radioaktif diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 91
(1) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif yang
diterbitkan oleh Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (2) huruf a untuk Pengirim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan tidak
dapat diperpanjang.
(2) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif yang
diterbitkan oleh Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (2) huruf a untuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 berlaku untuk 1 (satu) kali transit melalui dan/atau singgah
di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau
tanpa mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.
Pasal 92
(1) Pengirim yang telah memperoleh validasi terhadap sertifikat
persetujuan Desain zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (2) huruf a wajib mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala BAPETEN untuk memperoleh persetujuan pengiriman
zat radioaktif sebelum zat radioaktif dikeluarkan dari kawasan
pabean.
(2) Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan pengiriman
zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a.

pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan
validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif; atau

b.

segera
setelah
memperoleh
validasi
persetujuan Desain zat radioaktif.

terhadap

sertifikat

Bagian Kelima
Validasi terhadap Sertifikat Persetujuan Desain Bungkusan
Pasal 93
(1) Pengirim yang akan memasukkan:
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a.

Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

b.

Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

c.

Bungkusan tipe B(U) yang berisi Zat Radioaktif Daya Sebar
Rendah, Bahan Fisil, atau uranium heksafluorida (UF6) lebih dari
0,1 kg (nol koma satu kilogram);

d.

Bungkusan tipe B(M); dan

e.

Bungkusan tipe C yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram),

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki
validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan.
(2) Pengirim untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat persetujuan
Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN
sebelum memasuki kawasan pabean dan digunakan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 94
(1) Setiap orang yang akan memasukkan;
a.

Bungkusan industri yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

b.

Bungkusan tipe A yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram);

c.

Bungkusan tipe B(U) yang berisi Zat Radioaktif Daya Sebar
Rendah, Bahan Fisil, atau uranium heksafluorida (UF6) lebih dari
0,1 kg (nol koma satu kilogram);

d.

Bungkusan tipe B(M); dan

e.

Bungkusan tipe C yang berisi Bahan Fisil atau uranium
heksafluorida (UF6) lebih dari 0,1 kg (nol koma satu kilogram),

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan
transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana
pengangkutan wajib memiliki validasi terhadap sertifikat persetujuan
Desain Bungkusan.
(2) Setiap orang untuk memperoleh validasi terhadap sertifikat
persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN sebelum memasuki daerah pabean Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Pasal 95
(1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (2) dan Pasal 94 ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan
yang meliputi:
a.

identitas pemohon;

b.

jadwal kedatangan Bungkusan;

c.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;

d.

sertifikat atau salinan sertifikat persetujuan Desain Bungkusan
yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Desain
Bungkusan, negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif, atau
negara yang telah dilalui atau disinggahi dalam Pengangkutan Zat
Radioaktif sebelumnya;

e.

deskripsi Bungkusan;

(2) Deskripsi Bungkusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.

gambar teknik;

b.

dimensi, massa, komponen dasar, dan spesifikasi bahan;

c.

zat radioaktif yang dimuat dalam Bungkusan;

d.

spesifikasi sifat fisika dan kimia; dan

e.

aktivitas atau aktivitas jenis total maksimum.
Pasal 96

(1) Kepala BAPETEN setelah menerima permohonan validasi terhadap
sertifikat persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 melakukan penilaian paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak permohonan diterima.
(2) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
a.

permohonan validasi terhadap sertifikat
Bungkusan
memenuhi
persyaratan,
menerbitkan validasi terhadap sertifikat
Bungkusan paling lama 3 (tiga) hari kerja
diketahui; atau

persetujuan Desain
Kepala
BAPETEN
persetujuan Desain
sejak hasil penilaian

b.

permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain
Bungkusan tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN
menolak permohonan validasi terhadap sertifikat persetujuan
desain Bungkusan disertai dengan alasan penolakan.

(3) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
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a.

identitas pemohon;

b.

spesifikasi Bungkusan;

c.

jadwal kedatangan Bungkusan;

d.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;

e.

kewajiban Pengirim;

f.

masa berlaku validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain
Bungkusan; dan

g.

tanda identifikasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan validasi terhadap sertifikat
persetujuan Desain Bungkusan diatur dengan Peraturan Kepala
BAPETEN.
Pasal 97
(1) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan yang
diterbitkan oleh Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
96 ayat (2) huruf a untuk Pengirim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan tidak
dapat diperpanjang.
(2) Validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan yang
diterbitkan oleh Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
96 ayat (2) huruf a untuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 berlaku untuk 1 (satu) kali transit melalui dan/atau singgah
di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan atau
tanpa mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.
Pasal 98
(1) Pengirim yang telah memperoleh validasi terhadap sertifikat
persetujuan Desain Bungkusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
96 ayat (2) huruf a harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala BAPETEN untuk memperoleh persetujuan pengiriman
zat radioaktif sebelum Bungkusan dikeluarkan dari kawasan pabean.
(2) Pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuan pengiriman
zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
a.

pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan
validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain Bungkusan; atau

b.

segera
setelah
memperoleh
persetujuan Desain Bungkusan.

validasi

terhadap

sertifikat
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Bagian Keenam
Validasi terhadap Persetujuan Pengiriman Zat Radioaktif
yang Diterbitkan oleh Otoritas Pengawas Negara Asal
Pengangkutan Zat Radioaktif
Pasal 99
(1) Setiap orang yang akan memasukkan:
a.

Bungkusan tipe B(M);

b.

Bungkusan tipe B(M) yang tidak sesuai dengan desain untuk
Bungkusan tipe B(M);

c.

Bungkusan tipe B(M) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas
lebih besar dari 3000 (tiga ribu) A1, 3000 (tiga ribu) A2, atau
1000TBq (seribu terrabecquerel);

d.

Bungkusan tipe B(U) yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas
lebih besar dari 3000 (tiga ribu) A1, 3000 (tiga ribu) A2, atau
1000TBq (seribu terra Becquerel);

e.

Bungkusan tipe C yang berisi zat radioaktif dengan aktivitas lebih
besar dari 3000 (tiga ribu) A1, 3000 (tiga ribu) A2, atau 1000TBq
(seribu terrabecquerel); dan

f.

Bungkusan yang berisi Bahan Fisil dengan jumlah Indeks
Keselamatan Kekritisan pada peti kemas atau kendaraan angkut
melebihi 50 (lima puluh),

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan
transit melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana
pengangkutan wajib memiliki validasi terhadap persetujuan
pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas
negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif.
(2) Setiap orang untuk memperoleh validasi terhadap persetujuan
pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas
negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
BAPETEN setelah memiliki:
a.

notifikasi pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77;

b.

validasi terhadap sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89; dan

c.

validasi terhadap sertifikat persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

Desain

Bungkusan
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Pasal 100
(1) Kepala BAPETEN setelah menerima permohonan validasi terhadap
persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas
pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 melakukan penilaian paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak permohonan diterima.
(2) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan:
a.

permohonan validasi terhadap persetujuan pengiriman zat
radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal
Pengangkutan Zat Radioaktif memenuhi persyaratan, Kepala
BAPETEN menerbitkan validasi terhadap persetujuan pengiriman
zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal
Pengangkutan Zat Radioaktif paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
hasil penilaian diketahui; atau

b.

permohonan validasi terhadap persetujuan pengiriman zat
radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal
Pengangkutan Zat Radioaktif tidak memenuhi persyaratan,
Kepala BAPETEN menolak permohonan validasi terhadap
persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh
otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif
disertai dengan alasan penolakan.

(3) Validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang
diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat
Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit
memuat:
a.

identitas pemohon;

b.

spesifikasi zat radioaktif dan Bungkusan;

c.

jadwal kedatangan zat radioaktif dan Bungkusan;

d.

rute Pengangkutan Zat Radioaktif;

e.

kewajiban pemohon;

f.

masa berlaku validasi terhadap persetujuan pengiriman zat
radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal
Pengangkutan Zat Radioaktif; dan

g.

tanda identifikasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan validasi terhadap
persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas
pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif diatur dengan
Peraturan Kepala BAPETEN.
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Pasal 101
Validasi terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan
oleh otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif yang
diterbitkan oleh Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (2) huruf a berlaku untuk 1 (satu) kali transit melalui dan/atau
singgah di daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
atau tanpa mengganti sarana pengangkutan dan tidak dapat diperpanjang.
Pasal 102
Setiap orang yang telah memiliki validasi terhadap persetujuan pengiriman
zat radioaktif yang diterbitkan oleh otoritas pengawas negara asal
Pengangkutan Zat Radioaktif wajib melakukan Pengangkutan Zat
Radioaktif yang melalui dan/atau singgah di daerah pabean Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan atau tanpa mengganti sarana
pengangkutan sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam validasi
terhadap persetujuan pengiriman zat radioaktif yang diterbitkan oleh
otoritas pengawas negara asal Pengangkutan Zat Radioaktif dan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 103
(1) Pengirim yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal
17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26
ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat
(2), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal
41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 53
ayat (1), Pasal 54, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal
62 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 65
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 69 ayat (1),
Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), dan/atau Pasal
82 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Pengirim wajib menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) kerja terhitung sejak tanggal
ditetapkannya peringatan tertulis.
(3) Dalam hal Pengirim tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan peringatan
tertulis kedua.
(4) Pengirim
wajib
menindaklanjuti
peringatan
tertulis
kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya peringatan
tertulis.
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(5) Dalam hal Pengirim tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN menghentikan sementara
kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif.
(6) Pengirim wajib menghentikan sementara kegiatan Pengangkutan Zat
Radioaktif terhitung sejak ditetapkannya keputusan penghentian
sementara kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).
(7) Keputusan penghentian sementara kegiatan Pengangkutan Zat
Radioaktif berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan teknis
Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan
ketentuan teknis Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
(8) Pengirim yang tetap melakukan kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif
selama penghentian sementara kegiatan Pengangkutan Zat Radioaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif
berupa pembekuan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dan
pemanfaatan bahan nuklir.
Pasal 104
Pengirim yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan izin pemanfaatan sumber radiasi pengion dan pemanfaatan
bahan nuklir.
Pasal 105
(1) Pengirim wajib menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan
sumber radiasi pengion dan pemanfaatan bahan nuklir terhitung
sejak ditetapkannya keputusan pembekuan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (8) dan Pasal 104.
(2) Pembekuan izin berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan teknis
Keselamatan Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan
ketentuan teknis Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif.
(3) Dalam hal Pengirim telah memenuhi ketentuan teknis Keselamatan
Radiasi Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif dan ketentuan teknis
Keamanan Dalam Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaiamana
dimaksud pada ayat (2), Pengirim memberitahukan kepada Kepala
BAPETEN.
(4) Kepala BAPETEN mengirimkan tim inspektur BAPETEN
memeriksa pemenuhan ketentuan teknis Keselamatan Radiasi
Pengangkutan Zat Radioaktif dan ketentuan teknis Keamanan
Pengangkutan Zat Radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat

untuk
Dalam
Dalam
(3).
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(5) Dalam hal tim inspektur BAPETEN menyatakan Pengirim telah
memenuhi
ketentuan
teknis
Keselamatan
Radiasi
Dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif dan ketentuan teknis Keamanan Dalam
Pengangkutan Zat Radioaktif, Kepala BAPETEN menerbitkan
keputusan pemberlakuan kembali izin pemanfaatan sumber radiasi
pengion dan pemanfaatan bahan nuklir.
Pasal 106
(1) Pengangkut yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 64 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 107
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh sertifikat
persetujuan Desain zat radioaktif, sertifikat persetujuan Desain
Bungkusan, persetujuan pengiriman zat radioaktif, validasi terhadap
sertifikat persetujuan Desain zat radioaktif, dan validasi terhadap sertifikat
persetujuan Desain Bungkusan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
masa berlakunya berakhir.
Pasal 108
Pengangkutan Zat Radioaktif yang akan dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan
Pemerintah ini berlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.

semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002
tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4201), dinyatakan masih berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini; dan
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b.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan
Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4201) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 110

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN
RADIOAKTIF DALAM PENGANGKUTAN

ZAT

PENGGUNAAN BUNGKUSAN INDUSTRI
UNTUK ZAT RADIOAKTIF AKTIVITAS JENIS RENDAH
DAN BENDA TERKONTAMINASI PERMUKAAN

Zat Radioaktif

Bungkusan Industri yang Digunakan
Pengangkutan secara
Eksklusif

Pengangkutan secara
Noneksklusif

Padat

Bungkusan industri-I

Bungkusan industri-I

Cair

Bungkusan industri-I

Bungkusan industri-II

Padat

Bungkusan industri-II

Bungkusan industri-II

Cair dan gas

Bungkusan industri-II

Bungkusan industri-III

Aktivitas Jenis Rendah-III

Bungkusan industri-II

Bungkusan industri-III

Benda
Terkontaminasi
Permukaan-I

Bungkusan industri-I

Bungkusan industri-I

Benda
Terkontaminasi
Permukaan-II

Bungkusan industri-II

Bungkusan industri-II

Aktivitas Jenis Rendah-I

Aktivitas Jenis Rendah-II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN ZAT
RADIOAKTIF DALAM PENGANGKUTAN

NILAI BATAS AKTIVITAS UNTUK BUNGKUSAN LAIN

Bentuk Fisika Zat
Radioaktif

Nilai Batas Aktivitas
Peralatan atau
Barang

Nilai Batas
Aktivitas
Peralatan atau
Barang dalam
Bungkusan

Nilai Batas
Aktivitas
Bungkusan

a. Zat
Radioaktif
Bentuk Khusus

10-2A1

A1

10-3A1

b. Zat
Radioaktif
selain
Zat
Radioaktif
Bentuk Khusus

10-2A2

A2

10-3A2

Cair:

10-3A2

10-1A2

10-4A2

2 x 10-2A2

2 x 10-1A2

2 x 10-2A2

b. Zat
Radioaktif
Bentuk khusus

10-3A1

10-2A1

10-3A1

c. Zat
Radioaktif
selain
Zat
Radioaktif
Bentuk Khusus

10-3A2

10-2A2

10-3A2

Padat:

Gas:
a. Tritium
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LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN ZAT
RADIOAKTIF DALAM PENGANGKUTAN

PENENTUAN INDEKS ANGKUTAN

Indeks Angkutan dapat ditentukan melalui pengukuran tingkat radiasi
maksimum sebagai berikut:
a. pengukuran

b.

tingkat radiasi maksimum menggunakan satuan mSv/jam
(milisievert per jam) dan dilakukan pada jarak 1 m (satu meter) dari permukaan
Bungkusan atau pembungkus luar. Nilai Indeks Angkutan diperoleh dari
perkalian bilangan hasil pengukuran tingkat radiasi maksimum dengan angka
100 (seratus);
untuk Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah berupa bahan galian uranium dan
thorium berikut konsentratnya, tingkat radiasi maksimum pada setiap titik pada
jarak 1 m (satu meter) dari permukaan luar muatan ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Tabel 1;

TABEL 1. NILAI TINGKAT RADIASI MAKSIMUM PADA SETIAP TITIK PADA JARAK 1
M (SATU METER) UNTUK BUNGKUSAN BERISI ZAT RADIOAKTIF
AKTIVITAS

JENIS

RENDAH

BERUPA

BAHAN

GALIAN

URANIUM,

THORIUM DAN KONSENTRATNYA

No.

Tingkat Radiasi

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah

Maksimum

1.

0,4 mSv/jam

(nol

koma empat

untuk bahan galian dan konsentrat fisik uranium
dan thorium;

milisievert per jam)

2.

0,3 mSv/jam

(nol

untuk konsentrat kimia thorium; dan

koma tiga milisievert
per jam)

3.

0,02 mSv/jam

(nol

koma nol dua

untuk konsentrat kimia uranium, selain uranium
heksaflorida;

milisievert per jam)
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c.

untuk tangki, peti kemas, dan Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I atau
Benda Terkontaminasi Permukaan-I yang diangkut tanpa menggunakan
Bungkusan, dilakukan pengukuran tingkat radiasi maksimum (dalam satuan
mSv/jam) pada jarak 1 m (satu meter) dari permukaan tangki, peti kemas, dan
Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah-I atau Benda Terkontaminasi Permukaan-I
yang diangkut tanpa menggunakan Bungkusan.
Nilai Indeks Angkutan diperoleh dari perkalian bilangan hasil pengukuran
tingkat radiasi maksimum dengan faktor sebagaimana tercantum dalam Tabel 2
sebagai berikut:
TABEL 2. FAKTOR PENGALI UNTUK TANGKI, PETI KEMAS, DAN ZAT
RADIOAKTIF
AKTIVITAS
JENIS
RENDAH-I
ATAU
BENDA
TERKONTAMINASI PERMUKAAN-I YANG
DIANGKUT TANPA
MENGGUNAKAN BUNGKUSAN

a

Ukuran Muatana

Faktor Pengali

Ukuran muatan lebih kecil dari atau
sama dengan 1 m2 (satu meter
persegi)

1

Ukuran muatan lebih besar dari 1 m2
(satu meter persegi) tetapi lebih kecil
dari atau sama dengan 5 m2 (lima
meter persegi)

2

Ukuran muatan lebih besar dari 5 m2
(lima meter persegi) tetapi lebih kecil
dari 20 m2 (dua puluh meter persegi)

3

Ukuran muatan lebih besar dari 20
m2 (dua puluh meter persegi)

10

Daerah lintas bagian terluas dari muatan yang sedang diukur.

d.

nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma, seperti misalnya 1,13 (satu
koma tiga belas) menjadi 1,2 (satu koma dua), kecuali untuk nilai 0,05 (nol koma
nol lima) atau kurang dapat dianggap 0 (nol).

e.

Indeks Angkutan untuk masing-masing pembungkus luar dan Peti Kemas juga
dapat ditentuan dengan cara menjumlahkan seluruh Indeks Angkutan pada
seluruh Bungkusan yang terdapat dalam pembungkus luar, Peti Kemas, atau
kendaraan angkut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN ZAT
RADIOAKTIF DALAM PENGANGKUTAN

TANDA RADIASI, LABEL DAN PLAKAT

I. TANDA RADIASI UNTUK BUNGKUSAN TIPE B(U), TIPE B(M), DAN TIPE C

Gambar 1
Keterangan:
X adalah ukuran jari-jari lingkaran pusat tanda radiasi, dengan ukuran
minimum 4mm (empat milimeter).
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II. LABEL
A. KATEGORI I-PUTIH

Gambar 2
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B. KATEGORI II-KUNING

Gambar 3
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C. KATEGORI III-KUNING

Gambar 4
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D. BAHAN FISIL

Gambar 5
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PLAKAT DAN TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR PBB PADA PLAKAT
A. GAMBAR PLAKAT

Gambar 6
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B. TATA CARA PENCANTUMAN NOMOR PBB PADA PLAKAT
Pencantuman Nomor PBB dilakukan pada:
a. pada plakat yang sama sebagaimana tercantum pada Gambar 7; atau
b. pada plakat tersendiri sebagaimana tercantum pada Gambar 8.

Gambar 7
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GAMBAR 8. PLAKAT NOMOR PBB

Gambar 8
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LAMPIRAN VI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
KESELAMATAN RADIASI DAN KEAMANAN ZAT
RADIOAKTIF DALAM PENGANGKUTAN

DAFTAR NOMOR PBB, NAMA DAN DESKRIPSI PENGIRIMAN
No.

Nomor PBB

Nama Pengiriman dan Deskripsia

Bungkusan Lain
1.

UN 2908

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN --- PEMBUNGKUS
KOSONG

2.

UN 2909

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN --- ARTIKEL
TERMANUFAKTUR dari URANIUM ALAM atau URANIUM
TERDEPLESI atau THORIUM ALAM

3.

UN 2910

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN LAIN --- KUANTITAS
TERBATAS BAHAN

4.

UN 2911

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN YANG DIKECUALIKAN
--- INSTRUMEN atau ARTIKEL

5.

UN 3507

URANIUM
HEKSAFLORIDA,
ZAT
RADIOAKTIF,
BUNGKUSAN LAIN, kurang dari 0,1kg per Bungkusan,
bukan fisil atau fisil yang dikecualikan

Zat Radioaktif Aktivitas Jenis Rendah
6.

UN 2912

ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-I)
bukan fisil atau fisil yang dikecualikan

7.

UN 3321

ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-II)
bukan fisil atau fisil yang dikecualikan

8.

UN 3322

ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-III)
bukan fisil atau fisil yang dikecualikan

9.

UN 3324

ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-II),
Fisil
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No.

Nomor PBB

10. UN 3325

Nama Pengiriman dan Deskripsia

ZAT RADIOAKTIF, AKTIVITAS JENIS RENDAH (AJR-III),
Fisil

Benda Terkontaminasi Permukaan
11. UN 2913

ZAT RADIOAKTIF, BENDA YANG TERKONTAMINASI DI
PERMUKAAN (BTP-I atau BTP-II) bukan fisil atau fisil
yang dikecualikan

12. UN 3326

ZAT RADIOAKTIF, BENDA YANG TERKONTAMINASI DI
PERMUKAAN (BTP-I atau BTP-II), FISIL

Bungkusan Tipe A
13. UN 2915

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE A, bukan bentuk
khusus, bukan fisil atau fisil yang dikecualikan

14. UN 3327

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE A, FISIL bukan
bentuk khusus

15. UN 3332

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE A, BENTUK
KHUSUS bukan fisil atau fisil yang dikecualikan

16. UN 3333

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN
KHUSUS, BAHAN FISIL

TIPE

A,

BENTUK

Bungkusan Tipe B(U)
17. 2916

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(U), bukan
bahan fisil bahan fisil yang dikecualikan

18. 3328

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(U), BAHAN
FISIL

Bungkusan Tipe B(M)
19. 2917

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(M), bukan
bahan fisil atau bahan fisil yang dikecualikan

20. 3329

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE B(M), BAHAN
FISIL

Bungkusan Tipe C
21. 3323

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE C, bukan bahan
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No.

90

Nomor PBB

Nama Pengiriman dan Deskripsia
fisil atau bahan fisil yang dikecualikan

22. 3330

ZAT RADIOAKTIF, BUNGKUSAN TIPE C, BAHAN FISIL

Uranium Heksafluorida
23. 2977

ZAT RADIOAKTIF, URANIUM HEKSAFLUORIDA, BAHAN
FISIL

24. 2978

ZAT RADIOAKTIF, URANIUM HEKSAFLUORIDA bukan
bahan fisil atau bahan fisil yang dikecualikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO
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SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa
dalam
rangka
mempercepat
penyediaan
infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan
investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong
pembangunan nasional, perlu dilakukan perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor
61
Tahun
2009
tentang
Kepelabuhanan;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

MEMUTUSKAN: . . .
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-2MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG KEPELABUHANAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) diubah
sebagai berikut:
1.

Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah dan di antara
ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni
ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74
(1)

Konsesi diberikan kepada Badan Usaha
Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

(2)

Pemberian konsesi kepada Badan Usaha
Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan atau melalui penugasan/penunjukan.

(2a)

Dalam hal pemberian konsesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme
penugasan/penunjukan, maka harus memenuhi
ketentuan:
a. lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan;
dan
b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan
Usaha Pelabuhan dan tidak menggunakan
pendanaan
yang
bersumber
dari
APBN/APBD.
(3) Jangka . . .
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Jangka waktu konsesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan pengembalian
dana investasi dan keuntungan yang wajar.

(4)

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a.

lingkup pengusahaan;

b. masa konsesi pengusahaan;
c.

tarif awal dan formula penyesuaian tarif;

d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk
resiko yang dipikul para pihak dimana
alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip
pengalokasian resiko secara efisien dan
seimbang;
e.

standar kinerja pelayanan serta prosedur
penanganan keluhan masyarakat;

f.

sanksi dalam hal para pihak
memenuhi perjanjian pengusahaan;

g.

penyelesaian sengketa;

h. pemutusan atau
pengusahaan;

pengakhiran

tidak

perjanjian

i.

sistem hukum yang berlaku terhadap
perjanjian pengusahaan adalah hukum
Indonesia;

j.

keadaan kahar; dan

k. perubahan-perubahan.

2. Ketentuan
Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) diubah,
di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (1a), serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 . . .
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(1)

Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas
pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan
kepada penyelenggara pelabuhan.

(1a)

Lahan hasil konsesi beralih atau diserahkan
kepada penyelenggara pelabuhan sesuai dengan
perjanjian
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 74 ayat (1) yang diperhitungkan dengan
jangka waktu pemberian konsesi.

(2)

Pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas
pelabuhan
yang
sudah
beralih
kepada
penyelenggara
pelabuhan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diberikan
kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal,
penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama
pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Dihapus.

(4)

Dihapus.

PASAL II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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-5Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 193
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009
TENTANG KEPELABUHANAN
I.

UMUM
Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui
peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan guna mendorong
pembangunan nasional, perlu dilakukan perubahan mengenai mekanisme
pemberian konsesi kepada Badan Usaha Pelabuhan melalui pelelangan
yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan menjadi melalui mekanisme
pelelangan atau penugasan/penunjukan. Dengan dilakukan perubahan
terhadap ketentuan Pasal 74, maka ketentuan Pasal 75 perlu dilakukan
perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian konsesi melalui mekanisme pelelangan atau
penugasan/penunjukan
dilakukan
baik
untuk
pembangunan maupun pengembangan pelabuhan.

Ayat (2a) . . .
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “lahan dimiliki” adalah lahan
yang di bawah pemilikan atau penguasaan Badan Usaha
Pelabuhan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Sanksi adalah pengakhiran perjanjian dalam hal Badan
Usaha Pelabuhan tidak melaksanakan kewajibannya
termasuk kewajiban memberikan pelayanan jasa
kepelabuhanan sesuai standar kinerja pelayanan yang
ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Angka 2 . . .
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Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kerjasama pemanfaatan adalah pengoperasian fasilitas
pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan oleh Badan Usaha
Pelabuhan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber
pembiayaan lainnya.
Ayat (3)
Dihapus.
Ayat (4)
Dihapus.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5731
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.228, 2016

LINGKUNGAN HIDUP. Strategis. Penyelenggaraan.
Tata Cara. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah

tentang

Tata

Cara

Penyelenggaraan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis;
Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang
Perlindungan

Nomor
dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

tentang

Lingkungan

Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN

PEMERINTAH

PENYELENGGARAAN

KAJIAN

TENTANG

TATA

LINGKUNGAN

CARA
HIDUP

STRATEGIS.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya
disingkat

KLHS,

sistematis,

adalah

rangkaian

menyeluruh,

dan

analisis

partisipatif

yang
untuk

memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.
2.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

3.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4.

Rencana

Pembangunan

Jangka

selanjutnya

disingkat

RPJP,

perencanaan

pembangunan

untuk

Panjang,
adalah
periode

yang

dokumen
20

(dua

puluh) tahun.
5.

Rencana
selanjutnya

Pembangunan
disingkat

Jangka
RPJM,

Menengah,
adalah

yang

dokumen

perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
6.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

untuk

mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7.

Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia
termasuk rencana tata ruang wilayah beserta rencana
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rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional,
dan RPJM daerah.
8.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran,

atau

kegiatan

masyarakat

yang

dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
9.

Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah
Menteri,

menteri/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/wali kota
yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau
evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
10. Penyusun

KLHS

adalah

orang

yang

melakukan

penyusunan KLHS.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang

memegang

kekuasaan

pemerintahan

negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan

urusan

Pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup.
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BAB II
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1)

Pemerintah
membuat

Pusat
KLHS

dan

Pemerintah

untuk

memastikan

Daerah
bahwa

wajib
prinsip

Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
(2)

KLHS

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

wajib

dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a.

rencana

tata

ruang

rincinya,

RPJP

wilayah

nasional,

beserta

RPJP

rencana

daerah,

RPJM

Program

yang

nasional, dan RPJM daerah; dan
b.

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko
Lingkungan Hidup.
Pasal 3
(1)

Selain rencana tata ruang wilayah beserta rencana
rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan
atau evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil beserta rencana rincinya, rencana zonasi
kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau
kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi
kawasan konservasi perairan.

(2)

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi
menimbulkan

dampak

dan/atau

risiko

Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b, meliputi:
a.

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program

pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di
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daratan,

perairan,

dan

udara

yang

berpotensi

menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan
Hidup yang meliputi:
1.

perubahan iklim;

2.

kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan
keanekaragaman hayati;

3.

peningkatan intensitas dan cakupan wilayah
bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau
kebakaran hutan dan lahan;

4.

penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya
alam;

5.

peningkatan

alih

fungsi

kawasan

hutan

dan/atau lahan;
6.

peningkatan jumlah penduduk miskin atau
terancamnya

keberlanjutan

penghidupan

sekelompok masyarakat; dan/atau
7.

peningkatan risiko terhadap kesehatan dan
keselamatan manusia.

b.

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program

lain

berdasarkan permintaan masyarakat.
(3)

Penyusun

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program

menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
yang wajib dilaksanakan KLHS berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara
penetapan

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal 4
Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap penyusunan
atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tentang:
a.

tanggap darurat bencana; dan

b.

kondisi darurat pertahanan dan keamanan.
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Pasal 5
Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan:
a.

pembuatan dan pelaksanaan KLHS;

b.

penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan

c.

validasi KLHS.
Bagian Kedua
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pasal 6

Pembuatan

dan

pelaksanaan

KLHS

dilakukan

melalui

mekanisme:
a.

pengkajian

pengaruh

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
b.

perumusan

alternatif

penyempurnaan

Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program; dan
c.

penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang
mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
Paragraf 1

Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
terhadap Kondisi Lingkungan Hidup
Pasal 7
Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
a.

melaksanakan

identifikasi

dan

perumusan

isu

Pembangunan Berkelanjutan;
b.

melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan,
Rencana,

dan/atau

Program

yang

berpotensi

menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan
Hidup; dan
c.

menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
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Pasal 8
(1)

Identifikasi

dan

perumusan

isu

Pembangunan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a dilakukan untuk menentukan isu yang paling
strategis.
(2)

Identifikasi

dan

perumusan

isu

Pembangunan

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

dengan

masyarakat

dan

menghimpun
pemangku

masukan

kepentingan

dari
melalui

konsultasi publik.
Pasal 9
(1)

Hasil

identifikasi

sebagaimana

isu

Pembangunan

dimaksud

dalam

Berkelanjutan

Pasal 8

dirumuskan

berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsurunsur paling sedikit:
a.

karakteristik wilayah;

b.

tingkat pentingnya potensi dampak;

c.

keterkaitan

antar

isu

strategis

Pembangunan

Berkelanjutan;
d.

keterkaitan

dengan

materi

muatan

Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program;
e.

muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; dan/atau

f.

hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program pada hirarki diatasnya yang harus diacu,
serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan,
dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi
langsung.

(2)

Hasil

identifikasi

isu

Pembangunan

Berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar yang
paling sedikit berkaitan dengan:
a.

kapasitas

daya

dukung

dan

daya

tampung

Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
b.

perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;

c.

kinerja layanan atau jasa ekosistem;

d.

intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
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e.

status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;

f.

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;

g.

kerentanan

dan

kapasitas

adaptasi

terhadap

perubahan iklim;
h.

tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau
penghidupan

sekelompok

terancamnya

masyarakat

keberlanjutan

serta

penghidupan

masyarakat;
i.

risiko

terhadap

kesehatan

dan

keselamatan

masyarakat; dan/atau
j.

ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan
tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh
masyarakat dan masyarakat hukum adat.
Pasal 10

(1)

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program

yang

berpotensi

terhadap

kondisi

menimbulkan

Lingkungan

Hidup

pengaruh

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk
menemukan

dan

menentukan

muatan

Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan
Hidup.
(2)

Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program yang akan disusun, atau menelaah
seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
berlaku yang akan dievaluasi.
Pasal 11

(1)

Materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya
terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

(2)

Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan
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materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil
konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2).
(3)

Materi muatan yang masih berbentuk konsep atau
rancangan dianalisis secara iteratif sesuai dengan tahap
kemajuannya.
Pasal 12

(1)

Analisis materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program

sebagaimana

dilaksanakan

dimaksud

dengan

dalam

menentukan

Pasal

lingkup,

11

metode,

teknik, dan kedalaman analisis berdasarkan:
a.

jenis

dan

tema

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program;
b.

tingkat

kemajuan

penyusunan

atau

evaluasi

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
c.

relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan;

d.

input informasi KLHS dan kajian Lingkungan Hidup
lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan

e.
(2)

ketersediaan data.

Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memperhatikan:
a.

peraturan perundang-undangan;

b.

keberadaan

pedoman,

acuan,

standar,

contoh

praktek terbaik, dan informasi tersedia yang diakui
secara ilmiah;
c.

keberadaan

hasil

penelitian

yang

akuntabel;

dan/atau
d.

kesepakatan antarahli.
Pasal 13

(1)

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
paling sedikit memuat kajian:
a.

kapasitas

daya

dukung

dan

daya

tampung

Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
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b.

perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan
Hidup;

c.

kinerja layanan atau jasa ekosistem;

d.

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e.

tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan

f.

tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.

(2)

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
Pasal 14

(1)

Pelaksanaan pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan
Pasal

13

dilaksanakan

oleh

Penyusun

KLHS

yang

memenuhi standar kompetensi.
(2)

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mencakup:
a.

ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan

b.

pengalaman di bidang penyusunan

KLHS atau

kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi
Penyusun KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 2

Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program
Pasal 15
(1)

Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program berupa:
a.

perubahan tujuan atau target;

b.

perubahan strategi pencapaian target;
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c.

perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan
lokasi

yang

lebih

memenuhi

pertimbangan

Pembangunan Berkelanjutan;
d.

perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan
adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan
Pembangunan Berkelanjutan;

e.

penundaan,

perbaikan

urutan,

atau

perubahan

prioritas pelaksanaan;
f.

pemberian

arahan

mempertahankan

atau
atau

rambu-rambu

untuk

meningkatkan

fungsi

rambu-rambu

mitigasi

ekosistem; dan/atau
g.

pemberian

arahan

atau

dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
(2)

Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

dijadikan

dasar

dalam

menyusun

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program

yang

mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
Paragraf 3
Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan
Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
Pasal 16
Rekomendasi

perbaikan

untuk

pengambilan

keputusan

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memuat:
a.

materi

perbaikan

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program; dan/atau
b.

informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah
melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan
Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.
Pasal 17

(1)

Pembuatan

dan

pelaksanaan

KLHS

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 pada
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kementerian/lembaga

pemerintah

nonkementerian,

pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota diatur oleh menteri/kepala lembaga
pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)

Pengaturan

sebagaimana

dilaksanakan

dengan

dimaksud

berpedoman

pada
pada

ayat

(1)

Peraturan

Menteri.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pelaksanaan
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 16 diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Paragraf 1
Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pasal 19
(1)

Penjaminan

kualitas

KLHS

dilaksanakan

melalui

penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas
dan

proses

pembuatan

dan

pelaksanaan

KLHS

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.
(2)

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan:
a.

dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang relevan; dan

b.

laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program yang terkait dan relevan.

(3)

Dalam

hal

dokumen

Rencana

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka
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penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan
daya tampung Lingkungan Hidup.
(4)

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan cara:
a.

penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti
tahapan

perkembangan

pelaksanaan

KLHS;

dan/atau
b.

penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan
akhir pelaksanaan KLHS.
Pasal 20

(1)

Hasil penjaminan kualitas KLHS harus disusun secara
tertulis dengan memuat informasi tentang:
a.

kelayakan KLHS jika telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan/atau

b.

rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti
dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.

(2)

Hasil penjaminan kualitas KLHS digunakan sebagai
masukan untuk penyempurnaan KLHS.
Pasal 21

Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Penyusun KLHS wajib
memenuhi standar kompetensi.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas KLHS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur
dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pasal 23
(1)

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dan
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penjaminan kualitas KLHS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dan Pasal 20 didokumentasikan ke dalam
laporan KLHS.
(2)

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat informasi tentang:
a.

dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;

b.

metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan
hasil

pengkajian

pengaruh

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan
Hidup;
c.

metoda, teknik, rangkaian langkah-langkah dan
hasil

perumusan

alternatif

muatan

Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program;
d.

pertimbangan,
rekomendasi

muatan,
perbaikan

dan

konsekuensi

untuk

pengambilan

keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
yang

mengintegrasikan

prinsip

Pembangunan

Berkelanjutan;
e.

gambaran

pengintegrasian

hasil

KLHS

dalam

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
f.

pelaksanaan

partisipasi

masyarakat

dan

keterbukaan informasi KLHS; dan
g.
(3)

hasil penjaminan kualitas KLHS.

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

(4)

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi informasi pendukung sistem pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta sistem
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

(5)

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

3880

www.peraturan.go.id

2016, No.228

-15-

Pasal 24
(1)

Penjaminan

kualitas

dan

pendokumentasian

KLHS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan
Pasal

23

pada

kementerian/lembaga

pemerintah

nonkementerian, pemerintahan daerah provinsi, dan
pemerintahan

daerah

kabupaten/kota

diatur

oleh

menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian,
gubernur,

dan

bupati/wali

kota

sesuai

dengan

kewenangannya.
(2)

Pengaturan

sebagaimana

dilaksanakan

dengan

dimaksud

berpedoman

pada
pada

ayat

(1)

Peraturan

Menteri.
Bagian Keempat
Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pasal 25
(1)

Terhadap

KLHS

yang

telah

dilakukan

penjaminan

kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan
Pasal 20, dilakukan validasi oleh:
a.

Menteri,

untuk

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program tingkat nasional dan provinsi; atau
b.

gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program tingkat kabupaten/kota.

(2)

Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk

memastikan

dilaksanakan

secara

penjaminan
akuntabel

kualitas

telah

dan

dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik.
(3)

Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan:
a.

secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan
pelaksanaan KLHS; atau

b.

pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan
KLHS.

(4)

Terhadap KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RPJP
nasional dan RPJM nasional tidak dilakukan validasi.
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(5)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

akuntabilitas

penjaminan kualitas KLHS untuk RPJP nasional dan
RPJM

nasional

diatur

menyelenggarakan

urusan

oleh

menteri

pemerintahan

di

yang
bidang

perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 26
(1)

Penyusun

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program

mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis
kepada Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) dengan melampirkan:
a.

rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

b.

laporan KLHS; dan

c.

bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun
KLHS.

(2)

Menteri

atau

gubernur

melakukan

pemeriksaan

kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya permohonan.
(3)

Jika

hasil

pemeriksaan

menunjukkan

permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, Menteri
atau gubernur menerbitkan persetujuan validasi KLHS
dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
kepada

Penyusun

Kebijakan,

Rencana,

dan/atau

Program.
(4)

Persetujuan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit memuat:
a.

kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas;
dan

b.
(5)

Jika

rekomendasi.
hasil

pemeriksaan

menunjukkan

permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap,
Menteri atau gubernur mengembalikan dokumen kepada
Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk
dilengkapi.
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Pasal 27
Dalam

hal

Menteri

atau

gubernur

persetujuan

validasi

KLHS

dalam

tidak

menerbitkan

waktu

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), terhadap KLHS yang
dimohonkan
Kebijakan,

persetujuan
Rencana,

validasinya

dan/atau

oleh

Program

Penyusun

dianggap

telah

memperoleh persetujuan validasi KLHS.
Pasal 28
Menteri atau gubernur mengumumkan persetujuan validasi
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kepada
masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterbitkannya persetujuan validasi KLHS.
Pasal 29
(1)

Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan
validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program.

(2)

Dalam

hal

terdapat

perubahan

terhadap

dokumen

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS
dilakukan

peninjauan

perubahan

dokumen

kembali
Kebijakan,

bersamaan
Rencana,

dengan
dan/atau

Program.
Pasal 30
Dalam melaksanakan validasi KLHS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Menteri dan
gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk
pejabat yang berwenang.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara validasi KLHS
diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB III
KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
Pasal 32
(1)

Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam
membuat KLHS melibatkan masyarakat dan pemangku
kepentingan.

(2)

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

pemberian pendapat, saran, dan usul;

b.

pendampingan tenaga ahli;

c.

bantuan teknis; dan

d.

penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
Pasal 33

Masyarakat

dan

pemangku

kepentingan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
a.

masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena
dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program; dan

b.

masyarakat dan pemangku kepentingan yang memiliki
informasi

dan/atau

keahlian

yang

relevan

dengan

substansi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 34
(1)

Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLHS.

(2)

Pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a.

koordinasi pelaksanaan KLHS;

b.

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

dan

sosialisasi pedoman KLHS;
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c.

asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan
pelaksanaan KLHS;

d.

pendidikan dan pelatihan;

e.

pengembangan balai kliring KLHS;

f.

penyebarluasan informasi KLHS kepada masyarakat
dan pemangku kepentingan; dan

g.

pengembangan

kesadaran

dan

tanggung

jawab

masyarakat dan pemangku kepentingan.
BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 35
Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan oleh:
a.

Menteri,
tingkat

untuk

pembuatan

nasional

yang

dan

telah

pelaksanaan

mendapat

KLHS

persetujuan

validasi;
b.

menteri/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian

terkait, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang
telah

mendapat

persetujuan

validasi

di

sektornya

masing-masing sesuai kewenangannya;
c.

gubernur, untuk KLHS tingkat provinsi yang telah
mendapat persetujuan validasi; dan

d.

bupati/wali kota, untuk KLHS tingkat kabupaten/kota
yang telah mendapat persetujuan validasi;
Pasal 36

(1)

Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:
a.

pada saat pembuatan KLHS; dan

b.

terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat
persetujuan validasi.

(2)

Pemantauan dan evaluasi pada saat pembuatan KLHS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
untuk memastikan:
a.

dipenuhinya

kewajiban

pembuatan

KLHS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6
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sampai dengan Pasal 16, Pasal 19 sampai dengan
Pasal 20, dan Pasal 23;
b.

efektivitas validasi KLHS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

c.

efektivitas pelibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam KLHS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32; dan

d.

efektivitas pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34.

(3)

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS
yang

telah

mendapat

persetujuan

validasi

KLHS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
untuk memastikan:
a.

kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke
dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan

b.

kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam
pengelolaan dampak dan risiko Lingkungan Hidup.

(4)

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar:
a.

penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai
KLHS; dan

b.

penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
terkait yang dipandang perlu.
Pasal 37

(1)

Menteri/kepala

lembaga

pemerintah

nonkementerian

terkait menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kepada
Menteri.
(2)

Gubernur menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kepada
Menteri

dengan

tembusan

menteri/kepala

lembaga

pemerintah nonkementerian terkait.
(3)

Bupati/wali kota menyampaikan hasil pemantauan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d
kepada

gubernur

dengan

tembusan

menteri/kepala

lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
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Pasal 38
Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dan huruf d, gubernur dan
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk
satuan kerja perangkat daerah di bidang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 39
Pembiayaan pelaksanaan KLHS dibebankan pada:
a.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagi Kebijakan,
Rencana,

dan/atau

Program

yang

disusun

oleh

Pemerintah Pusat; dan
b.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bagi Kebijakan,
Rencana,

dan/atau

Program

yang

disusun

oleh

Pemerintah Daerah.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, KLHS yang
telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan

tetap

berlaku

sesuai

dengan

masa

berlaku

pada

tanggal

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Peraturan

Pemerintah

ini

mulai

berlaku

diundangkan.
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Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Pemerintah

memerintahkan
ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN

2016

TENTANG
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

: PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG

FASILITAS

PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
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KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/ atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/ atau masyarakat.

2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan.

3.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Menteri adalah menteri yang

menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II
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-3BAB II
KETERSEDIAAN FASILITAS PEIAYANAN KESEHATAN
Bagran Kesatu
Umum
Pasal 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif,
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
Bagian Kedua
Jenis dan Tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan
pelayanan kesehatan berupa:
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/ atau
b. pelayanan kesehatan masyarakat.
Pasal 4

(1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
b. pusat kesehatan masyarakat;

c. klinik;
d. rumah sakit;
e. apotek;
f. unit transfusi darah;
g. Iaboratorium kesehatan;
h. optikal;

i.

fasilitas.
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fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan
hukum; dan
j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.
(2) Dafam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan

pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan, Menteri dapat
menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
selain jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasal 5
(1)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud da-lam Pasal 3 dapat memiliki tingkatan

pelayanan yang terdiri atas:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua; dan
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga.
(2t Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memberikan pelayanan kesehatan dasar.
(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf

b

memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.
(4)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik.
(s) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua dan
tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dapat memberikan pelayanan yang
diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat
dibawahnya.

Bagian
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Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Paragraf
Umum

1

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya.
Pasal 7

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
bertanggung jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 8
(1)

(21

(3)

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi
di daerahnya.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan
jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
didasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawab
daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dengan

mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

a. luas .

.
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b. kebutuhan kesehatan;
c. jumlah dan persebaran penduduk;
d. pola penyakit;
e. pemanfaatannya;
f. fungsi sosial; dan
g. kemampuan dalam memanfaatkan
(4)

teknologi.

Bobot unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disesuaikan untuk setiap jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.

(s)

Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang

diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal
asing.
(6) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit
(7)

khusus karantina, penelitian, dan asilum.
Ketentuan mengenai penentuan jumlah dan jenis
rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan
asilum, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 9

(1) Pertimbangan penentuan jumlah dan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) tidak berlaku b"gi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil,
perbatasan, dan kepulauan.

(2) Ketentuan
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(2) Ketentuan mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan di
daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan
kepulauan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan
Pasal 10
(1)

Pemerintah Daerah menentukan jumlah tempat
praktik mandiri Tenaga Kesehatan berdasarkan

kebutuhan masyarakat terhadap

pelayanan

kesehatan pada 1 (satu) wilayah.

Penentuan kebutuhan masyarakat

terhadap
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antara
jumlah Tenaga Kesehatan dibanding dengan jumlah
penduduk.
(3) Penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. kondisi geogralis dan aksesibilitas masyarakat;
b. tingkat utilitas; dan
c. jam kerja pelayanan.
(4) Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketersediaan
jumlah Tenaga Kesehatan di wilayah tersebut,
Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebljakan
untuk memenuhi jumlah praktik mandiri masingmasing Tenaga Kesehatan.

(21

Paragraf 3
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Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 11

Pemerintah Daerah kabupaten/kota

wajib
menyediakan paling sedikit 1 (satu) pusat kesehatan
masyarakat pada setiap kecamatan.
t2t Pendirian lebih dari 1 (satu) pusat kesehatan
masyarakat didasarkan pada pertimbangan
kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan
aksesibilitas.
(3) Penentuan jumlah pusat kesehatan masyarakat
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(1)

Paragraf 4

Klinik
Pasal 12
(1)

Pemerintah Daerah kabupaten/kota menentukan
jumlah klinik berdasarkan kebutuhan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan pada I (satu) wilayah.
(2t Penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antara
jumlah klinik dibanding dengan jumlah penduduk.
(3)

Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat

(21

ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat;
b. tingkat utilitas;
c. jam kerja pelayanan; dan

d.

jumlah

.
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tersebut.

(4) Dalam hal penetapan rasio sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketersediaan
jumlah klinik, Pemerintah Daerah menetapkan
kebljakan untuk memenuhi jumlah klinik.
Paragraf 5
Rumah Sakit
Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat:

a. paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan
klasifikasi paling rendah kelas D untuk setiap
kabupaten/ kota; dan

b. paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan
klasifikasi paling rendah kelas B untuk setiap
provinsi.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
melakukan pemenuhan sebaran rumah sakit secara
merata di setiap wilayah kabupaten/kota
pemetaan daerah dengan
berdasarkan
memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk,
rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat.
(3) Selain Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam
menyediakan rumah sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), swasta dapat mendirikan rumah sakit
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 6 . .

.
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Paragraf 6
Apotek
Pasal 14
(1)

(21

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung
jawab menyediakan apotek sesuai kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian.
Penyediaan apotek sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) berdasarkan pemetaan daerah dengan
mempertimbangkan jumlah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan berupa tempat praktik mandiri Tenaga
Kesehatan, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan
rumah sakit.

Pxagraf 7
Unit Transfusi Darah
Pasal 15
(1)

Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib
menyediakan paling sedikit I (satu) unit transfusi
darah pada setiap kabupaten/kota.

(2)

Dalam kondisi tertentu Pemerintah

Daerah
kabupaten/kota dapat mendirikan lebih dari 1 (satu)
unit transfusi darah berdasarkan pertimbangan:
a. kecukupan pemenuhan kebutuhan darah;
dan/ atau
b. waktu tempuh rumah sakit dengan unit transfusi
darah.

Paragraf 8
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Paragraf 8
Laboratorium Kesehatan
Pasal 16
(1)

(21

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
laboratorium kesehatan sesuai kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Penyediaan laboratorium kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
pemetaan daerah dengan mempertimbangkan jumlah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik
mandiri Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan
masyarakat, dan rumah sakit.
Paragraf 9

Optikal
Pasal 17
(1)

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
optikat sesuai kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.

(2t

Penyediaan optikal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan daerah

dengan mempertimbangkan jumlah

Fasilitas

Pelayanan Kesehatan berupa tempat praktik mandiri
Tenaga Kesehatan, klinik, pusat kesehatan
masyarakat, dan rumah sakit.

Paragraf

1O
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Fasilitas Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum
Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan
fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan
hukum yang dilaksanakan oleh rumah sakit atau
institusi lain paling sedikit 1 (satu) setiap provinsi.
t2l Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat dan standar yang ditetapkan oleh
Menteri.

(1)

Paragraf 11
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pasal 19
(1)

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung
jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tradisional sesuai kebutuhan pelayanan.

(21

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung
jawab dalam melakukan sebaran Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tradisional secara merata di setiap wilayah
kabupaten/ kota berdasarkan pemetaan daerah sesuai
kebutuhan pelayanan.
BAB III
PERIZINAN
Pasal 2O

(1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib memiliki izin yang diberikan setelah memenuhi

persyaratan sesuai jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

(21

tzin
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Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

oleh gubernur dan bupati/walikota

sesuai

kewenangannya.
(3)

Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu, izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
Menteri.
(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berupa:
a. rumah sakit kelas A;
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
diselenggarakan melalui kegiatan penanaman
modal asing;
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan
pelayanan yang bersifat kompleks; dan
d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersifat
nasional atau merupakan rujukan nasional.
(s) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dan ayat (3) harus mempertimbangkan ketentuan
mengenai penentuan jumlah dan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf h dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7t Ketentuan lebih

lanjut mengenai izin penyelenggaraan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
diatur dengan Peraturan Menteri.

i

dan huruf

BAB

j

IV.
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PENYELENGGARAAN
Pasal 21

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki
sistem tata kelola manajemen dan tata kelola pelayanan
kesehatan atau klinis yang baik.

Pasal22
(1)

(21

(3)

(4)

Penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan
wajib memasang papan nama Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sesuai dengan jenisnya.
Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
paling sedikit memuat:
a. jenis dan nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
dan
b. nomor izin dan masa berlakunya.
Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik
mandiri Tenaga Kesehatan, papan nama harus
memuat nama lengkap, gelar dan/atau jenis Tenaga
Kesehatan, waktu praktik, dan nomor izin praktik.
Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat.
Pasal 23

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan

wajib
melaksanakan sistem rujukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 24
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Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dimanfaatkan
sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga
Kesehatan, serta tempat penelitian dan pengembangan di
bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
(1)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf h, menyelenggarakan pelayanan
kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
diatur dengan Peraturan Menteri.

sebagaimana

i dan huruf j

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
(1)

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan
pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masingmasing.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
diarahkan untuk:

(1)

a. memenuhi kebutuhan setiap orang dalam
memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;

b. meningkatkan

.
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b. meningkatkan mutu

penyelenggaraan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan; dan

c. mengembangkan sistem rujukan

pelayanan

kesehatan yang efisien dan efektif.
(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
dilaksanakan melalui:

a. komunikasi, informasi, edukasi,

(1)

dan

pemberdayaan masyarakat;
advokasi dan sosialisasi; dan
monitoring dan evaluasi.

(4)

b.
c.
Menteri dalam melaksanakan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kepada kepala dinas di provinsi dan
kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kesehatan.

(s)

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam
melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) dapat mengikutsertakan asosiasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan organisasi profesi
Tenaga Kesehatan.

Pasal 27

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan
pengawasan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sesuai kewenangan masing-masing.
(2) Menteri dalam melaksanakan
pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan kepada kepala dinas di provinsi dan
kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kesehatan.

(3) Ketentuan
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terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah ini paling lambat 2 (dua) tahun
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Pemerintah

ini mulai berlaku,

semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 30

Peraturan Pemerintah

ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 229

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 tagUW 2016
TENTANG
FASI LITAS PELAYANAN KESEHATAN

I.

UMUM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
ditakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik,
diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat menyediakan
pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung

jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2O09 tentang Kesehatan yang
menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan

bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis
Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di
daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan
kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit,
pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan
teknologi.

Dalam
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akses masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka perlu
mengatur Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk upaya persebaran
jenis-jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam suatu Peraturan
Pemerintah.

Materi muatan Peraturan Pemerintah tentang

Fasilitas

Pelayanan Kesehatan sebagai berikut:
a. jenis dan tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. penentuan jenis dan jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
c. perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d. penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "tempat praktik mandiri tenaga
kesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki
kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung
kepada pasien/klien.

Huruf b
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Hurufb

Yang dimaksud dengan upusat kesehatan masyarakat'

adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan

yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'klinik" adalah

Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan
medis dasar dan/ atau spesialistik.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "rumah sakit' adalah institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawat darurat.

Humf

e

Yang dimaksud dengan "apoteld adalah sarzrna
pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik
kefarmasian.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "unit transfusi darah" adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan
donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian
darah.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "laboratorium kesehatan" adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melalsanakan
pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan
yang berasal dari manusia dan/ atau bahan bukan
berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit,
penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko
yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan
dan f atau masyarakat.

Hurrf h. . .
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Yang dimaksud dengan "optikal" adalah

Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
efraksi, pelayanan optisi, dan/ atau pelayanan lensa
kontak.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kedokteran
untuk kepentingan hukum" adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang memberikan pelayanan kedokteran
untuk kepentingan hukum yang meliputi pelayanan

kedokteran forensik klinik, patologi

forensik,

laboratorium forensik, dan dukungan penegakan hukum.

Hurufj
Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan
tradisional" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan
kesehatan tradisional komplementer.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional didirikan
secara mandiri maupun berkelompok yang dimiliki oleh
perseorangan atau badan hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki tingkatan
pelayanan antara lain berupa klinik dan rumah sakit.
Ayat (2)
Cukup
Ayat (3)
Cukup
Ayat (4)
Cukup
Ayat (s)
Cukup

jelas.
jelas.
jelas.
jelas.

Pasal 6

.
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Cukup jelas.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan" antara lain
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan yang bersifat nasional atau merupakan rujukan
nasional.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "daerah terpencil" adalah daerah yang
sutit dljangkau karena berbagai sebab seperti keadaan
geograli (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa),

transportasi, sosial, dan ekonomi.
Yang dimaksud dengan "daerah sangat terpencil' adalah
daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab
seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan,
hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
Yang dimaksud dengan "daerah perbatasan" adalah bagian
dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang
batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas
wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di
kecamatan.

Yang dimaksud dengan "daerah kepulauan" adalah daerah
yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah
lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat
pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga
menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.
Ayat (2)
Cukup je1as.

Pasal 10
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Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kebijakan untuk memenuhi jumlah praktik mandiri masingmasing Tenaga Kesehatan antara lain berupa pemberian
insentif, kepastian pendapatan (guaranteed income), atau
kemudahan dalam perizinan, yang bertujuan memberikan
daya tarik bagi Tenaga Kesehatan untuk berpraktik di wilayah
tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Pasal

1

I

Cukup jelas..
Pasal 12
Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kebijakan untuk memenuhi jumlah klinik antara lain berupa
kemudahan perizinan klinik dan sebagainya.

Pasal 13

3912

bphn.go.id

#*fr}
PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7

-

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan'paling rendah kelas D" adalah
kabupaten/kota dapat juga menyediakan rumah salit
kelas C.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 2O
Cukup jelas.

Pasal 21
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Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal24

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat dimanfaatkan
sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Kesehatan
berupa rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5942
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.30, 2017

LINGKUNGAN HIDUP. Panas Bumi. Tidak Langsung.
Pemanfaatan.
Pencabutan
(Penjelasan
dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6023).
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5),
Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal
39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 56 ayat (3),
Pasal 58, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2014 tentang Panas Bumi perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung;

Mengingat

: 1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor

217,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5585);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PANAS BUMI UNTUK
PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Panas

Bumi

adalah

sumber

energi

panas

yang

terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan
bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara
genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas
Bumi.
2.

Pemanfaatan

Tidak

Langsung

adalah

kegiatan

pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui
proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida
menjadi energi listrik.
3.

Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah
izin

melakukan

Pemanfaatan

pengusahaan

Tidak

Panas

Langsung

pada

Bumi

untuk

Wilayah

Kerja

tertentu.
4.

Survei

Pendahuluan adalah

pengumpulan,

analisis,

dan

kegiatan

yang meliputi

penyajian

data

yang

berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika,
dan

geokimia,

serta

survei

landaian

suhu

apabila

diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau
tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
5.

Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji,
dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk
memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan
guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan
Panas Bumi.

6.

Studi

Kelayakan

adalah

kajian

untuk

memperoleh

informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang
berkaitan

untuk

menentukan

kelayakan

teknis,

ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha
dan/atau

kegiatan

pemanfaatan

Panas

Bumi

yang

diusulkan.
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7.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada Wilayah
Kerja

tertentu

pengembangan
fasilitas

yang
dan

lapangan

meliputi

sumur

dan

pengeboran

reinjeksi,

sumur

pembangunan

penunjangnya,

serta

operasi

produksi Panas Bumi.
8.

Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut
Wilayah

Kerja

adalah

wilayah

dengan

batas-batas

koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
9.

Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang
diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas
koordinat Wilayah Kerja.

10. Data dan Informasi Panas Bumi adalah semua fakta,
petunjuk, indikasi, dan informasi terkait Panas Bumi.
11. Pihak Lain adalah Badan Usaha, perguruan tinggi, atau
lembaga

penelitian

yang

memiliki

keahlian

dan

kemampuan untuk melakukan Survei Pendahuluan atau
Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di
bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik
negara,

badan usaha milik daerah, koperasi,

atau

perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum
Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penugasan

Survei

Pendahuluan

yang

selanjutnya

disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh
Menteri

untuk

melaksanakan

kegiatan

Survei

Pendahuluan.
14. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang
selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang
diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan
Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
15. Wilayah Penugasan adalah Wilayah Terbuka Panas Bumi
dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditawarkan
kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau PSPE.
16. Komitmen Eksplorasi adalah dana jaminan pelaksanaan
pengeboran sumur eksplorasi.
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17. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya
disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran yang
disampaikan secara berkala oleh Pihak Lain dan/atau
pemegang IPB untuk jangka waktu tertentu.
18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.
19. Pelelangan

Wilayah

Kerja

yang

selanjutnya

disebut

Pelelangan adalah metode penawaran Wilayah Kerja
untuk mendapatkan pemenang lelang.
20. Panitia

Pelelangan

Wilayah

Kerja

yang

selanjutnya

disebut Panitia Lelang adalah panitia yang dibentuk oleh
Menteri dalam rangka melaksanakan Pelelangan.
21. Peserta Lelang adalah Badan Usaha yang terdaftar oleh
Panitia

Lelang

yang

mewakili

dirinya

sendiri

atau

konsorsium untuk mengikuti proses Pelelangan.
22. Dokumen Lelang adalah dokumen yang berisi pedoman
bagi Panitia Lelang dan Peserta Lelang dalam rangka
pelaksanaan Pelelangan.
23. Dokumen Penawaran adalah kumpulan dokumen yang
disusun

sesuai

dengan

Dokumen

Lelang

dan

disampaikan oleh Peserta Lelang dalam proses Pelelangan
kepada Panitia Lelang untuk dievaluasi.
24. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya
disebut

PLTP

adalah

pembangkit

listrik

yang

memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari
fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan
bumi.
25. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan
pemanfaatan
melakukan
dan/atau

Panas
proses

fluida

Bumi

secara

pengubahan

menjadi

jenis

langsung

dari
energi

tanpa

energi

panas

lain

untuk

keperluan nonlistrik.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang

memegang

kekuasaan

pemerintahan

negara
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Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Panas Bumi.
BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
UNTUK PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG
Pasal 2
Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Langsung

di

seluruh

wilayah

Indonesia

Tidak

merupakan

kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan dan/atau
dikoordinasikan oleh Menteri.
Pasal 3
(1)

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan
Panas

Bumi

untuk

Pemanfaatan

Tidak

Langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.

pembuatan kebijakan nasional;

b.

pengaturan di bidang Panas Bumi;

c.

pemberian IPB;

d.

pembinaan dan pengawasan;

e.

pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi
Panas Bumi;

f.

inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya
dan cadangan Panas Bumi;

g.

pelaksanaan

Eksplorasi,

Eksploitasi,

dan/atau

pemanfaatan Panas Bumi; dan
h.

pendorongan kegiatan penelitian,

pengembangan

sumber daya manusia, pengembangan teknologi,
dan kemampuan perekayasaan Panas Bumi.
(2)

Pembuatan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
a.

pembuatan dan penetapan standardisasi;
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b.

penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi
Panas Bumi;

c.

penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;

d.

penetapan Wilayah Kerja;

e.

perumusan dan penetapan tarif iuran tetap dan
iuran produksi;

f.

perumusan dan penetapan harga energi Panas
Bumi; dan

g.

penetapan
barang,

kebijakan

jasa,

serta

pengutamaan
kemampuan

pemanfaatan
rekayasa

dan

rancang bangun dalam negeri.
BAB III
WILAYAH KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1)

Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.

(2)

Menteri

menetapkan

Wilayah

Kerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Data dan Informasi
Panas Bumi hasil:

(3)

a.

Survei Pendahuluan; atau

b.

Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

Selain berdasarkan hasil Survei Pendahuluan dan Survei
Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan Wilayah Kerja
berdasarkan evaluasi kegiatan pengusahaan Panas Bumi
dari Wilayah Kerja yang dikembalikan.

(4)

Evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

dilaksanakan melalui Survei Pendahuluan atau Survei
Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
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Pasal 5
Dalam menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Menteri melakukan
perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja.
Bagian Kedua
Perencanaan Wilayah Kerja
Pasal 6
(1)

Menteri

menyusun

sebagaimana

perencanaan

dimaksud

mempertimbangkan

dalam

kebijakan

Wilayah
Pasal

energi

5

Kerja
dengan

nasional

dan

rencana umum ketenagalistrikan nasional.
(2)

Perencanaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
Bagian Ketiga
Penyiapan Wilayah Kerja
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

(1)

Menteri

melakukan

sebagaimana

penyiapan

dimaksud

dalam

Wilayah
Pasal

5

Kerja
untuk

menentukan cadangan Panas Bumi, luas, dan batasbatas koordinat Wilayah Kerja berdasarkan Data dan
Informasi Panas Bumi hasil:

(2)

a.

Survei Pendahuluan; atau

b.

Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.

Dalam penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan instansi
terkait,

pemerintah

kabupaten/kota

yang

provinsi,

dan

bersangkutan,

pemerintah
serta

dapat

melibatkan pakar.
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Paragraf 2
Survei Pendahuluan
Pasal 8
(1)

Menteri melakukan Survei Pendahuluan pada Wilayah
Terbuka Panas Bumi.

(2)

Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

(3)

Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasikan dengan Menteri.

(4)

Gubernur atau bupati/wali kota yang melakukan Survei
Pendahuluan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

menyampaikan Data dan Informasi Panas Bumi hasil
Survei Pendahuluan kepada Menteri.
(5)

Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh gubernur atau
bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Paragraf 3
Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
Pasal 9
(1)

Menteri melakukan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
pada Wilayah Terbuka Panas Bumi.

(2)

Dalam pelaksanaan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
sebagaimana

dimaksud

berkoordinasi

dengan

provinsi,

dan

pada
instansi

pemerintah

ayat
terkait,

(1),

Menteri

pemerintah

kabupaten/kota

yang

bersangkutan.
(3)

Sebelum melakukan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang berupa pengeboran uji dan pengeboran
sumur

eksplorasi,

Menteri

melakukan

penyelesaian

penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Survei
Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
Survei Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 4
Penugasan Kepada Pihak Lain
Pasal 11
(1)

Dalam melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana
dimaksud

dalam

Pasal

8

ayat

(1)

atau

Survei

Pendahuluan dan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri dapat menugasi Pihak
Lain.
(2)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

(3)

a.

PSP; atau

b.

PSPE.

PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diberikan

kepada

perguruan

tinggi

atau

lembaga

penelitian.
(4)

PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diberikan kepada Badan Usaha.
Pasal 12

(1)

Menteri menawarkan Wilayah Penugasan secara terbuka
kepada Pihak Lain untuk dilakukan PSP atau PSPE.

(2)

Penawaran Wilayah Penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan yang dapat dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu)
tahun.
Pasal 13

(1)

Pihak Lain yang berminat untuk mendapatkan PSP atau
PSPE mengajukan permohonan kepada Menteri dalam
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jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2).
(2)

Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan PSP
atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peminat pada
Wilayah Penugasan yang sama, Badan Usaha yang akan
diberikan PSPE dipilih melalui mekanisme kontes.

(4)

Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)

dan

pemilihan

sebagaimana

melalui

dimaksud

pada

mekanisme
ayat

(3),

kontes
Menteri

menetapkan penugasan Pihak Lain untuk diberikan PSP
atau PSPE.
(5)

Sebelum diberikan PSPE sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Badan Usaha wajib menempatkan Komitmen
Eksplorasi.
Pasal 14

(1)

Sebelum melaksanakan PSP atau PSPE, Pihak Lain yang
diberikan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (4) harus menyampaikan RKAB kepada Menteri.

(2)

PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan atas biaya Pihak Lain.
Pasal 15

(1)

PSP diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam)
bulan.

(2)

PSPE diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali
masing-masing selama 1 (satu) tahun.
Pasal 16

Dalam pelaksanaan kegiatan PSPE, Badan Usaha dapat
memperoleh

fasilitas

fiskal

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 17
(1)

Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib melakukan
paling sedikit 1 (satu) pengeboran sumur eksplorasi
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan
PSPE.

(2)

Dalam hal Badan Usaha yang diberikan PSPE tidak
melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikenai sanksi pemotongan sebesar 5% (lima persen)
dari Komitmen Eksplorasi dan menjadi milik negara
sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(3)

Jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk jangka waktu penghentian
sementara kegiatan PSPE.
Pasal 18

Sebelum melakukan pengeboran uji dan pengeboran sumur
eksplorasi pada kegiatan PSPE, Badan Usaha yang diberikan
PSPE wajib:
a.

melakukan

penyelesaian

penggunaan

lahan

sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.

memiliki izin lingkungan.
Pasal 19

Badan

Usaha

yang

diberikan

PSPE

wajib

melakukan

Eksplorasi sesuai dengan kaidah keteknikan Panas Bumi dan
memenuhi

standar

nasional

atau

standar

lain

dalam

pelaksanaan kegiatan Eksplorasi.
Pasal 20
(1)

Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) wajib:
a.

melaporkan hasil pelaksanaan PSP atau PSPE setiap
3 (tiga) bulan kepada Menteri;

b.

menyimpan dan mengamankan Data dan Informasi
Panas Bumi di wilayah hukum Indonesia;
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c.

merahasiakan Data dan Informasi Panas Bumi yang
diperoleh; dan

d.

menyerahkan seluruh Data dan Informasi Panas
Bumi

kepada

Menteri

setelah

berakhirnya

penugasan.
(2)

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang diberikan
PSP dapat menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi
hasil

PSP

untuk

keperluan

penelitian

dan

pengembangan.
Pasal 21
(1)

Badan Usaha yang diberikan PSPE wajib memelihara aset
hasil pelaksanaan PSPE sampai dengan ditetapkannya
IPB pada Wilayah Penugasan.

(2)

Dalam hal Badan Usaha mengembalikan PSPE atau tidak
menjadi pemegang IPB, Badan Usaha wajib menyerahkan
aset hasil pelaksanaan PSPE kepada Menteri.
Pasal 22

Badan Usaha yang diberikan PSPE berhak mendapatkan
prioritas pertama untuk ditawarkan mengikuti Pelelangan
atas Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan Data dan
Informasi Panas Bumi hasil PSPE yang dilakukannya.
Pasal 23
PSP dan PSPE dinyatakan berakhir dalam hal:
a.

jangka waktu PSP atau PSPE berakhir;

b.

Pihak Lain menyatakan tidak dapat melanjutkan dan
mengembalikan PSP atau PSPE kepada Menteri;

c.

PSP atau PSPE dinyatakan selesai oleh Menteri; dan/atau

d.

PSP atau PSPE dicabut.
Pasal 24

Penghentian sementara PSPE dapat diberikan kepada Badan
Usaha yang diberikan PSPE apabila terjadi keadaan kahar
(force majeure) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga
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menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan
PSPE.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penugasan kepada
Pihak

Lain

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

11,

mekanisme kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3), Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5), tata cara penyerahan Data dan Informasi
Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tata cara
penyerahan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan
penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Penetapan Wilayah Kerja dan Luas Wilayah Kerja
Pasal 26
(1)

Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit meliputi:

(2)

a.

batas dan koordinat Wilayah Kerja;

b.

besar dan kelas cadangan;

c.

luas Wilayah Kerja; dan

d.

batas wilayah administratif.

Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditetapkan dengan memperhatikan sistem Panas
Bumi dan luas tidak lebih dari 200.000 (dua ratus ribu)
hektare.

(3)

Dalam hal akan dilakukan perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan pada Wilayah Kerja, menteri yang
menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

kehutanan harus berkoordinasi dengan Menteri.
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Bagian Kelima
Perubahan, Pembatalan, dan Penggabungan Wilayah Kerja
Pasal 27
(1)

Menteri dapat melakukan perubahan penetapan Wilayah
Kerja baik yang telah ada pemegang IPB maupun yang
belum ada pemegang IPB.

(2)

Perubahan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan apabila terdapat data baru di dalam atau di
luar Wilayah Kerja yang berbatasan langsung dengan
Wilayah Kerja tersebut.
(3)

Dalam hal Wilayah Kerja telah ada pemegang IPB
sebagaimana
penetapan

dimaksud
Wilayah

pada

Kerja

ayat

(1),

dilakukan

perubahan
berdasarkan

permohonan pemegang IPB kepada Menteri dengan
melampirkan data.
Pasal 28
Menteri dapat melakukan pembatalan penetapan Wilayah
Kerja yang belum ada pemegang IPB dalam hal:
a.

akan dilakukan penambahan data pada area prospek
Panas Bumi di dalam atau di luar Wilayah Kerja yang
berbatasan langsung dengan Wilayah Kerja tersebut;
atau

b.

tidak atau belum layak untuk pengusahaan Panas Bumi
berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, dan/atau
sosial.
Pasal 29

Menteri dapat melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih
Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB dalam hal:
a.

berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi hasil Survei
Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP,
atau PSPE, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja tersebut
merupakan 1 (satu) sistem Panas Bumi; atau

b.

berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis yang
dilakukan oleh Menteri, 2 (dua) atau lebih Wilayah Kerja
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tersebut menjadi lebih layak untuk pengusahaan Panas
Bumi jika disatukan.
Pasal 30
Dalam hal Wilayah Kerja yang belum ada pemegang IPB
merupakan hasil PSPE, pembatalan penetapan Wilayah Kerja
dan

penggabungan

2

(dua)

atau

lebih

Wilayah

Kerja

memperhatikan pertimbangan teknis dari Badan Usaha yang
diberikan PSPE.
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Wilayah
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan perubahan,
pembatalan, dan penggabungan Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur
dalam Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Penambahan Data pada Wilayah Kerja
Pasal 32
(1)

Menteri

dapat

melakukan

penambahan

data

pada

Wilayah Kerja yang meliputi kegiatan:
a.

survei rinci berupa survei geologi, geofisika, dan
geokimia;

(2)

b.

survei landaian suhu;

c.

pengeboran sumur uji; dan/atau

d.

pengeboran sumur eksplorasi.

Dalam

melakukan

penambahan

data

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menugasi badan
layanan umum atau BUMN.
(3)

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Wilayah Kerja
yang akan dilakukan penambahan data dan penugasan
kepada badan layanan umum atau BUMN diatur dalam
Peraturan Menteri.
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Bagian Ketujuh
Harga Data dan Informasi Panas Bumi untuk Wilayah Kerja
Pasal 33
(1)

Data

dan

Informasi

Panas

Bumi

hasil

Survei

Pendahuluan, Survei Pendahuluan dan Eksplorasi, PSP,
atau PSPE merupakan data milik negara.
(2)

Menteri menetapkan besaran harga Data dan Informasi
Panas Bumi berdasarkan Data dan Informasi Panas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk suatu
Wilayah

Kerja

sebelum

Wilayah

Kerja

tersebut

ditawarkan.
(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
besaran

harga

Data

dan

Informasi

Panas

Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.
BAB IV
PENAWARAN WILAYAH KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34
(1)

Penawaran Wilayah Kerja dilakukan dengan cara lelang.

(2)

Lelang

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
a.

Pelelangan tahap kesatu untuk menentukan Peserta
Lelang yang memenuhi kualifikasi pengusahaan
Panas Bumi terhadap:

b.

1.

kelengkapan persyaratan administratif; dan

2.

aspek teknis dan keuangan.

Pelelangan tahap kedua untuk memilih Peserta
Lelang yang akan diberikan IPB oleh Menteri.
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Bagian Kedua
Pelelangan
Paragraf 1
Panitia Lelang
Pasal 35
(1)

Menteri membentuk Panitia Lelang untuk melaksanakan
penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34.

(2)

Keanggotaan Panitia Lelang berjumlah gasal dan paling
sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang memahami tata
cara Pelelangan, substansi pengusahaan Panas Bumi
termasuk pemanfaatannya, bidang hukum, dan/atau
bidang lain yang diperlukan.

(3)

Keanggotaan Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat

(2)

terdiri

atas

wakil

kementerian

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas
Bumi dan dapat melibatkan instansi lain, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.
Pasal 36
Panitia

Lelang

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

35

memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab meliputi:
a.

penetapan jaminan lelang;

b.

penyiapan Dokumen Lelang;

c.

penyiapan data terkait Wilayah Kerja yang akan dilelang;

d.

pengumuman Pelelangan;

e.

penilaian kualifikasi Peserta Lelang;

f.

evaluasi terhadap penawaran;

g.

penetapan peringkat;

h.

pengusulan calon pemenang lelang; dan

i.

pembuatan berita acara hasil Pelelangan.
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Paragraf 2
Dokumen Lelang dan Dokumen Penawaran
Pasal 37
(1)

Panitia

Lelang

menyiapkan

Dokumen

Lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b untuk
menjadi acuan pelaksanaan Pelelangan.
(2)

Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

(3)

a.

Dokumen Lelang tahap kesatu; dan

b.

Dokumen Lelang tahap kedua.

Panitia Lelang dapat melakukan perubahan terhadap
Dokumen Lelang yang dilakukan pada saat pemberian
penjelasan Dokumen Lelang.

(4)

Perubahan

terhadap

dimaksud

pada

Dokumen

ayat

(3)

Lelang

dilakukan

sebagaimana
setelah

ada

kesepakatan dari Peserta Lelang yang menghadiri rapat
penjelasan Dokumen Lelang tersebut.
(5)

Perubahan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penjelasan
Pelelangan.
Pasal 38

(1)

Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a.

persyaratan administratif;

b.

kualifikasi aspek teknis dan keuangan;

c.

Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja
yang akan dilelang;

d.

prosedur pelaksanaan kualifikasi;

e.

pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap
kesatu;

f.

tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap
kesatu;

g.

metode evaluasi dan penilaian; dan

h.

penetapan hasil kualifikasi.
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(2)

Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
a.

prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua;

b.

pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap
kedua;

c.

tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap
kedua;

d.

metode evaluasi dan penilaian;

e.

tata cara penetapan hasil Pelelangan tahap kedua;
dan

f.

tata cara sanggahan.
Pasal 39

(1)

Dokumen

Penawaran

tahap

kesatu

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dan huruf f
terdiri dari dokumen persyaratan administratif, dokumen
teknis, dan dokumen keuangan yang disusun menjadi 1
(satu) sampul.
(2)

Dokumen

Penawaran

tahap

kedua

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c
terdiri dari 2 (dua) sampul yaitu:
a.

sampul 1 (satu) yang berisi proposal pengembangan
proyek; dan

b.

sampul 2 (dua) yang berisi penawaran Komitmen
Eksplorasi.
Pasal 40

Proposal pengembangan proyek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
a.

kajian terhadap Data dan Informasi Panas Bumi untuk
memperkirakan

kelayakan

Wilayah

Kerja

untuk

dilakukan pengusahaan Panas Bumi;
b.

strategi pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, target
penyelesaian, serta rencana anggaran biaya; dan

c.

komitmen waktu beroperasi secara komersial (commercial
operation date).
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Pasal 41
(1)

Penawaran Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
a.

surat pernyataan yang berisi komitmen Peserta
Lelang

untuk

melakukan

pengeboran

sejumlah

sumur eksplorasi; dan
b.

surat

pernyataan

Komitmen

kesanggupan

Eksplorasi

dalam

menempatkan

bentuk

rekening

bersama (escrow account) pada bank yang berstatus
BUMN sebagai jaminan pelaksanaan pengeboran
sejumlah sumur eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(2)

Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dengan ketentuan paling sedikit sebesar:
a.

US$10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)
untuk pengembangan kapasitas PLTP lebih dari atau
sama dengan 10 MW (sepuluh megawatt); atau

b.

US$5.000.000 (lima juta dolar Amerika Serikat)
untuk kapasitas PLTP kurang dari 10 MW (sepuluh
megawatt).
Paragraf 3
Prosedur Pelaksanaan Pelelangan
Pasal 42

Prosedur Pelaksanaan Pelelangan meliputi:
a.

pengumuman Pelelangan;

b.

pendaftaran;

c.

penetapan Peserta Lelang;

d.

pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu;

e.

penjelasan Dokumen Lelang tahap kesatu;

f.

penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;

g.

pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;

h.

evaluasi Dokumen Penawaran tahap kesatu;

i.

penetapan Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap
kesatu;
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j.

pengumuman Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap
kesatu;

k.

pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua;

l.

penjelasan Dokumen Lelang tahap kedua;

m.

penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;

n.

pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1
(satu);

o.

evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1
(satu);

p.

pengumuman hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap
kedua sampul 1 (satu);

q.

masa sanggah;

r.

penjelasan sanggahan;

s.

pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2
(dua);

t.

evaluasi Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2
(dua);

u.

penentuan peringkat calon pemenang lelang oleh Panitia
Lelang;

v.

penyampaian peringkat calon pemenang lelang dan
laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri;

w.

penetapan pemenang lelang oleh Menteri; dan

x.

pengumuman pemenang lelang.
Pasal 43

(1)

Panitia

Lelang

ditetapkan

mengumumkan

untuk

ditawarkan

Wilayah
melalui

Kerja

yang

Pelelangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a.
(2)

Calon Peserta Lelang yang mengikuti Pelelangan wajib
memiliki kemampuan secara teknis dan keuangan dalam
pengusahaan Panas Bumi pada Wilayah Kerja yang
ditawarkan.
Pasal 44

Calon Peserta Lelang dapat menjadi Peserta Lelang setelah
memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
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a.

penyerahan

formulir

pendaftaran

berikut

kelengkapannya; dan
b.

penyerahan bukti setor jaminan lelang.
Pasal 45

(1)

Penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Lelang.

(2)

Dalam hal penyampaian Dokumen Penawaran dilakukan
di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panitia Lelang wajib menolak Dokumen Penawaran
tersebut.
Pasal 46

(1)

Panitia

Lelang

melakukan

pembukaan

Dokumen

Penawaran tahap kesatu sesuai dengan jadwal yang
tertuang dalam Dokumen Lelang.
(2)

Evaluasi Dokumen Penawaran tahap kesatu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan
Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi pengusahaan
Panas Bumi terhadap:

(3)

a.

kelengkapan persyaratan administratif; dan

b.

aspek teknis dan keuangan.

Peserta

Lelang

memenuhi

yang

kualifikasi

berdasarkan

evaluasi

kelengkapan

tidak

persyaratan

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a atau tidak memenuhi kualifikasi aspek teknis dan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dinyatakan gugur.
Pasal 47
Panitia Lelang melakukan

penetapan

dan pengumuman

Peserta Lelang yang lolos Pelelangan tahap kesatu.
Pasal 48
(1)

Panitia

Lelang

melakukan

pembukaan

Dokumen

Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu) sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 42 huruf n sesuai dengan jadwal
yang tertuang dalam Dokumen Lelang dengan disaksikan
oleh Peserta Lelang.
(2)

Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua
sampul 1 (satu) ditentukan berdasarkan penilaian yang
memenuhi batas minimal kelulusan yang ditetapkan oleh
Panitia Lelang.

(3)

Peserta

Lelang

memenuhi

yang

batas

berdasarkan

minimal

evaluasi

kelulusan

tidak

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.
(4)

Panitia Lelang mengumumkan hasil evaluasi Dokumen
Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).
Pasal 49

(1)

Peserta Lelang yang merasa dirugikan, baik secara
sendiri maupun bersama-sama dengan Peserta Lelang
lainnya, dapat menyampaikan sanggahan kepada Panitia
Lelang

atas

pengumuman

hasil

evaluasi

Dokumen

Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).
(2)

Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila Peserta Lelang menemukan:
a.

penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur
lelang yang telah ditetapkan dalam Dokumen Lelang;

b.

rekayasa tertentu sehingga terjadi persaingan yang
tidak sehat; dan/atau

c.

penyalahgunaan

wewenang

oleh

Panitia

Lelang

dan/atau pejabat berwenang lainnya.
(3)

Panitia

Lelang

tanggapan

wajib

terhadap

memberikan
sanggahan

penjelasan

yang

atau

disampaikan

Peserta Lelang.
(4)

Dalam hal sanggahan dinyatakan benar, Panitia Lelang
wajib melakukan evaluasi ulang terhadap Dokumen
Penawaran tahap kedua sampul 1 (satu).

(5)

Peserta Lelang dapat mengajukan sanggahan banding
kepada

Menteri

dalam

hal

tidak

setuju

terhadap

penjelasan atau tanggapan Panitia Lelang sebagaimana
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dimaksud pada ayat (3) atau pengumuman hasil evaluasi
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)

Peserta Lelang yang akan melakukan sanggahan banding
diwajibkan membayar biaya sanggah.

(7)

Biaya sanggah yang harus dibayar Peserta Lelang yang
akan

melakukan

sanggahan

banding

sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) sebesar 10% (sepuluh persen)
dari jaminan lelang sebagai penerimaan negara bukan
pajak.
Pasal 50
(1)

Panitia

Lelang

melakukan

pembukaan

Dokumen

Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 huruf s sesuai dengan jadwal
yang tertuang dalam Dokumen Lelang dengan disaksikan
oleh Peserta Lelang.
(2)

Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap Dokumen
Penawaran tahap kedua sampul 2 (dua).

(3)

Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua
sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan menilai besaran Komitmen Eksplorasi
dari Peserta Lelang untuk menentukan peringkat calon
pemenang lelang.

(4)

Dalam

melakukan

evaluasi

terhadap

Dokumen

Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia
Lelang

dapat

melakukan

klarifikasi

kepada

Peserta

Lelang dan pihak terkait.
Pasal 51
Panitia Lelang menyampaikan peringkat calon pemenang
lelang dan laporan pelaksanaan Pelelangan kepada Menteri.
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Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung
Paragraf 1
Umum
Pasal 52
(1)

Dalam

hal

Pelelangan

tahap

kesatu

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a hanya diikuti 1
(satu) Peserta Lelang atau hanya 1 (satu) Peserta Lelang
yang memenuhi kualifikasi, Pelelangan diulang.
(2)

Dalam hal Pelelangan diulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya diikuti 1 (satu) Peserta Lelang yang
memenuhi kualifikasi, Pelelangan dilanjutkan dengan
penunjukan langsung.
Paragraf 2
Prosedur Pelaksanaan Penunjukan Langsung
Pasal 53

Prosedur pelaksanaan penunjukan langsung meliputi:
a.

pengambilan dokumen penunjukan langsung;

b.

penjelasan dokumen penunjukan langsung;

c.

penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua sampul
1 (satu) dan sampul 2 (dua);

d.

pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 1
(satu);

e.

evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap
kedua sampul 1 (satu);

f.

penetapan hasil evaluasi Dokumen Penawaran tahap
kedua sampul 1 (satu);

g.

pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua sampul 2
(dua);

h.

evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap
kedua sampul 2 (dua);

i.

penetapan calon pemenang;

j.

penyampaian hasil Pelelangan kepada Menteri;
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k.

penetapan pemenang oleh Menteri; dan

l.

pengumuman pemenang.
Pasal 54

(1)

Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap proposal
pengembangan proyek pada Dokumen Penawaran tahap
kedua sampul 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf e.

(2)

Dalam hal proposal pengembangan proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak, Panitia
Lelang

mengembalikan

Dokumen

Penawaran

tahap

kedua sampul 1 (satu) kepada Peserta Lelang untuk
direvisi.
(3)

Dalam hal proposal pengembangan proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, Panitia Lelang
melakukan
Eksplorasi

evaluasi

terhadap

penawaran

Komitmen

pada Dokumen Penawaran tahap kedua

sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf h.
(4)

Dalam hal berdasarkan evaluasi terhadap penawaran
Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap
kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)

tidak

memenuhi

persyaratan,

Peserta

Lelang

dinyatakan gugur.
(5)

Dalam hal berdasarkan evaluasi terhadap penawaran
Komitmen Eksplorasi pada Dokumen Penawaran tahap
kedua sampul 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memenuhi persyaratan, Peserta Lelang diusulkan
Panitia Lelang kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai
pemenang lelang.
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Bagian Keempat
Pelelangan Wilayah Kerja yang Ditetapkan
Berdasarkan Hasil PSPE
Pasal 55
(1)

Dalam

hal

Wilayah

Kerja

yang

akan

ditawarkan

merupakan Wilayah Kerja yang ditetapkan berdasarkan
Data dan Informasi Panas Bumi hasil PSPE, Panitia
Lelang melakukan Pelelangan dengan cara penawaran
terbatas dengan mengundang:
a.

Badan

Usaha

Wilayah

yang

melaksanakan

Penugasannya

yang

PSPE

sudah

pada

ditetapkan

menjadi Wilayah Kerja; dan
b.

BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi,

untuk mengikuti Pelelangan.
(2)

Pelelangan dengan cara penawaran terbatas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a.

tahap

kesatu

untuk

menentukan

peringkat

kualifikasi Peserta Lelang; dan
b.

tahap kedua untuk memilih Peserta Lelang yang
akan diberikan IPB oleh Menteri.

(3)

Dalam hal Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Lelang, Pelelangan
langsung ke tahap kedua.

(4)

Dalam hal Badan Usaha yang melaksanakan PSPE dan
BUMN

yang

berusaha

di

bidang

Panas

Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berminat
untuk mengikuti Pelelangan, penawaran Wilayah Kerja
diulang

dengan

metode

Pelelangan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34.
Pasal 56
(1)

Dokumen Lelang untuk Pelelangan yang ditetapkan
berdasarkan hasil PSPE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) terdiri atas:
a.

Dokumen Lelang tahap kesatu; dan

b.

Dokumen Lelang tahap kedua.
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(2)

Dokumen Lelang tahap kesatu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a.

persyaratan administratif;

b.

Data dan Informasi Panas Bumi pada Wilayah Kerja
yang akan dilelang;

c.

prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kesatu;

d.

pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap
kesatu;

e.

tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap
kesatu;

(3)

f.

metode evaluasi dan penilaian;

g.

penetapan hasil Pelelangan; dan

h.

model perjanjian jual beli uap atau tenaga listrik.

Dokumen Lelang tahap kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a.

prosedur pelaksanaan Pelelangan tahap kedua;

b.

pedoman penyusunan Dokumen Penawaran tahap
kedua;

c.

tata cara penyampaian Dokumen Penawaran tahap
kedua;

d.

metode evaluasi dan penilaian; dan

e.

tata cara penetapan hasil Pelelangan tahap kedua.
Pasal 57

(1)

Dokumen

Penawaran

tahap

kesatu

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d berisi
persyaratan administratif.
(2) Dokumen

Penawaran

tahap

kedua

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b berisi proposal
pengembangan proyek.
Pasal 58
Prosedur pelaksanaan Pelelangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf a, meliputi:
a.

undangan mengikuti Pelelangan;

b.

pengambilan Dokumen Lelang tahap kesatu;

c.

penjelasan Dokumen Lelang tahap kesatu;
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d.

penyampaian Dokumen Penawaran tahap kesatu;

e.

pembukaan Dokumen Penawaran tahap kesatu;

f.

evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap
kesatu;

g.

penetapan peringkat Peserta Lelang;

h.

pengambilan Dokumen Lelang tahap kedua;

i.

penjelasan Dokumen lelang tahap kedua;

j.

penyampaian Dokumen Penawaran tahap kedua;

k.

evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran tahap
kedua;

l.

penetapan calon pemenang;

m.

penyampaian hasil penawaran Wilayah Kerja kepada
Menteri;

n.

penetapan pemenang oleh Menteri; dan

o.

pengumuman pemenang.
Pasal 59

(1)

Badan Usaha yang melaksanakan PSPE yang menjadi
Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai peringkat pertama
dan BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b
yang

menjadi

peringkat

Peserta

selanjutnya

Lelang

ditetapkan

berdasarkan

menjadi

evaluasi

dan

klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran tahap kesatu.
(2)

Peserta Lelang yang menjadi peringkat pertama dalam
penetapan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mendapat
Wilayah

kesempatan pertama untuk menawar

Kerja

yang

dilelang

dengan

memasukkan

Dokumen Penawaran tahap kedua.
Pasal 60
(1)

Panitia

Lelang

melakukan

evaluasi

dan

klarifikasi

terhadap Dokumen Penawaran tahap kedua dari Peserta
Lelang peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2).
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(2)

Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama memenuhi
persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Lelang,
Panitia Lelang menetapkan Peserta Lelang peringkat
pertama sebagai calon pemenang lelang.

(3)

Dalam hal Peserta Lelang peringkat pertama tidak
memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Lelang atau Peserta Lelang peringkat pertama tidak
memasukkan
peringkat

Dokumen

selanjutnya

Penawaran

diberikan

tahap

kesempatan

kedua,
untuk

menyampaikan Dokumen Penawaran tahap kedua.
(4)

Dalam

hal

Peserta

Lelang

peringkat

selanjutnya

memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Dokumen
Lelang tahap kedua, Panitia Lelang menetapkan peserta
lelang peringkat selanjutnya sebagai calon pemenang
lelang.
(5)

Dalam

hal

Pelelangan

tidak

menghasilkan

calon

pemenang, penawaran Wilayah Kerja diulang dengan
metode Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34.
(6)

Panitia Lelang menyampaikan calon pemenang lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada
Menteri.
Pasal 61

Dalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 bukan Badan Usaha yang melaksanakan PSPE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, biaya
yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan PSPE tidak diberi
penggantian oleh pemenang lelang.
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Bagian Kelima
IPB
Paragraf 1
Penetapan Pemenang Lelang
Pasal 62
(1)

Menteri menetapkan pemenang lelang berdasarkan hasil
Pelelangan

yang

disampaikan

oleh

Panitia

Lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, dan
Pasal 60.
(2)

Pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
dan Pasal 54 dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib:
a.

membayar harga dasar data Wilayah Kerja sebagai
penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.

menempatkan Komitmen Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) di bank yang
berstatus BUMN.

(3)

Dalam hal pemenang lelang tidak dapat memenuhi
kewajibannya

dalam

jangka

waktu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) maka pemenang lelang tersebut
dinyatakan gugur dan peringkat berikutnya ditetapkan
sebagai pemenang lelang.
(4)

Dalam

hal

berikutnya

hasil
atau

Pelelangan
pemenang

tidak

lelang

ada
tidak

peringkat
memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka
Peserta Lelang dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam
dan

terhadap

Wilayah

Kerja

tersebut

dilakukan

Pelelangan ulang.
Pasal 63
(1)

Dalam hal Peserta Lelang dinyatakan gugur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), dan
Pasal 54 ayat (4) jaminan lelang dikembalikan kepada
Peserta Lelang.
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(2)

Dalam hal Peserta Lelang dinyatakan gugur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) jaminan lelang yang
telah

disetorkan

menjadi

milik

negara

sebagai

penerimaan negara bukan pajak.
(3)

Dalam hal Peserta Lelang ditetapkan sebagai pemenang
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (2), jaminan lelang dikembalikan
kepada Peserta Lelang.

(4)

Dalam hal Peserta Lelang mengundurkan diri dari proses
Pelelangan, jaminan lelang menjadi milik negara sebagai
penerimaan negara bukan pajak.

(5)

Dalam hal jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terdapat bunga
dari jaminan lelang maka dikembalikan kepada Peserta
Lelang.
Paragraf 2
Pemberian IPB Kepada Pemenang Lelang
Pasal 64

(1)

Pemenang

lelang

yang

berupa

konsorsium

wajib

membentuk Badan Usaha baru yang secara khusus
diperuntukkan untuk mengelola Wilayah Kerja yang
dimenangkannya.
(2)

Pemenang lelang yang berupa Badan Usaha dan belum
secara khusus diperuntukkan untuk mengelola Wilayah
Kerja yang dimenangkannya, wajib membentuk Badan
Usaha baru atau melakukan perubahan pada akta
pendirian Badan Usaha.

(3)

Badan Usaha baru atau Badan Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan
permohonan IPB kepada Menteri dengan melampirkan
bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (2).
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(4)

Menteri memberikan IPB kepada Badan Usaha baru atau
Badan Usaha setelah permohonan IPB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disetujui.
Pasal 65

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal IPB ditetapkan, pemegang IPB wajib memulai
kegiatan

sebagaimana

pengembangan

tercantum

proyek

yang

dalam

disampaikan

proposal
pada

saat

Pelelangan.
Pasal 66
(1)

Pemegang IPB dapat mencairkan Komitmen Eksplorasi
sesuai dengan tahapan kegiatan Eksplorasi sampai
dengan pengeboran sumur eksplorasi.

(2)

Dalam hal pemegang IPB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (4) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung

sejak

pengeboran

terbitnya

sumur

IPB

eksplorasi,

tidak

melakukan

dikenai

sanksi

pemotongan Komitmen Eksplorasi sebesar 5% (lima
persen)

dari

Komitmen

Eksplorasi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dan menjadi
milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
Paragraf 3
Penugasan Pengusahaan Panas Bumi
Pasal 67
(1)

Menteri dapat menugasi badan layanan umum atau
BUMN yang berusaha di bidang Panas Bumi untuk
melakukan

Eksplorasi,

Eksploitasi,

dan/atau

pemanfaatan pada Wilayah Kerja.
(2)

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan terhadap Wilayah Kerja dengan kriteria:
a.

telah

dilakukan

Eksplorasi

oleh

BUMN

atau

Pemerintah Pusat;
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b.

telah dioperasikan oleh BUMN atau Pemerintah
Pusat;

c.

Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan Usaha;
dan/atau

d.

kriteria

lain

yang

ditetapkan

dalam

Peraturan

Menteri.
(3)

Penugasan kepada BUMN yang berusaha di bidang Panas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berlaku sebagai IPB.
Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
Dokumen

Penawaran,

evaluasi

Dokumen

Penawaran,

sanggahan, penunjukan langsung, Pelelangan Wilayah Kerja
yang

ditetapkan

berdasarkan

hasil

PSPE,

persyaratan

pendaftaran, Komitmen Eksplorasi, jaminan lelang, pemberian
IPB, dan penugasan pengusahaan Panas Bumi diatur dalam
dalam Peraturan Menteri.
BAB V
KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69
(1)

Kegiatan

pengusahaan

Panas

Bumi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

(2)

a.

Eksplorasi;

b.

Eksploitasi; dan

c.

pemanfaatan.

Kegiatan

pengusahaan

Panas

Bumi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang IPB.
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Bagian Kedua
Eksplorasi
Pasal 70
(1)

Pemegang IPB wajib melakukan Eksplorasi pada Wilayah
Kerjanya dalam hal pada Wilayah Kerja tersebut belum
pernah dilakukan Eksplorasi.

(2)

Dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pemegang IPB wajib melakukan Studi
Kelayakan.

(3)

Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit meliputi:
a.

studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang
layak dieksploitasi;

b.

izin lingkungan;

c. rencana pembangunan sumur pengembangan dan
sumur reinjeksi;
d.

rancangan fasilitas lapangan uap;

e. rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan
tahapan pembangkitannya;
f.

kelayakan keekonomian;

g.

rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan
transmisi tenaga listrik;

h.

rencana pemeliharaan sumber daya Panas Bumi
untuk kegiatan pengusahaan;

i.

rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan Panas
Bumi, jika terdapat rencana penggunaan kawasan
hutan konservasi;

j.

rencana keselamatan dan kesehatan kerja;

k.

rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup; dan

l.

rencana pasca pengusahaan Panas Bumi.
Pasal 71

(1)

Dalam hal Wilayah Kerja sudah dilakukan Eksplorasi,
pemegang IPB:
a.

langsung melakukan Studi Kelayakan; atau
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b.
(2)

dapat melakukan Eksplorasi tambahan.

Dalam jangka waktu Eksplorasi tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b pemegang IPB wajib
melakukan Studi Kelayakan.

(3)

Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
Pasal 72
Hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
dan Pasal 71 wajib disampaikan kepada Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.
Pasal 73
Dalam hal hasil Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 dan Pasal 71 menunjukkan bahwa Wilayah
Kerja

tidak

layak

untuk

Eksploitasi

dan

pemanfaatan,

pemegang IPB wajib mengembalikan IPB kepada Menteri.
Bagian Ketiga
Eksploitasi
Pasal 74
(1)

Pemegang
dengan

IPB
Studi

wajib

melakukan

Kelayakan

yang

Eksploitasi
sudah

sesuai

mendapat

persetujuan Menteri.
(2)

Dalam

hal

terjadi

perubahan

kapasitas

dan/atau

teknologi pembangkitan tenaga listrik pada jangka waktu
Eksploitasi,

pemegang

IPB

harus

menyampaikan

perubahan Studi Kelayakan untuk mendapat persetujuan
Menteri.
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Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 75
Pemegang IPB dapat memanfaatkan tenaga listrik yang
dihasilkan dari Wilayah Kerja dengan cara:
a.

melakukan kerja sama dengan pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik terintegrasi setelah pemegang
IPB memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik;

b.

menjual listrik yang dihasilkan dari Wilayah Kerja kepada
badan usaha lain atau masyarakat setelah pemegang IPB
memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan/atau

c.

menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan untuk
keperluan

sendiri

atau

menjual

kelebihan

tenaga

listriknya setelah pemegang IPB memiliki izin operasi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang ketenagalistrikan.
Bagian Kelima
Jangka Waktu Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
dan Perpanjangan IPB
Pasal 76
(1)

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(1) huruf a memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun sejak IPB diterbitkan dan dapat diperpanjang 2
(dua) kali, masing-masing selama 1 (satu) tahun.

(2)

Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
Eksplorasi.

(3)

Perpanjangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan
teknis dan keuangan.
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Pasal 77
Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf b dan huruf c memiliki jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Studi Kelayakan
disetujui oleh Menteri.
Pasal 78
(1)

IPB memiliki jangka waktu paling lama 37 (tiga puluh
tujuh) tahun.

(2)

Menteri dapat memberikan perpanjangan IPB untuk
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap
kali perpanjangan.

(3)

Pemegang IPB dapat mengajukan perpanjangan IPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling cepat 5 (lima)
tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum IPB
berakhir.

(4)

Menteri

memberikan

persetujuan

atau

penolakan

terhadap permohonan perpanjangan IPB paling lambat 1
(satu) tahun sejak persyaratan permohonan diajukan
secara lengkap.
(5)

Dalam

memberikan

persetujuan

atau

penolakan

permohonan perpanjangan IPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Menteri harus mempertimbangkan faktor
sebagai berikut:
a.

potensi cadangan Panas Bumi pada Wilayah Kerja
yang bersangkutan;

b.

kepastian atau kebutuhan pasar;

c.

kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan

d.

keuntungan bagi negara.
Bagian Keenam

Penghentian Sementara Karena Keadaan Kahar dan/atau
Keadaan yang Menghalangi
Pasal 79
(1)

Penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi dalam
jangka waktu tertentu dapat diberikan kepada pemegang
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IPB

apabila

dan/atau

terjadi

keadaan

keadaan

menimbulkan

yang

kahar

(force

majeure)

menghalangi

penghentian

sebagian

sehingga

atau

seluruh

kegiatan pengusahaan Panas Bumi.
(2)

Permohonan penghentian sementara pengusahaan Panas
Bumi disampaikan kepada Menteri paling lama 14 (empat
belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau
keadaan yang menghalangi sehingga mengakibatkan
penghentian

sebagian

atau

seluruh

kegiatan

pengusahaan Panas Bumi.
(3)

Menteri harus mengeluarkan keputusan tertulis disetujui
atau

tidak

disetujuinya

permohonan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disertai alasannya paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak menerima permohonan.
(4)

Jangka

waktu

tiap-tiap

penghentian

sementara

pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun sejak
permohonan

disetujui

oleh

Menteri

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan dapat diperpanjang paling
banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.
Pasal 80
Pemberian penghentian sementara pengusahaan Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak dihitung sebagai
masa berlaku IPB.
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara
pengusahaan Panas Bumi karena keadaan kahar dan/atau
keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Menteri.
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Bagian Ketujuh
Pengembalian Wilayah Kerja
Pasal 82
(1)

(2)

Pengembalian Wilayah Kerja dari pemegang IPB meliputi:
a.

pengembalian seluruh Wilayah Kerja; atau

b.

pengembalian sebagian Wilayah Kerja.

Pengembalian

seluruh

Wilayah

Kerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
a.

pemegang IPB tidak menemukan cadangan Panas
Bumi yang dapat diproduksikan secara komersial
sebelum jangka waktu IPB berakhir;

b.

berdasarkan hasil Studi Kelayakan, Wilayah Kerja
tidak layak untuk Eksploitasi dan pemanfaatan;
atau

c.
(3)

IPB berakhir.

Pengembalian

sebagian

Wilayah

Kerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka
peningkatan pengusahaan yang dilaksanakan secara
bertahap yaitu:
a.

pada akhir tahap Eksplorasi; dan

b.

7

(tujuh)

tahun

setelah

PLTP

unit

pertama

beroperasi secara komersial.
(4)

Pengembalian

seluruh

Wilayah

Kerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengembalian
sebagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)

disampaikan

kepada

Menteri

dengan

dilengkapi

pertimbangan teknis dan data dukung.
Pasal 83
Sebagian Wilayah Kerja yang dikembalikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) menjadi Wilayah Terbuka
Panas Bumi.
Pasal 84
(1)

Pemegang IPB sebelum mengembalikan Wilayah Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib melakukan
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kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup.
(2)

Pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

dinyatakan

sah

setelah

mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri.
Pasal 85
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan
pengembalian
sebagaimana

sebagian

atau

dimaksud

dalam

seluruh
Pasal

Wilayah

Kerja

diatur

dalam

82

Peraturan Menteri.
Bagian Kedelapan
Berakhirnya IPB
Pasal 86
IPB berakhir karena:
a.

habis masa berlakunya;

b.

dikembalikan;

c.

dicabut; atau

d.

dibatalkan.
Pasal 87

(1)

Dalam hal IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86, pemegang IPB wajib:
a.

melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajiban
finansial

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan;
b.

mengembalikan

seluruh

Wilayah

Kerja

dan

melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan
berkaitan dengan pengembalian seluruh Wilayah
Kerja;
c.

menyerahkan semua Data dan Informasi Panas
Bumi pada Wilayah Kerja, baik dalam bentuk analog
maupun digital yang terkait dengan pelaksanaan
pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri; dan

d.

melakukan kewajiban setelah IPB berakhir.
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(2)

Pelunasan dan penyelesaian seluruh kewajiban finansial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.

untuk

IPB

yang

berakhir

karena

habis

masa

berlakunya, terhitung sampai dengan berakhirnya
IPB;
b.

untuk IPB yang berakhir karena dikembalikan,
terhitung

sampai

dengan

penyampaian

pengembalian IPB; atau
c.

untuk IPB yang berakhir karena dicabut terhitung
sampai dengan tanggal pencabutan IPB.

(3)

Kewajiban setelah IPB berakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
a.

melakukan usaha pengamanan terhadap benda,
bangunan, dan keadaan tanah di sekitarnya yang
dapat membahayakan keamanan umum;

b.

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal IPB berakhir:
1.

mengangkat benda, bangunan, dan peralatan
miliknya yang berada di dalam bekas Wilayah
Kerjanya,

kecuali

bangunan

yang

dapat

digunakan untuk kepentingan umum; dan
2.

menyerahkan aset hasil pengusahaan Panas
Bumi kepada Menteri.
BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPB
Bagian Kesatu
Hak Pemegang IPB
Pasal 88
(1)

Pemegang IPB berhak:
a.

melakukan

pengusahaan

Panas

Bumi

berupa

Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan di Wilayah
Kerjanya sesuai dengan izin Panas Bumi yang
diberikan; dan
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b.

menggunakan Data dan Informasi Panas Bumi dari
Wilayah Kerjanya selama jangka waktu berlakunya
IPB.

(2)

Dalam melakukan pengusahaan Panas Bumi berupa
Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang IPB berhak:
a.

memasuki dan melakukan kegiatan di Wilayah
Kerjanya;

b.

menggunakan sarana dan prasarana umum;

c.

menjual uap Panas Bumi dan/atau tenaga listrik
yang dihasilkan dari PLTP;

d.

mendapatkan perpanjangan jangka waktu IPB oleh
Menteri

dengan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5);
e.

memanfaatkan sumber daya Panas Bumi di Wilayah
Kerjanya

untuk

Pemanfaatan

Langsung

setelah

mendapatkan izin Pemanfaatan Langsung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
f.

memanfaatkan uap Panas Bumi untuk pembangkit
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang IPB
Paragraf 1
Umum
Pasal 89

Pemegang IPB wajib:
a.

memahami dan menaati ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dan memenuhi standar yang berlaku;
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b.

melakukan

pengendalian

pencemaran

dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi
lingkungan hidup;
c.

melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan
sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;

d.

mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi,
serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam
negeri secara transparan dan bersaing;

e.

memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
Panas Bumi;

f.

memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan,
pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya
manusia di bidang Panas Bumi;

g.

melaksanakan

program

pengembangan

dan

pemberdayaan masyarakat setempat;
h.

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan
atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

i.

menyampaikan

laporan

tertulis

pengusahaan

Panas

Bumi kepada Menteri secara berkala atas:

j.

1.

RKAB; dan

2.

realisasi pelaksanaan RKAB;

memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan
pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k.

menyampaikan

rencana

jangka

panjang

Eksplorasi,

Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang
mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta
menyampaikan besarnya cadangan;
l.

mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia; dan

m.

mendorong pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas
Bumi pada Wilayah Kerjanya.
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Paragraf 2
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 90
(1)

Pemegang IPB wajib memenuhi ketentuan keselamatan
dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 huruf a paling sedikit meliputi:
a.

tersedianya organisasi dan personil keselamatan dan
kesehatan kerja;

b.

terselenggaranya

administrasi

pengelolaan

keselamatan dan kesehatan kerja;
c.

terpenuhinya
keselamatan

jaminan
umum,

keselamatan

keselamatan

personil,

instalasi

dan

peralatan, dan keselamatan lingkungan kerja;
d.

terpenuhinya metode dan proses kerja yang aman,
andal, dan ramah lingkungan; dan

e.

tersedianya

prosedur

penanganan

dan

analisis

kecelakaan dan kesehatan kerja.
(2)

Pelaksanaan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 91

Pemegang IPB wajib memenuhi ketentuan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 huruf a dan huruf b paling sedikit meliputi:
a.

terpenuhinya kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan
izin lingkungan;

b.

terpenuhinya baku mutu lingkungan dan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup;

c.

tersedianya

laporan

pengelolaan

lingkungan

hasil
dan

pelaksanaan
rencana

rencana

pemantauan

lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan;
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d.

terlaksananya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;

e.

terlaksananya

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
f.

terlaksananya

penataan,

pemulihan,

dan

perbaikan

kualitas lingkungan hidup dan ekosistem agar dapat
berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
Paragraf 4
Keteknikan Panas Bumi
Pasal 92
(1)

Kaidah teknis yang baik dan benar dalam melaksanakan
Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 huruf c paling sedikit meliputi:
a.

terlaksananya kaidah keteknikan Panas Bumi; dan

b.

terpenuhinya standar nasional atau standar lain
dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan Panas
Bumi.

(2)

Keteknikan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas keteknikan hulu dan
keteknikan hilir.

(3)

Keteknikan hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi keteknikan pelaksanaan kegiatan pengambilan
uap dari reservoir sampai dengan pengaliran fluida ke
pembangkit listrik.

(4)

Keteknikan hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi keteknikan pelaksanaan proses pengubahan
energi panas bumi dan/atau fluida menjadi energi listrik.

(5)

Pengaturan mengenai keteknikan hilir berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagalistrikan.
Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan keselamatan dan
kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, dan kaidah teknis Panas Bumi diatur dalam Peraturan
Menteri.
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Paragraf 5
Pemanfaatan Barang, Jasa, Teknologi, serta
Kemampuan Rekayasa dan Rancang Bangun Dalam Negeri
Pasal 94
(1)

Pemegang

IPB

wajib

mengutamakan

pemanfaatan

barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan
rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 huruf d.
(2)

Dalam hal barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud
pada

ayat

pemegang

(1)

belum

IPB

dapat

diproduksi

di

memperoleh

dalam

negeri,

fasilitas

untuk

mengimpor barang dan jasa.
(3)

Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus

memenuhi

persyaratan

standar

atau

mutu,

efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan, dan
dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.
(4)

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian
fasilitas untuk mengimpor barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Paragraf 6
Penelitian dan Pengembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pasal 95

Dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e dapat berupa:
a.

pengalokasian sebagian pendapatan pemegang IPB untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;

b.

pemberian fasilitas penelitian dan pengembangan kepada
lembaga penelitian dan pendidikan; dan
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c.

studi banding.
Paragraf 7
Penciptaan, Pengembangan Kompetensi,

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Bidang Panas Bumi
Pasal 96
(1)

Pemegang IPB wajib mendukung kegiatan penciptaan,
pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya
manusia di bidang Panas Bumi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 huruf f.

(2)

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a.

penyelenggaraan pelatihan kerja di bidang Panas
Bumi;

b.

pemenuhan kompetensi pekerja di bidang Panas
Bumi; dan

c.

dukungan

pendanaan

untuk

penciptaan

dan

pengembangan kompetensi di bidang Panas Bumi.
(3)

Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 8
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat Setempat
Pasal 97

(1)

Pemegang IPB wajib menyusun program pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat

setempat

di

sekitar

Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
huruf g.
(2)

Masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

dapat

mengajukan

usulan

program

kegiatan

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada
bupati/wali kota setempat untuk diteruskan kepada
pemegang IPB.
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(3)

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
untuk masyarakat disekitar Wilayah Kerja yang terkena
dampak langsung akibat pengusahaan Panas Bumi.

(4)

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
keikutsertaan

dalam

mengembangkan

dan

memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat dengan
cara:
a.

menggunakan

tenaga

kerja

sesuai

dengan

kompetensi yang dibutuhkan dan jasa serta produk
lokal sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan;
b.

membantu pelayanan sosial masyarakat;

c.

membantu peningkatan kesehatan, pendidikan, dan
pelatihan masyarakat; dan/atau

d.
(5)

membantu pengembangan sarana dan prasarana.

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dilaksanakan pada tahap Eksploitasi dan pemanfaatan.

(6)

Dalam

melaksanakan

pemberdayaan

kegiatan

masyarakat

pengembangan

setempat

dan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemegang IPB berkoordinasi
dengan

pemerintah

provinsi

atau

pemerintah

kabupaten/kota setempat.
(7)

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi
biaya

program

pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IPB.
(8)

Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelola
oleh pemegang IPB.
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Paragraf 9
Laporan
Pasal 98
(1)

Laporan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
huruf i angka 1 meliputi RKAB tahap Eksplorasi dan
RKAB tahap Eksploitasi dan pemanfaatan.

(2)

Laporan RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum dimulainya tahun takwim.
Pasal 99

Laporan realisasi pelaksanaan RKAB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 huruf i angka 2 dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.

laporan kegiatan Eksplorasi disampaikan secara triwulan
dan tahunan; dan

b.

laporan

kegiatan

Eksploitasi

dan

pemanfaatan

disampaikan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
Paragraf 10
Penerimaan Negara
Pasal 100
(1)

Pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 huruf j terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan
negara bukan pajak.

(2)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
89 huruf j terdiri atas:
a.

pajak daerah;

b.

retribusi daerah; dan

c.

pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(4)

Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.

iuran tetap;

b.

iuran produksi; dan

c.

pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5)

Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pendapatan
daerah

sebagaimana

dilaksanakan

sesuai

dimaksud
dengan

pada

ayat

ketentuan

(2)

peraturan

perundang-undangan.
Paragraf 11
Rencana Jangka Panjang Eksplorasi,
Eksploitasi, dan Pemanfaatan
Pasal 101
(1)

Rencana jangka panjang

Eksplorasi

disusun untuk

jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
(2)

Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan
disusun untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
tahun.

(3)

Pemegang IPB menyampaikan rencana jangka panjang
Eksplorasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPB
diterbitkan.

(4)

Pemegang IPB menyampaikan rencana jangka panjang
Eksploitasi dan pemanfaatan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri.

(5)

Rencana

jangka

panjang

Eksplorasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
a.

tahapan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi;

b.

rencana anggaran dan biaya Eksplorasi;

c.

rencana lokasi dan jumlah sumur eksplorasi; dan

d.

rencana penyiapan infrastruktur penunjang kegiatan
Eksplorasi.
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(6)

Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(4)

disusun

berdasarkan besarnya cadangan hasil Eksplorasi.
(7)

Rencana jangka panjang Eksploitasi dan pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
a.

rencana lokasi dan jumlah sumur pengembangan
dan sumur reinjeksi;

b.

rencana

pembangunan

fasilitas

lapangan

dan

penunjangnya;
c.

rencana pembiayaan proyek;

d.

rencana

pembangunan

fasilitas

serta

operasi

produksi Panas Bumi; dan
e.

rencana operasi secara komersial Panas Bumi.
Paragraf 12

Pengutamaan Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
Pasal 102
(1)

Pemegang IPB wajib mengutamakan penggunaan tenaga
kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
huruf l pada kegiatan pengusahaan Panas Bumi.

(2)

Dalam hal akan mempekerjakan tenaga kerja asing,
pemegang IPB wajib menyampaikan permohonan izin
penggunaan tenaga kerja asing kepada menteri yang
menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

ketenagakerjaan.
(3)

Untuk setiap penggunaan tenaga kerja asing, pemegang
IPB wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia pendamping
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
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BAB VII
USAHA PENUNJANG PANAS BUMI
Pasal 103
(1)

Untuk mendukung pengusahaan Panas Bumi, Pihak Lain
yang diberikan PSP dan PSPE serta pemegang IPB dapat
melibatkan perusahaan usaha penunjang.

(2)

Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib terdaftar di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas
Bumi.

(3)

Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari perusahaan jasa penunjang dan
perusahaan industri penunjang.

(4)

Perusahaan usaha penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a.

memahami

dan mematuhi

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan memenuhi standar yang
berlaku di bidang keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
dan keteknikan Panas Bumi;
b.

mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi,
serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalam negeri secara transparan dan bersaing; dan

c.

mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
Pasal 104

Perusahaan jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan klasifikasi dan
kualifikasi usaha jasa Panas Bumi.
Pasal 105
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha
penunjang Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam 104
diatur dalam Peraturan Menteri.
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BAB VIII
HARGA ENERGI PANAS BUMI
Pasal 106
(1)

Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak
Langsung

ditetapkan

oleh

Menteri

dengan

mempertimbangkan harga keekonomian Panas Bumi dan
manfaat bagi kepentingan nasional.
(2)

Harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa harga uap dan harga listrik.

(3)

Menteri dalam menetapkan harga energi Panas Bumi
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4)

Harga keekonomian Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

(5)

a.

biaya produksi uap dan/atau listrik; dan

b.

daya tarik investasi.

Harga energi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjadi acuan dalam
pelaksanaan

penawaran

Wilayah

Kerja

dan

pengembangan kapasitas pembangkitan tenaga listrik.
Pasal 107
Untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum,
Menteri

dapat

menugasi

BUMN

pemegang

izin

usaha

penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk membeli uap
Panas Bumi dan tenaga listrik yang berasal dari PLTP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI
Pasal 108
(1)

Data

dan

Informasi

Panas

Bumi

hasil

Survei

Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, hasil
PSP dan PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
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hasil penambahan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, dan hasil pelaksanaan pengusahaan Panas
Bumi oleh pemegang IPB merupakan milik negara yang
pengelolaan

dan

pemanfaatannya

dilakukan

oleh

Menteri.
(2)

Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan atau karakter,
angka atau digital, gambar atau analog, media magnetik,
dokumen, percontobatuan, dan fluida.

(3)

Pengelolaan

Data

dan

Informasi

Panas

Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perolehan,
pengadministrasian,

pengolahan,

penataan,

penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data.
(4)

Pemanfaatan

Data

dan

Informasi

Panas

Bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
untuk:
a.

penyusunan

rencana

usaha

penyediaan

tenaga

listrik;
b.

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Panas Bumi;

c.

penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan

d.

pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri.
Pasal 109

Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan Data
dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari Survei
Pendahuluan,

Eksplorasi,

dan/atau

Eksploitasi

wajib

mendapat izin Menteri.
Pasal 110
(1)

Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau
PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan Data dan
Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi

Wilayah

Kerja

atau

Wilayah

Penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 selama jangka
waktu berlakunya IPB atau penugasan PSP atau PSPE,
kecuali pemusnahan data.
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(2)

Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau
PSPE wajib menyimpan Data dan Informasi Panas Bumi
yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di wilayah hukum Indonesia.
Pasal 111

Apabila IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86,
pemegang IPB wajib menyerahkan seluruh Data dan Informasi
Panas

Bumi

yang

diperoleh

dari

hasil

Eksplorasi

dan

Eksploitasi kepada Menteri.
Pasal 112
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pengelolaan

dan

pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 113
(1)

Menteri

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap:
a.

pelaksanaan PSP atau PSPE oleh Pihak Lain; dan

b.

pelaksanaan

pengusahaan

Panas

Bumi

oleh

pemegang IPB.
(2)

Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi
dengan

instansi

terkait

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Pelaksanaan PSP atau PSPE
Pasal 114
Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSP atau
PSPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf
a paling sedikit berupa:
a.

penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar;

b.

pemenuhan standardisasi;

c.

penyusunan rencana kegiatan dan anggaran biaya;

d.

pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;

e.

pengolahan Data dan Informasi Panas Bumi; dan

f.

pelaporan.
Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan
Pengusahaan Panas Bumi
Pasal 115

Pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Pengusahaan Panas Bumi oleh pemegang IPB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b meliputi:
a.

Eksplorasi;

b.

Studi Kelayakan;

c.

Eksploitasi dan pemanfaatan;

d.

keuangan dan investasi;

e.

pengolahan Data dan Informasi Panas Bumi;

f.

keselamatan dan kesehatan kerja;

g.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
konservasi sumber daya Panas Bumi;

h.

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

i.

pengembangan tenaga kerja Indonesia;

j.

pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat

setempat;
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k.

penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi
Panas Bumi;

l.

penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar;

m. kegiatan lain di bidang pengusahaan Panas Bumi
sepanjang menyangkut kepentingan umum;
n.

RKAB;

o.

pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara
dan penerimaan daerah; dan

p.

pelaporan.
Pasal 116

Pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 huruf d dan Pasal 115 huruf f, perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 huruf g, dan penerapan kaidah keteknikan
yang baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
huruf a dan Pasal 115 huruf l dilaksanakan oleh inspektur
yang menangani Panas Bumi sesuai

dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 117
Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan PSP atau PSPE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 dan tata cara pembinaan dan pengawasan
terhadap kegiatan pengusahaan Panas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 118
(1)

Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c
atau

huruf

d,

dan/atau

Pasal

21

dikenai

sanksi

administratif oleh Menteri.
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(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

c.

pencabutan PSP atau PSPE.
Pasal 119

(1)

Pemegang IPB yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 70, Pasal 71 ayat (2),
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), Pasal 84 ayat (1),
Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 109, Pasal 110 ayat (2),
dan/atau Pasal 111 dikenai sanksi administratif oleh
Menteri.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

c.

pencabutan IPB.
Pasal 120

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (2) huruf a dan Pasal 119 ayat (2) huruf a diberikan
paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan
masing-masing 1 (satu) bulan.
Pasal 121
(1)

Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau
pemegang IPB yang mendapat sanksi peringatan tertulis
setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 belum
melaksanakan
sanksi

kewajibannya,

administratif

berupa

Menteri

mengenakan

penghentian

sementara

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (2) huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf b.
(2)

Sanksi

administratif

berupa

penghentian

sementara

seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan.
(3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Pihak Lain yang
diberikan PSP atau PSPE atau pemegang IPB dalam masa
pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
Pasal 122

Dalam hal Pihak Lain yang diberikan PSP atau PSPE atau
pemegang IPB yang mendapat sanksi berupa penghentian
sementara

seluruh

kegiatan

tidak

melaksanakan

kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat (2), Menteri mengenakan sanksi administratif berupa
pencabutan PSP atau PSPE atau pencabutan IPB.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 123
(1)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.

Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP dan
Wilayah Penugasannya telah ditetapkan menjadi
Wilayah

Kerja

Pemerintah

ini

sebelum

berlakunya

diberikan

hak

Peraturan

menyamakan

penawaran terbaik (right to match) pada pelaksanaan
Pelelangan.
b.

Badan Usaha yang mendapatkan PSP dan Wilayah
Penugasannya belum ditetapkan menjadi Wilayah
Kerja sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dapat ditawarkan untuk melaksanakan PSPE di
Wilayah Penugasannya.

c.

Badan Usaha yang telah melaksanakan PSP dan
Wilayah Penugasannya telah ditetapkan menjadi
Wilayah

Kerja

sebelum

berlakunya

Peraturan

Pemerintah ini dan akan dilakukan penambahan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a

3974

www.peraturan.go.id

2017, No.30

-61-

dengan

pembatalan

Wilayah

Kerjanya,

dapat

ditawarkan untuk melaksanakan PSPE di Wilayah
Penugasan yang telah dilakukan PSP oleh yang
bersangkutan.
(2)

Hak menyamakan penawaran terbaik (right to match)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
dalam hal penawaran tahap kedua sampul 2 (dua) dari
peserta lelang lain lebih baik dari penawaran Badan
Usaha yang telah melaksanakan PSP.
Pasal 124

Terhadap

Pelelangan

berlakunya

yang

Peraturan

berdasarkan

ketentuan

sedang

berlangsung

Pemerintah
peraturan

ini,

sebelum

dilaksanakan

perundang-undangan

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 125
(1)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a.

kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi pada
Wilayah Kerja yang telah ada sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Panas Bumi, berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun
sejak

diundangkan

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
b.

semua

kontrak

operasi

bersama

pengusahaan

sumber daya Panas Bumi yang telah ditandatangani
sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor

21

Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dinyatakan tetap
berlaku sampai berakhirnya masa kontrak; dan
c.

semua izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi
yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor

21

Tahun

2014

tentang

Panas

Bumi

dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
(2)

Dalam hal kontrak operasi bersama pengusahaan sumber
daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b melebihi masa berlakunya kuasa pengusahaan
sumber daya Panas Bumi maka kuasa pengusahaan
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sumber daya Panas Bumi diperpanjang sebagai IPB
sampai dengan berakhirnya kontrak operasi bersama.
(3)

Ketentuan

yang

tercantum

dalam

kontrak

operasi

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
berlaku sampai berakhirnya kontrak operasi bersama.
Pasal 126
(1)

Kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak
operasi bersama pengusahaan sumber daya Panas Bumi,
dan izin pengusahaan sumber daya Panas Bumi setelah
berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang menjadi
IPB oleh Menteri dan kegiatan usahanya dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2)

Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya Panas Bumi,
kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya
Panas Bumi, dan izin pengusahaan sumber daya Panas
Bumi dapat mengajukan perpanjangan menjadi IPB
paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga)
tahun sebelum kuasa pengusahaan sumber daya panas
bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber
daya Panas bumi, atau izin pengusahaan sumber daya
Panas Bumi berakhir.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 127

(1)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan

perundang-undangan

yang

merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4777) yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas

3976

www.peraturan.go.id

2017, No.30

-63-

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor

261,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5595), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang

tidak

bertentangan

dengan

ketentuan

Peraturan Pemerintah ini.
(2)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4777) yang telah
beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007
tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128
Peraturan

Pemerintah

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Pemerintah

ini

dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.205, 2017

PERHUBUNGAN. Lalu Lintas. Angkutan Jalan.
Keselamatan.
(Penjelasan
dalam
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal
207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;

Mengingat

: 1.

Pasal

5

ayat

(2)

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas

dan

Angkutan

Jalan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

PEMERINTAH

TENTANG

KESELAMATAN

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,
Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

2.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan
terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan
selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia,
kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

3.

Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa

depan

yang

tepat

untuk

mewujudkan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang
ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4.

Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK
LLAJ

adalah

dokumen

perencanaan

keselamatan

Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen
perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima)
tahun.

6.

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Provinsi/Kabupaten/Kota

yang

selanjutnya

disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah
dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan
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Angkutan

Jalan

Provinsi/Kabupaten/Kota

untuk

periode 5 (lima) tahun.
7.

Program

Nasional

Keselamatan

Lalu

Lintas

dan

Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program
Nasional KLLAJ adalah instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi

p

sasaran

dan

anggaran,

emerintah/
tujuan

atau

lembaga
serta

untuk

mencapai

memperoleh

kegiatan

alokasi

masyarakat

yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
8.

Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ
adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang
terorganisir

dan

terintegrasi

untuk

mewujudkan

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang
ditetapkan

dalam

Rencana

Umum

Nasional

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9.

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen
perusahaan
keselamatan
angkutan

angkutan
yang

umum

berupa

dilakukan

umum

secara

oleh

tata

kelola

perusahaan

komprehensif

dan

terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan
dan mengelola risiko kecelakaan.
10. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ
adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu
sesuai

dengan

tugas

dan

fungsi

masing-masing

pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Inspeksi

Bidang

Keselamatan

Lalu

Lintas

dan

Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi
Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek
tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang
dilaksanakan oleh inspektor masing-masing untuk
mengetahui

keadaan

dan

kinerja

obyek

yang

diinspeksi.
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12. Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya
disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ
adalah

kegiatan

mengamati

dan

mengikuti

perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan melalui laporan yang
disampaikan

sesuai

dengan

tugas,

fungsi,

dan

wewenang masing-masing pemangku kepentingan.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur

penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
a.

Perencanaan KLLAJ;

b.

pelaksanaan dan pengendalian KLLAJ;

c.

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum;
d.

alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas; dan

e.

pengawasan KLLAJ.
BAB II
PERENCANAAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Pasal 3

(1)

Pemerintah

bertanggung

jawab

atas

terjaminnya

KLLAJ.
(2)

Untuk menjamin KLLAJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan RUNK LLAJ.

(3)

RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat:
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(4)

a.

visi dan misi;

b.

sasaran;

c.

kebijakan;

d.

strategi; dan

e.

Program Nasional KLLAJ.

Penyusunan RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud pada
ayat

(2)

dikoordinasikan

oleh

kementerian

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
Pasal 4
(1)

Program

Nasional

KLLAJ

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas 5 (lima)
pilar keselamatan yang meliputi:
a.

pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan;

b.

pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan;

c.

pilar

3

(tiga)

yaitu

kendaraan

yang

berkeselamatan;
d.

pilar

4

(empat)

yaitu

pengguna

jalan

yang

berkeselamatan; dan
e.

pilar

5

(lima)

yaitu

penanganan

korban

kecelakaan.
(2)

Penyusunan pilar 1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dikoordinasikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

(3)

Penyusunan pilar 2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dikoordinasikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
jalan.

(4)

Penyusunan pilar 3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dikoordinasikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(5)

Penyusunan pilar 4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
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(6)

Penyusunan pilar 5 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, dikoordinasikan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

(7)

Penyusunan pilar 1 sampai dengan pilar 5 melibatkan
kementerian/lembaga terkait dan dapat melibatkan
pemangku kepentingan.
Pasal 5

Penyusunan

Program

Nasional

KLLAJ

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan memperhatikan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Pasal 6
(1)

RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(2)

RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

(3)

RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun atau sewaktuwaktu bila diperlukan.

(4)

Evaluasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3),

dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab
pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(5)

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Disampaikan

kepada

kementerian

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan

pembangunan

nasional

untuk

dimintakan persetujuan kepada Presiden.
Pasal 7
(1)

Untuk

melaksanakan

dimaksud

dalam

RUNK

Pasal

3,

LLAJ
perlu

sebagaimana
disusun

dan

dilaksanakan RAK LLAJ oleh:
a.

Kementerian/Lembaga

sesuai

dengan

kewenangannya;
b.

Pemerintah Provinsi; dan
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c.
(2)

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan usaha dan masyarakat dapat berpartisipasi
dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RAK LLAJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.
Pasal 8

(1)

RUNK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3), dijabarkan dalam Program Nasional KLLAJ.

(2)

Program Nasional KLLAJ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit meliputi:
a.

Penyediaan

dan

pemeliharaan

fasilitas

dan

perlengkapan KLLAJ;
b.

Pengkajian masalah KLLAJ; dan

c.

Manajemen KLLAJ.
Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga
Pasal 9
(1)

RAK

LLAJ

Kementerian/Lembaga

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat:
a.

Sasaran Kementerian/Lembaga;

b.

Arah

kebijakan

strategis

berdasarkan

RUNK

LLAJ;
c.

Kebutuhan regulasi dan tatanan kelembagaan
kementerian/lembaga yang diperlukan;

(2)

d.

Rencana aksi dan target kinerja; dan

e.

Rencana pendanaan.

RAK

LLAJ

Kementerian/Lembaga

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
a.

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan
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b.
(3)

RUNK LLAJ.

RAK LLAJ Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sesuai wewenang
dan tanggung jawabnya masing-masing.

(4)

RAK

LLAJ

Kementerian/Lembaga

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 5 (lima)
tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap
tahun.
Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
Pasal 10
(1)

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat:
a.

sasaran Pemerintah Provinsi;

b.

arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ
dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;

c.

kebutuhan

regulasi

daerah

dan

tatanan

kelembagaan Pemerintah Provinsi;

(2)

d.

Rencana aksi dan target kinerja; dan

e.

rencana pendanaan.

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disusun berdasarkan:
a.

RUNK LLAJ;

b.

RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan

c.

Rencana
Rencana

Pembangunan
Pembangunan

Jangka

Panjang

Jangka

dan

Menengah

Provinsi.
(3)

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4)

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan
evaluasi secara berkala setiap tahun.
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Bagian Keempat
Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Pasal 11
(1)

RAK LLAJ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, memuat:
a.

sasaran Pemerintah Kabupaten/Kota;

b.

arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ,
RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ
Provinsi;

c.

kebutuhan

regulasi

daerah

dan

tatanan

kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota;

(2)

d.

rencana aksi dan target kinerja; dan

e.

rencana pendanaan.

RAK LLAJ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun berdasarkan:
a.

RUNK LLAJ;

b.

RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;

c.

RAK LLAJ Provinsi; dan

d.

Rencana
rencana

pembangunan
pembangunan

jangka

panjang

jangka

dan

menengah

Kabupaten/Kota.
(3)

RAK

LLAJ

Kabupaten/Kota

ditetapkan

dengan

Peraturan Bupati/Walikota.
(4)

RAK LLAJ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan
dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
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BAB III
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12
(1)

Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ, RAK LLAJ
Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK
LLAJ Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi
oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan
menggunakan Manajemen KLLAJ.

(2)

Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a.

pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;

b.

pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi;
dan

c.
(3)

pemberian dukungan fungsi.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pelaksanaan

RUNK

LLAJ,

RAK

LLAJ

Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK
LLAJ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3
(tiga) bulan.
Pasal 13
(1)

Pencapaian

sasaran

atau

hasil

yang

diinginkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf
a

berupa

kecelakaan

penurunan

tingkat

dan

sosial

biaya

fatalitas
sebagai

akibat
dampak

kecelakaan lalu lintas.
(2)

Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana
dimaksud

pada

melaksanakan

ayat

tindakan

(1)

dilakukan

langsung

secara

dengan
sinergi

melalui:
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a.

pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;

b.

pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan
bermotor;

c.

pemenuhan

persyaratan

penyelenggaraan

kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
d.

penegakan

hukum

ketentuan

keselamatan

berlalu lintas; dan
e.
(3)

penanganan korban kecelakaan.

Dalam

melaksanakan

tindakan

langsung

secara

sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
didukung fungsi:
a.

koordinasi;

b.

regulasi;

c.

pendanaan;

d.

promosi/sosialisasi;

e.

kerja

sama

dalam

rangka

pertukaran

ilmu

pengetahuan dan teknologi Keselamatan Lalu
Lintas; dan/atau
f.

penelitian dan pengembangan KLLAJ.
Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Pengendalian Rencana Umum Nasional
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana
Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kementerian/Lembaga
Pasal 14
(1)

Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling
sedikit dilakukan dengan cara:
a.

melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan
persyaratan keselamatan;

b.

melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di jalan;

c.

melakukan uji laik fungsi jalan;

d.

melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi
jalan;

3989

www.peraturan.go.id

2017, No.205

-12-

(2)

e.

melakukan inspeksi jalan; dan

f.

melakukan audit jalan.

Pemenuhan

persyaratan

keselamatan

kendaraan

bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) huruf b paling sedikit melalui:
a.

pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor;

b.

penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor;

c.

penerbitan surat registrasi uji tipe kendaraan
bermotor;

d.

pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan
bermotor;

e.

pelaksanaan kalibrasi peralatan uji;

f.

pelaksanaan

sertifikasi

kompetensi

penguji

kendaraan bermotor; dan
g.

pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan
unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor,
unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor
dan terminal.

(3)

Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi
pengemudi

kendaraan

bermotor

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c paling
sedikit melalui pelaksanaan:
a.

akreditasi

satuan

penyelenggara

administrasi

penerbit surat izin mengemudi;
b.

norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
pendidikan dan pelatihan pengemudi;

c.

sertifikasi

kompetensi

penguji

surat

izin

surat

izin

mengemudi;
d.

pengujian surat izin mengemudi;

e.

penerbitan surat izin mengemudi;

f.

pencabutan

dan

pemblokiran

mengemudi; dan
g.
(4)

inspeksi, audit, dan pemantauan.

Penegakan

hukum

ketentuan

persyaratan

keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d paling sedikit
dilakukan terhadap pelanggaran:
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(5)

a.

persyaratan keselamatan jalan;

b.

tata cara berlalu lintas;

c.

persyaratan mengemudi;

d.

persyaratan teknis dan laik jalan;

e.

tata cara muat; dan

f.

pelaksanaan uji kendaraan bermotor.

Penanganan

korban

kecelakaan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e paling
sedikit memuat:
a.

pemberian pertolongan pertama pada korban
kecelakaan di lokasi kejadian;

b.

evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat
kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;

c.

pengobatan korban;

d.

perawatan korban;

e.

rehabilitasi korban; dan

f.

sistem

pembiayaan

dan/atau

penjaminan

penanganan korban.
(6)

Pelaksanaan

tindakan

langsung

secara

bersinergi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (5) dilaksanakan berdasarkan kewenangan di
bidang

jalan,

bidang

sarana

prasarana,

bidang

registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan
pengemudi serta bidang kesehatan.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Pengendalian Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Pasal 15
(1)

Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan provinsi,
kabupaten/kota paling sedikit dilakukan dengan cara:
a.

melaksanakan pembangunan jalan;

b.

melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu
lintas di jalan;

c.

melakukan uji laik fungsi jalan;
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d.

melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi
jalan;

(2)

e.

melakukan inspeksi jalan; dan

f.

melakukan audit jalan.

Pemenuhan
bermotor

persyaratan

provinsi,

keselamatan

kabupaten/kota

kendaraan

paling

sedikit

melalui:
a.

pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;

b.

penerbitan kartu uji kendaraan bermotor;

c.

penerbitan tanda uji kendaraan bermotor; dan

d.

pelaksanaan akreditasi unit pengujian kendaraan
bermotor.

(3)

Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi
Pengemudi

kendaraan

bermotor

provinsi,

kabupaten/kota paling sedikit melalui pelaksanaan:
a.

pengujian surat izin mengemudi;

b.

pelaksanaan penerbitan surat izin mengemudi;

c.

pelaksanaan pencabutan dan pemblokiran surat
izin mengemudi; dan

d.
(4)

pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan.

Penegakan

hukum

ketentuan

persyaratan

keselamatan berlalu lintas provinsi, kabupaten/kota
paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:

(5)

a.

persyaratan keselamatan jalan;

b.

tata cara berlalu lintas;

c.

persyaratan mengemudi;

d.

persyaratan teknis dan laik jalan;

e.

tata cara muat; dan

f.

pelaksanaan uji kendaraan bermotor.

Penanganan

korban

kecelakaan

provinsi,

kabupaten/kota paling sedikit memuat:
a.

pemberian

petolongan

pertama

pada

korban

kecelakaan di lokasi kejadian;
b.

evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat
kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;

c.

pengobatan korban;

d.

perawatan korban;

3992

www.peraturan.go.id

2017, No.205

-15-

(6)

e.

rehabilitasi korban; dan

f.

penjaminan biaya penanganan korban.

Pelaksanaan

tindakan

langsung

secara

bersinergi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat

(5)

dilaksanakan

pemerintah

daerah

berdasarkan

provinsi,

kewenangan

pemerintah

daerah

kabupaten/kota.
BAB IV
KEWAJIBAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
Bagian Kesatu
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum
Pasal 16
(1)

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum meliputi:
a.

komitmen dan kebijakan;

b.

pengorganisasian;

c.

manajemen bahaya dan risiko;

d.

fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan
bermotor;

(2)

e.

dokumentasi dan data;

f.

peningkatan kompetensi dan pelatihan;

g.

tanggap darurat;

h.

pelaporan kecelakaan internal;

i.

monitoring dan evaluasi; dan

j.

pengukuran kinerja.

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh petugas atau unit yang bertanggung
jawab di bidang sistem manajemen

keselamatan

angkutan umum.

3993

www.peraturan.go.id

2017, No.205

-16-

Pasal 17
Komitmen dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam visi, misi,
kebijakan, dan sasaran perusahaan yang ingin dicapai
untuk meningkatkan kinerja keselamatan dalam pelayanan
angkutan umum.
Pasal 18
Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf b berisi struktur organisasi, tugas dan fungsi
unit organisasi perusahaan angkutan umum.
Pasal 19
Manajemen bahaya dan risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan standar
prosedur operasi untuk:
a.

menetapkan prosedur analisa risiko;

b.

melakukan analisa risiko setiap kegiatan;

c.

mendokumentasikan semua hasil analisa risiko; dan

d.

melakukan pengendalian risiko.
Pasal 20

Fasilitas pemeliharan dan perbaikan kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d
berupa tersedianya fasilitas penyimpanan suku cadang
serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor
yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan.
Pasal 21
Dokumentasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf e berupa tersedianya dokumentasi dan
data terkait dengan penyelanggaraan kegiatan operasional
perusahaan

dalam

mendukung

pencapaian

kinerja

keselamatan.
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Pasal 22
Peningkatan

kompetensi

dan

pelatihan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f berupa:
a.

terpenuhinya persyaratan kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.

adanya program pelatihan bagi tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan terutama bidang pekerjaan yang
mengandung risiko tinggi secara berkala.
Pasal 23

Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf g berupa standar prosedur operasi untuk
menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi:
a.

pengembangan dan penerapan manajemen tanggap
darurat;

b.

identifikasi semua potensi keadaan darurat yang
mungkin timbul dalam kegiatan operasi; dan

c.

sistem manajemen krisis dan tanggap darurat.
Pasal 24

Pelaporan

kecelakaan

internal sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h merupakan laporan setiap
kecelakaan lalu lintas yang memuat:
a.

lokasi kejadian kecelakaan;

b.

kondisi

lingkungan

sekitar

tempat

kejadian

kecelakaan; dan
c.

identifikasi faktor penyebab kecelakaan.
Pasal 25

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan tinjau ulang
yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan
untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan
keselamatan dalam perusahaan.
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Pasal 26
(1)

Pengukuran

kinerja

sebagaimana

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j merupakan
kegiatan

berkala

untuk

mengetahui

tingkat

keselamatan pelayanan angkutan yang dinyatakan
dengan:
a.

Ratio antara jumlah kejadian kecelakaan dengan
kendaraan kilometer; dan

b.

Ratio antara korban kecelakaan dengan kejadian
kecelakaan.

(2)

Perusahaan harus membuat, mengembangkan, dan
melaksanakan standar prosedur operasi pemantauan
dan pengukuran kinerja keselamatan secara berkala
dan mendokumentasikan hasilnya.
Pasal 27

Perusahaan

Angkutan

Umum

wajib

membuat,

melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen
Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Umum

dengan

berpedoman pada RUNK LLAJ.
Pasal 28
(1)

Pembuatan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dilakukan dalam jangka waktu paling
lama

3

(tiga)

bulan

sejak

izin

penyelenggaraan

angkutan umum diberikan.
(2)

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum yang telah dibuat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pemberi
izin penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 29
Dalam

pelaksanaan

Perusahaan

Angkutan

Sistem
Umum

Manajemen

Keselamatan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 27 dilakukan:
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a.

penilaian oleh Pemerintah;

b.

pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis; dan

c.

pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
Pasal 30

(1)

Penyempurnaan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 dapat dilakukan dalam hal:
a.

perubahan RUNK LLAJ yang berpengaruh pada
perusahaan angkutan;

(2)

b.

perubahan teknologi; dan

c.

perubahan manajemen perusahaan angkutan;

Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan

kembali

kepada

menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 31
(1)

Perusahaan

Angkutan

Umum

yang

melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dikenai sanksi administratif berupa:

(2)

a.

peringatan tertulis;

b.

pembekuan izin; dan

c.

pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalu

lintas

dan

angkutan

jalan,

gubernur,

dan

bupati/walikota sesuai kewenangan.
Pasal 32
(1)

Sanksi

administratif

berupa

peringatan

tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dikenai paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka
waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
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(2)

Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan
kewajiban

setelah

berakhirnya

sebagaimana

dimaksud

pembekuan

izin

pada

berupa

jangka

ayat

waktu

(1),

dikenai

pembekuan

kartu

pengawasan.
(3)

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak
pemegang izin tetap tidak melaksanakan kewajiban
setelah

berakhirnya

jangka

waktu

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dikenai pembekuan izin
berupa pembekuan kartu pengawasan.
(4)

Ketentuan mengenai pembekuan izin dan pencabutan
izin dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 33

(1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan
pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Umum

yang

dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum.
(2)

Dalam

rangka

Sistem

pembinaan

Manajemen

terhadap

Keselamatan

pelaksanaan
Perusahaan

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan menyiapkan pedoman
pembuatan, pelaksanaan, dan penyempurnaan Sistem
Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Umum.
(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

pelaksanaan

penilaian

Sistem

Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
b.

pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis;
dan

c.

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Sistem

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
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Umum melalui audit, inspeksi, dan pengamatan
dan pemantauan.
Pasal 34
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

pedoman

Sistem

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan
tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33

ayat

(2)

diatur

dengan

Peraturan

Menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Bagian Kedua
Alat Pemberi Informasi Kecelakaan Lalu lintas
Pasal 35
(1)

Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan
alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu
lintas ke pusat kendali sistem keselamatan LLAJ.

(2)

Alat

pemberi

informasi

kecelakaan

lalu

lintas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perangkat

elektronik

yang

berfungsi

untuk

menyampaikan informasi dan melakukan komunikasi
dengan

menggunakan

dan/atau

gelombang

isyarat,
satelit

gelombang
untuk

radio,

memberikan

informasi dan komunikasi terjadinya kecelakaan lalu
lintas.
Pasal 36
Alat

Pemberi

Informasi

Kecelakaan

Lalu

Lintas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi
persyaratan:
a.

gelombang harus dapat diterima tanpa terputus-putus
dalam segala cuaca;

b.

secara otomatis dapat mengirimkan sinyal ke pusat
kendali;

c.

dapat

menyimpan

data

yang

setiap

saat

dapat

digunakan sebagai bahan analisa;
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d.

tetap berfungsi dalam kondisi terendam air dan
terbakar; dan

e.

didukung oleh jaringan penyelenggara telekomunikasi.
BAB V
PENGAWASAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 37

(1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ
meliputi:

(2)

a.

Audit Bidang KLLAJ;

b.

Inspeksi Bidang KLLAJ; dan

c.

Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ.

Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program
KLLAJ meliputi bidang:

(3)

a.

jalan;

b.

sarana dan prasarana; dan

c.

pengemudi kendaraan bermotor.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh

masing-masing

instansi pembina

LLAJ

dan

dikoordinasikan dalam forum LLAJ.
Pasal 38
(1)

Hasil

pengawasan

melalui

Audit

Bidang

KLLAJ

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan
KLLAJ.
(2)

Hasil pengawasan melalui Inspeksi Bidang KLLAJ
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
b berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang
diinspeksi dalam rangka peningkatan KLLAJ.
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(3)

Hasil

pengawasan

melalui

Pengamatan

dan

Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c berupa laporan
perkembangan situasi dan kondisi KLLAJ.
Pasal 39
(1)

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif
dan/atau penegakan hukum.

(2)

Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a.

perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan
inspeksi; dan

b.
(3)

perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ;

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua

Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Paragraf 1
Umum
Pasal 40
(1)

Audit Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan oleh auditor
independen yang ditentukan oleh pembina LLAJ.

(2)

Auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan auditor yang tidak terlibat langsung
dengan

kegiatan

yang

diaudit

serta

memiliki

kompetensi.
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Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Audit Bidang
KLLAJ serta standar kompetensi auditor diatur dengan
Peraturan

Menteri/Kepala

Lembaga

masing-masing

pembina LLAJ.
Paragraf 2
Audit di Bidang Jalan
Pasal 42
(1)

(2)

Audit di bidang jalan dilakukan pada:
a.

jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan; dan

b.

jalan yang sudah beroperasi.

Audit jalan baru dan/atau jalan yang ditingkatkan
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

a

dilakukan pada tahap:

(3)

a.

perencanaan;

b.

desain awal;

c.

desain rinci;

d.

konstruksi; dan

e.

sebelum operasi.

Audit

terhadap

sebagaimana

jalan

yang

dimaksud

pada

sudah
ayat

beroperasi

(1)

huruf

b

dilaksanakan sesuai kebutuhan.
Pasal 43
(1)

Audit

di

bidang

jalan

dilakukan

oleh

auditor

independen yang ditentukan oleh pembina jalan.
(2)

Pembina jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a.

menteri

yang

pemerintahan

menyelenggarakan

di

bidang

jalan,

urusan

untuk

jalan

nasional;

(3)

b.

gubernur, untuk jalan provinsi; dan

c.

bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan
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auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri
yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang jalan.
Paragraf 3
Audit di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Pasal 44
(1)

Audit di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi
audit terhadap:
a.

perlengkapan
untuk

jalan

jalan

dan

baru

fasilitas

dan/atau

pendukung
jalan

yang

ditingkatkan;
b.

terminal;

c.

unit pengujian kendaraan bermotor;

d.

unit

pelaksana

penimbangan

kendaraan

bermotor; dan
e.
(2)

perusahaan angkutan umum.

Audit

terhadap

perlengkapan

jalan

dan

fasilitas

pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang
ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan oleh:
a.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalu

lintas

dan

angkutan

jalan,

untuk

perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang
berada di jalan nasional;
b.

gubernur, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas
pendukung yang berada di jalan provinsi; dan

c.

bupati/walikota, untuk perlengkapan jalan dan
fasilitas

pendukung

yang

berada

di

jalan

kabupaten/kota.
(3)

Audit terhadap terminal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
a.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
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lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal
tipe A;

(4)

b.

gubernur, untuk terminal tipe B; dan

c.

bupati/walikota, untuk terminal tipe C.

Audit terhadap unit pengujian kendaraan bermotor
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

c

dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan.
(5)

Audit

terhadap

unit

pelaksana

penimbangan

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

huruf

d

dilaksanakan

oleh

menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(6)

Audit

terhadap

sebagaimana

perusahaan

dimaksud

pada

angkutan
ayat

(1)

umum
huruf

e

dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan izin.
Paragraf 4
Audit di Bidang Pengemudi Kendaraan Bermotor
Pasal 45
(1)

Audit

di

dilakukan

bidang

pengemudi

terhadap

kendaraan

satuan

bermotor

penyelenggara

administrasi surat izin mengemudi.
(2)

Audit

di

bidang

pengemudi

kendaraan

bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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Bagian Ketiga
Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Paragraf 1
Umum
Pasal 46
(1)

Inspeksi Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh inspektur
atau petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala
masing-masing pembina LLAJ.

(2)

Inspektur

atau

instansi/kepala

petugas

yang

masing-masing

ditunjuk
pembina

oleh
LLAJ

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
kompetensi sesuai dengan bidangnya.
Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Inspeksi Bidang
KLLAJ serta standar kompetensi inspektur diatur dengan
peraturan

menteri/kepala

lembaga

masing-masing

pembina LLAJ.
Paragraf 2
Inspeksi Bidang Jalan
Pasal 48
(1)

Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanakan di bidang
jalan dilakukan terhadap jalan yang sudah beroperasi.

(2)

Inspeksi Bidang KLLAJ yang dilaksanakan di bidang
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab pembina yang bertanggung jawab di
bidang jalan.

(3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

pelaksanaan inspeksi bidang jalan diatur dengan
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang jalan.
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Paragraf 3
Inspeksi Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Pasal 49
(1)

Inspeksi bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi
inspeksi:
a.

perlengkapan

jalan

dan

fasilitas

pendukung

untuk jalan yang sudah dioperasikan;
b.

terminal;

c.

unit pengujian kendaraan bermotor;

d.

unit

pelaksana

penimbangan

kendaraan

bermotor; dan
e.
(2)

perusahaan angkutan umum.

Inspeksi terhadap perlengkapan jalan dan fasilitas
pendukung untuk jalan yang sudah dioperasikan
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

a

dilaksanakan oleh:
a.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalu

lintas

dan

angkutan

jalan,

untuk

perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung yang
berada di jalan nasional;
b.

gubernur, untuk perlengkapan jalan dan fasilitas
pendukung yang berada di jalan provinsi; dan

c.

bupati/walikota, untuk perlengkapan jalan dan
fasilitas

pendukung

yang

berada

di

jalan

kabupaten/kota.
(3)

Inspeksi terhadap terminal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
a.

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal
tipe A;
b.

gubernur, untuk terminal tipe B; dan

c.

bupati/walikota, untuk terminal tipe C.
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(4)

Inspeksi terhadap unit pengujian kendaraan bermotor
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

c

dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan

pemerintahan

dalam

bidang

sarana

dan

prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(5)

Inspeksi

terhadap

unit

pelaksana

penimbangan

kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

huruf

d

dilaksanakan

oleh

menteri

yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Paragraf 4
Inspeksi Bidang Pengemudi Kendaraan Bermotor
Pasal 50
(1)

Inspeksi di bidang pengemudi kendaraan bermotor
dilakukan terhadap Satuan Penyelenggara Adminitrasi
Surat Izin Mengemudi.

(2)

Inspeksi

bidang

pengemudi

kendaraan

bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagian Keempat
Pengamatan dan Pemantauan
Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasal 51
(1)

Pengamatan

dan

Pemantauan

Bidang

KLLAJ

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
c meliputi kegiatan:
a.

pencatatan kondisi faktual dan permasalahan
masing-masing bidang;

b.

evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan
KLLAJ sesuai dengan bidangnya masing-masing;
dan

c.

pelaporan secara berkala perkembangan KLLAJ
sesuai dengan bidangnya masing-masing.
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(2)

Pengamatan

dan

Pemantauan

Bidang

KLLAJ

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berkelanjutan

oleh

masing-masing

pembina

LLAJ

sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengamatan dan
Pemantauan Bidang KLLAJ sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 diatur dengan:
a.

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang jalan untuk pengamatan dan
pemantauan di bidang jalan.

b.

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan, untuk pengamatan dan
pemantauan:
1)

perlengkapan

jalan

dan

fasilitas

pendukung

untuk jalan yang sudah dioperasikan;
2)

terminal;

3)

unit pengujian kendaraan bermotor;

4)

unit

pelaksana

penimbangan

kendaraan

bermotor; dan
5)
c.

perusahaan angkutan umum.

Peraturan

Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia untuk pengamatan dan pemantauan di
bidang pengemudi.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin
angkutan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan,
wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

pengundangan

Peraturan

penempatannya

dalam

memerintahkan

Pemerintah

Lembaran

ini

Negara

dengan
Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
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KEPPRES 22/1993, PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:

22 TAHUN 1993 (22/1993)

Tanggal:

27 PEBRUARI 1993 (JAKARTA)

Sumber:
Tentang:

PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja,
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
menetapkan perlunya pengaturan mengenai penyakit yang timbul karena
hubungan kerja dengan Keputusan Presiden.
Mengingat:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.
Tenaga Kerja;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

3.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYAKIT YANG
TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA.
Pasal 1
Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan atau lingkungan kerja.
Pasal 2
Setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja
berhak mendapat jaminan Kecelakaan Kerja baik pada saat masih dalam hubungan
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kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir.
Pasal 3
(1)

Hak atas Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerja yang hubungan kerjanya
telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan, apabila menurut
hasil diagnosis dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh
pekerjaan selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja.

(2)

Hak jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan,
apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak hubungan kerja tersebut berakhir.
Pasal 4

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan
ttd.
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.
-------------------------------CATATAN
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LAMPIRAN :
LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1993
TANGGAL 27 Pebruari 1993

PENYAKIT YANG TIMBUL KARENA HUBUNGAN KERJA
=================================================================
NO.
PENYAKIT
----------------------------------------------------------------1.

Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral
pembentuk jaringan parut (silicosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan
silikotuberkolosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat
atau kematian.

2.

Penyakit paru dan saluran pernapasan
(bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.

3.

Penyakit paru dan saluran pernapasan
(bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal
(bissinosis).

4.

Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab
sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses
pekerjaan.

5.

Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari
luar sebagai akibat penghirupan debu organik.

6.

Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau
persenyawaannya yang beracun.

7.

Penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau
persenyawaannya yang beracun.

8.

Penyakit yang disebabkan fosfor atau
persenyawaannya yang beracun.
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9.

Penyakit yang disebabkan oleh krom atau
persenyawaannya yang beracun.

10.

Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau
persenyawaan-nya yang beracun.

11.

Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau
persenyawaan-nya yang beracun.

12.

Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau
persenyawaan-nya yang beracun.

13.

Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau
persenyawaan-nya yang beracun.

14.

Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau
persenyawaan-nya yang beracun.

15.

Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida.
beracun.

16.

Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari
persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.

17.

Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau
homolognya yang beracun.

18.

Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan
amina dari benzena atau homolognya yang beracun.

19.

Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau
ester asam nitrat lainnya.

20.

Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau
keton.

21.

Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap
penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida,
hidrogen sulfida, atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.

22.

Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh
kebisingan.
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23.

Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik
(kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau
syaraf tepi.

24.

Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam
udara yang berkenaan lebih.

25.

Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro
magnetik dan radiasi yang mengion.

26.

Penyakit kulit (dermatosis) yang disebabkan oleh
penyebab fisik, kimiawi atau biologik.

27.

Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh
ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau
residu dari zat tersebut.

28.

Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh
asbes.

29.

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri
atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko
kontaminasi khusus.

30.

Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau
rendah atau radiasi atau kelembaban udara tinggi.

31.

Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya
termasuk bahan obat.

=================================================================
Kutipan:
LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2006
TENTANG
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
TUMPAHAN MINYAK DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa kegiatan di laut yang meliputi kegiatan pelayaran,
kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta kegiatan
lainnya mengandung risiko terjadinya kecelakaan yang dapat
mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak yang dapat
mencemarkan

dan/atau

merusakkan

lingkungan

laut

sehingga memerlukan tindakan penanggulangan secara
cepat, tepat, dan terkoordinasi;
b.

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Pemerintah Indonesia
berkewajiban

mengembangkan

suatu

kebijakan

dan

mekanisme yang memungkinkan tindakan secara cepat,
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tepat, dan terkoordinasi dalam penanggulangan tumpahan
minyak di laut dan penanggulangan dampak lingkungan

-2c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden

tentang

Penanggulangan

Keadaan

Darurat

Tumpahan Minyak di Laut;
Mengingat ...

Mengingat : 1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas
Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2994);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3260);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi
Perserikatan

Bangsa-Bangsa

tentang

Hukum

Laut)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017

3319);
5.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

-36.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal
21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2005);
8. Undang-Undang ...
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8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

-410. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4227);
12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang
Mengesahkan International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1978 Nomor 28);
13. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang
Pengesahan International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, beserta Protokol (the Protocol of 1978
relating to the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 59);
14. Keputusan ...

14. Keputusan

Presiden

Nomor

52

Tahun

1999

tentang

Pengesahan Protocol of 1992 to Amend the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969
(Protokol 1992 tentang

Perubahan terhadap Konvensi

Internasional tentang Tanggung Jawab Perdata untuk
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Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99);

-5Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN
KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1.

Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut
adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk
mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di
laut

serta

menanggulangi

dampak

lingkungan

akibat

tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian
masyarakat dan kerusakan lingkungan laut.
2.

Tumpahan minyak di laut adalah lepasnya minyak baik
langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal
dari kegiatan pelayaran, kegiatan pengusahaan minyak dan
gas bumi, atau kegiatan lain.
3. Minyak ...
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3.

Minyak adalah minyak bumi dan berbagai hasil olahannya,
dalam bentuk cair atau padat, mudah berubah bentuk atau

-6fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit,
dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi
tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang
berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak
berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
5.

Laut adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut
teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

6.

Dampak lingkungan laut adalah pengaruh perubahan pada
kualitas lingkungan laut akibat tumpahan minyak.

7.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keamanan dan
keselamatannya.

8.

Pengusahaan minyak dan gas bumi adalah kegiatan usaha
hulu dan/atau kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

9.

Kegiatan lain adalah kegiatan di luar kegiatan pelayaran dan
kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi.

10. Koordinator Misi adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan operasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak di laut.
11. Administrator Pelabuhan, yang selanjutnya disebut ADPEL,
adalah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat
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Jenderal Perhubungan Laut pada pelabuhan laut yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

-712. Kepala

Kantor

KAKANPEL,

Pelabuhan,

adalah

kepala

yang
unit

selanjutnya
pelaksana

disebut

teknis

di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada
pelabuhan laut yang tidak diselenggarakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan.
13. ADPEL Koordinator adalah ADPEL tertentu yang bertugas
selaku koordinator dalam rangka pengawasan dan pembinaan
serta mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas
dari segi keselamatan pelayaran.
14. Pusat

Komando

dan

Pengendali

Nasional

Operasi

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut,
yang selanjutnya disebut PUSKODALNAS, adalah pusat
komando dan pengendalian operasi dalam penanggulangan
tumpahan minyak di laut dan penanggulangan dampak
lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.
15. Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut PROTAP, adalah
pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi
dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan dan
komunikasi, serta prosedur dan pedoman teknis operasi
penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.
16. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, yang selanjutnya disebut
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DLKR Pelabuhan, adalah wilayah perairan dan daratan pada
pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk

-8sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum
yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18. Tier ...

18. Tier 1 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP
dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas
bumi atau unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh
sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan
atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit
kegiatan lain.
19. Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP
dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas
bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani
oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada
pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau
unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan tier 1.
20. Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat
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tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP
dan DLKR Pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas

-9wilayah berdasarkan tingkatan tier 2, atau menyebar melintasi
batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang,
dan/atau badan hukum.

BAB II...

BAB II
KEWAJIBAN NAKHODA, PIMPINAN KAPAL, ADPEL, KAKANPEL,
PIMPINAN UNIT PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI, DAN
PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN LAIN

Pasal 2
(1)

Setiap nakhoda atau pimpinan kapal dan/atau pemilik atau
operator kapal wajib menanggulangi terjadinya keadaan
darurat tumpahan minyak di laut yang bersumber dari
kapalnya serta melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)

Setiap

ADPEL

atau

KAKANPEL

wajib

menanggulangi

terjadinya keadaan darurat tumpahan minyak di laut di dalam
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DLKR

dan

jawabnya.

DLKP

Pelabuhan

yang

menjadi

tanggung

- 10 pantai wajib menanggulangi terjadinya keadaan darurat
tumpahan minyak di laut yang bersumber dari usaha
dan/atau kegiatannya serta melaporkan kejadian tersebut
kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(4)

Setiap pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain wajib
menanggulangi terjadinya keadaan darurat tumpahan minyak
di laut yang bersumber dari usaha dan/atau kegiatannya serta
melaporkan kejadian tersebut kepada pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.
BAB III...

BAB III
KELEMBAGAAN
Pasal 3
(1)

Dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 3,
dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat
Tumpahan Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut Tim
Nasional.

(2)

Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Ketua

: Menteri Perhubungan;

Wakil Ketua : Menteri Negara Lingkungan Hidup;
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Anggota

: 1.
2.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral;
Menteri Dalam Negeri;

- 11 7.

Menteri Keuangan;

8.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9.

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

10. Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia;
11. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi;
12. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi
melalui Pipa;
13. Gubernur,

Bupati/Walikota

yang

sebagian wilayahnya mencakup laut.
(3)

(3)

Tim...

Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(4)

Ketua Tim Nasional wajib melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya secara berkala kepada Presiden.

(5)

Tim

Nasional

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 3.
(6)
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Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
a.

melaksanakan

koordinasi

penyelenggaraan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di
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memberikan dukungan advokasi kepada setiap orang
yang mengalami kerugian akibat tumpahan minyak di
laut.

(7)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(6),

Tim

Nasional

pengembangan

sistem

berfungsi
kesiagaan

menetapkan
dan

pedoman

penyelenggaraan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut,
meliputi:
a.

menetapkan PROTAP tier 3;

b.

menjamin ketersediaan sarana, prasarana dan personil
terlatih

untuk

mendukung

pelaksanaan

operasi

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di
laut;
c.

menetapkan persyaratan minimal kesiagaan sarana,
prasarana, dan personil di pelabuhan, terminal atau
platform untuk penanggulangan tumpahan minyak di
laut;

d.

menetapkan persyaratan minimal kesiagaan sarana,
prasarana, dan personil di daerah untuk penanggulangan
dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.

Pasal 4...
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Untuk

membantu

terlaksananya

penyelenggaraan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut
tingkatan tier 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5),
Tim Nasional membentuk dan membina PUSKODALNAS.
(2)

Keanggotaan PUSKODALNAS terdiri atas wakil dari instansi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3)

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

PUSKODALNAS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua
Tim Nasional.

Pasal 5
(1)

Dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 2,
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) wajib membentuk Tim Daerah Penanggulangan Keadaan
Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut
Tim Daerah.

(2)

Untuk

Daerah

Khusus

Ibukota

Jakarta,

Tim

Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Gubernur.
(3)

Dalam

membentuk

Tim

Daerah

dan

melaksanakan

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota wajib
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berkoordinasi dengan Gubernur.

- 14 lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, kelautan
dan perikanan, kesehatan, kehutanan, kepolisian, dan ADPEL
Koordinator yang bertindak sebagai Koordinator Misi tier 2.
Pasal 6...

Pasal 6
(1)

Dalam rangka kesiagaan penanggulangan keadaan darurat
tumpahan minyak di laut tingkatan tier 1, ADPEL atau
KAKANPEL atau pimpinan unit pengusahaan minyak dan gas
bumi atau penanggung jawab kegiatan lain wajib membentuk
Tim Lokal Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan
Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut Tim Lokal.

(2)

Dalam

pelaksanaan

penanggulangan

keadaan

darurat

tumpahan minyak di laut tingkatan tier 1, Tim Lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi
dengan ADPEL terdekat.

Pasal 7
(1)

Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) menetapkan PROTAP tier 2 untuk daerahnya masing-
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masing, kecuali untuk DKI Jakarta PROTAP tier 2 ditetapkan
oleh Gubernur.

- 15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menetapkan
PROTAP tier 1.
(3)

Dalam menyusun PROTAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota dan ADPEL
atau KAKANPEL atau pimpinan unit pengusahaan minyak
dan

gas

bumi atau penanggung

jawab

kegiatan

lain

berpedoman pada PROTAP tier 3.
BAB IV...

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 8
(1)

Setiap orang yang mengetahui terjadinya tumpahan minyak di
laut wajib segera menginformasikan kepada:
a. PUSKODALNAS;
b. Kantor pelabuhan;
c. Direktorat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
teknik dan lingkungan minyak dan gas bumi, pada
departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
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kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
d. Pemerintah Daerah; atau

- 16 huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e wajib segera
menginformasikan kepada :
a. ADPEL;
b. KAKANPEL; atau
c. Kepala PUSKODALNAS.
(3)

Setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan/atau ayat (2), ADPEL atau KAKANPEL wajib segera
menginformasikan kepada Kepala PUSKODALNAS.

(4)

ADPEL, KAKANPEL, atau Kepala PUSKODALNAS setelah
menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau ayat (2) wajib segera melakukan pengecekan atas
kebenaran laporan yang diterima.
(5)

(5)

Dalam...

Dalam hal tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam
kategori tier 1, Tim Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (1) wajib segera melakukan operasi penanggulangan
keadaan darurat tumpahan minyak di laut, dan ADPEL
bertindak selaku Koordinator Misi tier 1.

(6)
4031

Dalam hal tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam
kategori tier 2,
Pasal

5

ayat

Tim Daerah sebagaimana dimaksud dalam
(1)

wajib

segera

melakukan

operasi

- 17 (7)

Dalam hal tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam
kategori tier 3,

PUSKODALNAS wajib segera melakukan

koordinasi pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan
darurat

tumpahan

minyak

di

laut,

dan

Kepala

PUSKODALNAS bertindak selaku Koordinator Misi tier 3.

Pasal 9
Dalam

hal

sumber

daya

nasional

tidak

memadai

dalam

penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut
tingkatan tier 3,

Ketua Tim Nasional dapat meminta bantuan

internasional.

Pasal 10
(1)

Kepala PUSKODALNAS, dalam kapasitas selaku Koordinator
Misi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di
laut tingkatan tier 3, wajib memberikan laporan pelaksanaan
penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut
kepada Ketua Tim Nasional.
(2)
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(2)

Ketua...

Ketua Tim Daerah wajib memberikan laporan pelaksanaan
penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut
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Ketua Tim Lokal wajib memberikan laporan pelaksanaan
penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut
tingkatan tier 1 kepada Ketua Tim Daerah dengan tembusan
kepada Kepala PUSKODALNAS dan Ketua Tim Nasional.

BAB V
BIAYA PENANGGULANGAN

Pasal 11
Setiap

pemilik

atau

operator

kapal,

pimpinan

tertinggi

pengusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab
tertinggi kegiatan pengusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan
atau penanggung jawab kegiatan lain, yang karena kegiatannya
mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung
jawab mutlak atas biaya:
a. penanggulangan tumpahan minyak di laut;
b. penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak
di laut;
c. kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut; dan
d. kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.
Pasal 12...
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Biaya pelaksanaan operasional untuk Tim Nasional dan
PUSKODALNAS dibebankan kepada APBN.

(2)

Biaya pelaksanaan operasional untuk Tim Daerah dibebankan
kepada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Selama belum ada pengaturan tersendiri, mekanisme sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden ini dapat diberlakukan terhadap
penanggulangan keadaan darurat tumpahan bahan bukan minyak
di laut.

Pasal 14
Segala peraturan pelaksanaan di bidang penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak di laut dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan
yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15...
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Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DR.

H.

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands
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SUSILO

BAMBANG

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.24, 2013

PERTAMBANGAN.
Kegiatan
Usaha
Pengelolaan.

Minyak
Hulu.

dan Gas Bumi.
Penyelenggaraan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa sebagai tindaklanjut pengalihan pelaksanaan tugas,
fungsi dan organisasi Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu
minyak
dan
gas
bumi,
serta
untuk
mengatur
penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi sehubungan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November
2012, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi;
Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4316), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5047);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI.
Pasal 1
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, yang untuk selanjutnya disebut Menteri,
membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas
bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan
diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi,
dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan
Presiden ini disebut SKK Migas.
(2) Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap
pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK
Migas, dibentuk Komisi Pengawas.
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Pasal 3
Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), terdiri dari:
a.

Ketua

:

b.

Wakil Ketua :

Wakil Menteri Keuangan yang membidangi urusan
anggaran negara;

c.

Anggota

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

2. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pasal 4
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
mempunyai tugas:
a.

memberikan persetujuan terhadap usulan kebijakan strategis dan
rencana kerja SKK Migas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

b.

melakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan operasional SKK Migas dalam penyelenggaraan
pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

c.

memberikan pendapat, saran, dan tanggapan atas laporan berkala
mengenai kinerja SKK Migas;

d.

memberikan pertimbangan terhadap
pemberhentian Kepala SKK Migas; dan

e.

memberikan persetujuan dalam pengangkatan dan pemberhentian
pimpinan SKK Migas selain Kepala SKK Migas.

usulan

pengangkatan

dan

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komisi
Pengawas menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Pasal 6
Dalam
rangka
membina,
mengoordinasikan,
dan
mengawasi
penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri melakukan penataan:
a.

Organisasi SKK Migas;

b.

Pegawai SKK Migas; dan

c.

Aset SKK Migas;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7
Struktur Organisasi SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), terdiri dari:
a.

Kepala;

b.

Wakil Kepala

c.

Sekretaris;

d.

Pengawas Internal; dan

e.

Deputi, paling banyak 5 (lima) orang.
Pasal 8

(1) Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah
mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Komisi Pengawas.
(2) Untuk pertama kali, Kepala SKK Migas ditetapkan langsung oleh
Presiden.
(3) Sebelum ditetapkannya Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan
usaha hulu minyak dan gas bumi dilakukan oleh Menteri.
Pasal 9
(1) Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2) Kepala SKK Migas wajib menandatangani Pakta Integritas dan
Kontrak Kinerja kepada Presiden.
Pasal 10
(1) Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi SKK
Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf
d, dan huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul
Kepala SKK Migas.
(2) Menteri dalam mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala,
Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi SKK Migas, terlebih
dahulu mendapat persetujuan dari Komisi Pengawas.
Pasal 11
Pegawai SKK Migas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diangkat
dan diberhentikan oleh Kepala SKK Migas.
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Pasal 12
(1) Batas usia pensiun bagi Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas
Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
adalah 60 (enam puluh) tahun.
(2) Batas usia pensiun bagi pegawai SKK Migas selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
Pasal 13
(1) Pegawai SKK Migas dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan non
pegawai negeri sipil.
(2) Pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan
pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi.
(3) Pegawai SKK Migas wajib menandatangani Pakta Integritas.
Pasal 14
Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala SKK Migas dapat mengangkat
tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang.
Pasal 15
(1) Pegawai SKK Migas diberikan hak keuangan dan fasilitas.
(2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri setelah
mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Pasal 16
Ketentuan mengenai tugas, susunan organisasi, kepegawaian, dan tata
kerja SKK Migas, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 17
Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan prinsip optimalisasi
dan efisiensi.
Pasal 18
(1) Biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara
dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
(2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh Menteri, untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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(3) Biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi untuk tahun 2012, menggunakan sisa
anggaran eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi Tahun 2012.
Pasal 19
Dalam rangka pemanfaatan aset eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pelaksanaan penyelenggaraan
pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas,
dilakukan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 November 2012 sepanjang
berkaitan dengan biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan
usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL
FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH/CONVENTION 187,
2006 (KONVENSI MENGENAI KERANGKA KERJA PENINGKATAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/KONVENSI 187, 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota
Organisasi

Ketenagakerjaan

Internasional

memiliki

komitmen yang kuat untuk meningkatkan keselamatan dan
kesehatan kerja sejalan dengan ketentuan yang telah
digariskan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional
dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kebutuhan
hukum nasional;
b. bahwa Convention Concerning the Promotional Framework
for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006
(Konvensi

mengenai

Kerangka

Kerja

Peningkatan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006)
menitikberatkan pada upaya negara anggota Organisasi
Ketenagakerjaan

Internasional

untuk

mempromosikan

kerangka kerja keselamatan dan kesehatan kerja melalui
kebijakan, sistem, dan program nasional dalam mencapai
terwujudnya budaya keselamatan dan kesehatan kerja
nasional;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang

Nomor

24

Tahun

2000

tentang

Perjanjian

Internasional, Konvensi tersebut perlu disahkan dengan
Peraturan Presiden;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan

Presiden

tentang

Pengesahan

Convention

Concerning the Promotional Framework for Occupational
Safety

and

Health/Convention

187,

2006

(Konvensi

mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006);

Mengingat

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PRESIDEN

CONVENTION

TENTANG

CONCERNING

FRAMEWORK

FOR

THE

OCCUPATIONAL

PENGESAHAN
PROMOTIONAL
SAFETY

AND

HEALTH/CONVENTION 187, 2006 (KONVENSI MENGENAI
KERANGKA

KERJA

PENINGKATAN

KESELAMATAN

DAN

KESEHATAN KERJA/KONVENSI 187, 2006).

Pasal 1
(1)

Mengesahkan Convention Concerning the Promotional Framework for
Occupational

Safety

and

Health/Convention

187,

2006

(Konvensi

mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja/Konvensi
Ketenagakerjaan

187,

2006)

yang

Internasional

telah
dalam

diadopsi
sidang

oleh

Organisasi

ketenagakerjaan

internasional ke-95 pada tanggal 15 Juni 2006 di Jenewa, Swiss.
(2)

Naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagai bahasa resminya.

(3)

Salinan naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menjadi lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
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Pasal 2
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara salinan naskah asli Konvensi
dan salinan naskah terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, yang diberlakukan salinan naskah asli Konvensi.
Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 89
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INTRODUCTION

On 15 June 2005 the International Labour Conference, meeting in Geneva at its
93rd Session, adopted the following resolution:
The General Conference of the International Labour Organization,
Having adopted the report of the Committee appointed to consider the fourth item on the
agenda,
Having in particular approved as general conclusions, with a view to the consultation of
Governments, proposals for a Convention and a Recommendation concerning occupational safety and
health,
Decides that an item entitled “Occupational safety and health” shall be included in the agenda
of its next ordinary session for second discussion with a view to the adoption of a Convention and a
Recommendation.

By virtue of this resolution and in accordance with article 39, paragraph 6, of the
Standing Orders of the Conference, the Office is required to prepare, on the basis of the
first discussion by the Conference, the texts of a proposed Convention and
Recommendation. These texts are to be sent to governments and are to reach them not
later than two months from the closing of the 93rd Session of the Conference. The
purpose of this report is to transmit to governments the proposed texts.
Governments are asked to reply within three months, after consulting the most
representative organizations of employers and workers, and to state whether they have
any amendments to suggest or comments to make. Under the Standing Orders of the
Conference, any amendments or comments on the proposed texts should be sent as soon
as possible, and should reach the Office in Geneva no later than 15 November 2005.
Governments which have no amendments or comments to put forward are asked to
inform the Office by the same date whether they consider that the proposed texts are a
satisfactory basis for discussion by the Conference at its 95th Session in June 2006.
Governments are requested to indicate which organizations of employers and
workers they consulted before they finalized their replies pursuant to article 39,
paragraph 6, of the Standing Orders. Such consultation is also required by Article 5(1)(a)
of the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976
(No. 144), for countries which have ratified this Convention. The results of the
consultation should be reflected in the governments’ replies.
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The texts of a proposed Convention and Recommendation on the promotional
framework for occupational safety and health are given below. These texts are based on
the conclusions adopted by the International Labour Conference following the first
discussion at its 93rd Session (2005).
The report of the Committee on Safety and Health, appointed by the Conference to
consider this item, together with the record of the discussion in plenary session and the
conclusions adopted, are contained in the Provisional Record of the Conference
(Provisional Record Nos. 18 and 24). 1
Some drafting changes have been incorporated in the proposed instruments in the
interest of greater clarity, to bring the two official language versions of the texts into line
with one another or to harmonize certain provisions. Where necessary, they are
discussed below and the Office invites comments on these issues.
The Office wishes to draw particular attention to the discussion in the Conference
plenary when the report of the Committee was being approved. 2 The Reporter and the
Chairperson of the Committee emphasized the spirit of consensus and compromise that
had prevailed in the Committee and the desire to reach sensible and practical solutions.
The Employers’ group, for its part, expressed the view that, while the Employers were
disappointed that their proposal for a Declaration had not been agreed to, the proposed
new standards, built on the consensus of the 2003 discussion, would go a long way
towards fostering political commitment to occupational safety and health and placing
this issue high on national agendas. The Workers’ group, for its part, stated that the new
standards, as currently proposed, did not meet the Workers’ expectations on what should
be the content of an instrument establishing a promotional framework on occupational
safety and health, and considered that the links to the workplace and to some key ILO
instruments on occupational safety and health needed to be made more explicit in order
to ensure an effective promotion of relevant existing instruments.
In the light of the foregoing and of the discussions in the Committee on these
matters, and with a view to achieving tripartite consensus, the Office invites comments
on the following questions:
1. The articulation of the link between the proposed instruments and relevant existing
instruments in the area of occupational safety and health: How can this be best
achieved with a view to the promotion of relevant existing instruments? Please
comment.
2. Should the basic principles governing a national policy on occupational safety and
health be included? If so, please specify.
1

These texts are reproduced in the Record of Proceedings of the 93rd Session of the International Labour
Conference. They can also be consulted on the web site of the International Labour Office: www.ilo.org .
Requests for copies should be addressed to the Distribution Unit, ILO, CH-1211 Geneva 22. The proposed
Conclusions appearing in Provisional Record No. 18 were adopted without change.
2
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3.

Concerning workplace measures, should any specific issues of prevention, such as
indication of rights, duties and responsibilities, information and training, and
workplace safety and health committees, be included? If so, please specify.
The Office also invites comments on how the draft instruments could be further
improved, including whether text should be modified, added to or deleted and in which
of the instruments proposed text should best be placed.

Proposed Convention
TITLE OF THE CONVENTION
The Global Occupational Safety and Health Strategy adopted at the 2003
International Labour Conference called for the development of a new instrument
establishing a promotional framework in the area of occupational safety and health. The
Office report for the 2005 International Labour Conference was therefore entitled
“Promotional framework for occupational safety and health”. Against this background
and in view of the general agreement on the purpose of the new instrument, it is
suggested that the term “Promotional framework for occupational safety and health” be
included in the titles of the proposed Convention and Recommendation.
PREAMBLE
(Point 3 of the conclusions)
The Office has established a preambular text that incorporates point 3 of the
conclusions. The reference to the ILO Constitution has been elaborated and modelled on
preambles in previous Conventions, and the short title “Promotional Framework for
Occupational Safety and Health Convention” is suggested (see comment above).
IV. NATIONAL SYSTEM
Article 4
(Point 9(2)(a) of the conclusions)
In Article 4, the Office understands that the amended and finally adopted text was
intended to provide for flexibility as to the means of implementation of the national
system. The adopted formulation of clause 2(a) was therefore slightly modified by
replacing the word “and” with “or any” after the words “collective agreements”. The
Office notes, however, that the standard formulation used in ILO instruments is “laws
and regulations, or collective agreements, or any other relevant instruments”.

Proposed Recommendation
III. NATIONAL PROFILE
Paragraph 9
(Point 18(2) of the conclusions)
Paragraph 9 of the Recommendation, in specifying the information to be included
in the national profile, lists the elements of the national system described in the
4
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Convention for greater clarity, instead of making a reference to Article 4, paragraph 2, of
the Convention.
ANNEX
(Annex in the conclusions)
In the annex to the Recommendation, the Employment Injury Benefits Convention,
1964 (No. 121), and its accompanying Recommendation (No. 121), have been added.
These instruments are relevant, as the texts of the proposed Convention and
Recommendation refer to insurance schemes covering occupational accidents and
diseases. They also include provisions for the prevention of occupational accidents and
diseases and a list of occupational diseases. A title has been added to the list of relevant
ILO instruments contained in the annex based on guidance provided in the Manual for
drafting ILO instruments. 3

Proposed Convention on the Promotional Framework
for Occupational Safety and Health
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Ninety-fifth Session on 30 May 2006,
Recalling that the protection of workers against sickness, disease and injury arising
out of their employment is one of the core tasks assigned to the International
Labour Organization under its Constitution, and
Noting paragraph III(g) of the Philadelphia Declaration which provides that the
International Labour Organization has the solemn obligation to further among
the nations of the world programmes which will achieve adequate protection
for the life and health of workers in all occupations, and
Noting the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), and the
Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164), and
Recalling that the promotion of occupational safety and health is part of the
International Labour Organization’s core objective of decent work for all, and
Recalling the Conclusions concerning occupational safety and health adopted by
the 91st Session (2003) of the International Labour Conference, in particular
the priority to be given to occupational safety and health in national agendas,
and
Stressing the importance of the continuous promotion of a national preventative
safety and health culture, and
Having decided upon the adoption of certain proposals on occupational safety and
health, which is the fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international
Convention;
3
The Manual for drafting ILO instruments can be consulted at the web site of the International Labour
Office at www.ilo.org/public/english/bureau/leg/man.pdf .
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adopts this day of June two thousand and six the following Convention, which may be
cited as the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention,
2006.
I. DEFINITIONS
Article 1
For the purpose of this Convention:
(a)

the term “national policy” refers to the national policy on occupational safety and
health and the working environment developed in accordance with the principles of
Article 4 of the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155);

(b)

the term “national system for occupational safety and health” refers to the
infrastructure which provides the main framework for implementing national
programmes on occupational safety and health;

(c)

the term “national programme on occupational safety and health” refers to any
national programme that includes objectives, priorities and means of action
formulated to improve occupational safety and health, to be achieved in a
predetermined time frame;

(d)

the term “a national preventative safety and health culture” refers to a culture in
which the right to a safe and healthy working environment is respected at all levels,
where governments, employers and workers actively participate in securing a safe
and healthy working environment through a system of defined rights,
responsibilities and duties, and where the principle of prevention is accorded the
highest priority.
II. OBJECTIVE
Article 2

Each Member which ratifies this Convention shall take active steps towards
achieving progressively a safer and healthier working environment through national
programmes on occupational safety and health by taking into account the principles in
relevant ILO instruments on occupational safety and health.
III. NATIONAL POLICY
Article 3
1. Each Member shall promote a safe and healthy working environment by
formulating a national policy.
2. Each Member shall promote continuous improvement of occupational safety
and health by the development, on a tripartite basis, of a national policy, national system
and national programme.
3. Each Member shall promote and advance, at all relevant levels, the right of
workers to a safe and healthy working environment.
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IV. NATIONAL SYSTEM
Article 4
1. Each Member shall establish, maintain, progressively develop and periodically
review a national system for occupational safety and health, in consultation with
representative organizations of employers and workers.
2. The national system for occupational safety and health shall include among
others:
(a)

laws, regulations, collective agreements or any other relevant instrument on
occupational safety and health;

(b)

an authority or body, or authorities or bodies responsible for occupational safety
and health, designated in accordance with national law and practice;

(c)

mechanisms for ensuring compliance with national laws and regulations, including
systems of inspection; and

(d)

arrangements to promote, at the level of the undertaking, cooperation between
management, workers and their representatives as an essential element of
workplace-related prevention measures.

3. The national system for occupational safety and health shall include, where
appropriate:
(a)

information and advisory services on occupational safety and health;

(b)

the provision of occupational safety and health training;

(c)

occupational health services in accordance with national law and practice;

(d)

research on occupational safety and health;

(e)

a mechanism for the collection and analysis of data on occupational accidents and
diseases, taking into account relevant ILO instruments;

(f)

provisions for collaboration with relevant insurance schemes covering occupational
accidents and diseases; and

(g)

support mechanisms for a progressive improvement of occupational safety and
health conditions in micro-, small and medium-sized enterprises.
V. NATIONAL PROGRAMME
Article 5

1. Each Member shall formulate, implement, monitor and periodically review a
national programme on occupational safety and health in consultation with
representative organizations of employers and workers.
2. The national programme shall:
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(a)

contribute to the protection of workers by minimizing work-related hazards and
risks, in accordance with national law and practice, in order to reduce work-related
deaths, injuries and diseases;

(b)

be formulated and reviewed on the basis of analysis of the national situation on
occupational safety and health, including the national system for occupational
safety and health;
7
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(c)

promote the development of a national preventative safety and health culture;

(d)

include targets and indicators of progress; and

(e)

be supported, where possible, by other complementary national programmes and
plans which will assist in achieving the objective of a safer and healthier working
environment.

3. The national programme shall be widely publicized and, to the extent possible,
endorsed and launched by the highest national authorities.

Proposed Recommendation on the Promotional Framework
for Occupational Safety and Health
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Ninety-fifth Session on 30 May 2006,
Having decided upon the adoption of certain proposals on occupational safety and
health, which is the fourth item of the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation
supplementing the Promotional Framework on Occupational Safety and
Health Convention, 2006 (hereinafter referred to as “the Convention”);
adopts this
day of June of the year two thousand and six the following
Recommendation, which may be cited as the Promotional Framework for Occupational
Safety and Health Recommendation, 2006.
I. NATIONAL SYSTEM
1. In establishing, maintaining, progressively developing and periodically
reviewing the national system for occupational safety and health defined in Article 1(b)
of the Convention, Members may extend the consultations provided for in Article 4 of
the Convention to other interested parties.
2. With a view to reducing work-related deaths, injuries and diseases, the national
system should provide appropriate measures for the protection of all workers, in
particular workers in high-risk sectors and of vulnerable workers, such as those in the
informal economy, migrant and young workers.
3. In promoting a national preventative safety and health culture, Members should
seek:
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(a)

to raise awareness in the workplace and public awareness on occupational safety
and health through national campaigns linked, where appropriate, with
international initiatives;

(b)

to promote mechanisms for delivery of occupational safety and health education
and training, in particular for management, supervisors, workers and their
representatives and government officials responsible for safety and health;

(c)

to introduce occupational safety and health concepts in educational and vocational
training programmes;

(d)

to facilitate the exchange of occupational safety and health statistics and data
between relevant authorities, employers, workers and their representatives;

Proposed texts

(e)

to provide information and advice to employers and workers and promote or
facilitate cooperation between them and their organizations with a view to
eliminating or reducing hazards;

(f)

to promote, at the level of the workplace, the establishment of safety and health
policies and joint safety and health committees and the designation of workers’
safety representatives, in accordance with national law and practice; and

(g)

to address the constraints of micro-, small and medium-sized enterprises and
contractors in the implementation of occupational safety and health policies and
regulations, in accordance with national law and practice.

4. Members should promote the management systems approach to occupational
safety and health, such as that set out in the Guidelines on occupational safety and health
management systems (ILO-OSH 2001).
II. NATIONAL PROGRAMME
5. In formulating and reviewing the national programme on occupational safety
and health defined in Article 1(c) of the Convention, Members may extend the
consultations provided for in Article 5 of the Convention to other interested parties.
6. The national programme on occupational safety and health should be
coordinated, where appropriate, with other national programmes and plans, such as those
relating to public health and economic development.
7. In formulating and reviewing the national programme on occupational safety
and health, and without prejudice to their obligations under Conventions which they
have ratified, Members should take into account the international labour Conventions
and Recommendations listed in the annex.
III. NATIONAL PROFILE
8. Members should prepare and regularly update a national profile which
summarizes the existing situation on occupational safety and health and the progress that
has been made in achieving a safer and healthier working environment. The profile
should be used as a basis for formulating and reviewing the national programme.
9. The national profile on occupational safety and health should include
information on the following elements, where appropriate:
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(a)

laws, regulations, collective agreements or any other relevant instrument on
occupational safety and health;

(b)

authority or body, or authorities or bodies responsible for occupational safety and
health, designated in accordance with national law and practice;

(c)

mechanisms for ensuring compliance with national laws and regulations, including
systems of inspection;

(d)

arrangements to promote, at the level of the undertaking, cooperation between
management, workers and their representatives as an essential element of
workplace-related prevention measures;

(e)

information and advisory services on occupational safety and health;

(f)

the provision of occupational safety and health training;

(g)

occupational health services in accordance with national law and practice;
9
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(h)

research on occupational safety and health;

(i)

the mechanism for the collection and analysis of data on occupational accidents
and diseases, taking into account relevant ILO instruments;

(j)

provisions for collaboration with relevant insurance schemes covering occupational
accidents and diseases;

(k)

support mechanisms for a progressive improvement of occupational safety and
health conditions in micro-, small and medium-sized enterprises;

(l)

coordination and collaboration mechanisms at national and enterprise levels,
including national programme review mechanisms;

(m) technical standards, codes of practice and guidelines on occupational safety and
health;
(n)

educational and awareness-raising structures including promotional initiatives;

(o)

specialized technical, medical and scientific institutions with linkages to various
aspects of occupational safety and health, including research institutes and
laboratories concerning occupational safety and health;

(p)

persons engaged in the area of occupational safety and health, such as inspectors,
officers, occupational physicians and hygienists;

(q)

occupational accident and disease statistics;

(r)

occupational safety and health policies and programmes of organizations of
employers and workers;

(s)

regular or ongoing activities related to occupational safety and health, including
international collaboration;

(t)

financial and budgetary resources with regard to occupational safety and health;
and

(u)

related data addressing, for example, demography, literacy, economy and
employment, as available, as well as any other relevant information.
IV. INTERNATIONAL EXCHANGE OF INFORMATION
10. The International Labour Organization should:

(a)

facilitate the exchange of information on national policies, systems and
programmes on occupational safety and health, including good practices and
innovative approaches, and the identification of new and emerging hazards and
risks in the workplace; and

(b)

inform on progress made in achieving a safer and healthier working environment.
V. UPDATING OF THE ANNEX

11. The list annexed to this Recommendation should be reviewed and updated by
the Governing Body of the International Labour Office. Any new list so established shall
be adopted by the Governing Body and shall replace the preceding list after having been
communicated to the Members of the International Labour Organization.

10
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ANNEX
List of ILO instruments relevant to the promotional
framework for occupational safety and health
I. CONVENTIONS
Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120)
Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 121)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129)
Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139)
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148)
Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167)
Chemicals Convention, 1990 (No. 170)
Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174)
Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176)
Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184)
Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)
II. RECOMMENDATIONS
Labour Inspection Recommendation, 1947 (No. 81)
Labour Inspection (Mining and Transport) Recommendation, 1947 (No. 82)
Protection of Workers’ Health Recommendation, 1953 (No. 97)
Welfare Facilities Recommendation, 1956 (No. 102)
Radiation Protection Recommendation, 1960 (No. 114)
Workers’ Housing Recommendation, 1961 (No. 115)
Hygiene (Commerce and Offices) Recommendation, 1964 (No. 120)
Employment Injury Benefits Recommendation, 1964 (No. 121)
Labour Inspection (Agriculture) Recommendation, 1969 (No. 133)
Occupational Cancer Recommendation, 1974 (No. 147)
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Recommendation, 1977 (No. 156)
Occupational Safety and Health (Dock Work) Recommendation, 1979 (No. 160)
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Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164)
Occupational Health Services Recommendation, 1985 (No. 171)
Asbestos Recommendation, 1986 (No. 172)
Safety and Health in Construction Recommendation, 1988 (No. 175)
Chemicals Recommendation, 1990 (No. 177)
Prevention of Major Industrial Accidents Recommendation, 1993 (No. 181)
Safety and Health in Mines Recommendation, 1995 (No. 183)
Safety and Health in Agriculture Recommendation, 2001 (No. 192)
List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194)
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www.bpkp.go.id
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
(PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI
INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN
JIWA DI LAUT, 1974)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a.

bahwa di London, Inggris, pada tanggal 11 November
1988,

Organisasi

menetapkan

Maritim

Protocol

of

Internasional

1988

Relating

telah
to

The

International Convention For The Safety of Life at Sea,
1974

(Protokol

1988

terkait

dengan

Konvensi

Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974)
sebagai

hasil

perundingan

wakil

Delegasi

Negara

Anggota Organisasi Maritim Internasional;
b.

bahwa

Protokol

tersebut

perlu

disahkan

guna

memberikan dasar hukum pemberlakuan ketentuan
Protokol 1988 terkait dengan Konvensi Internasional
untuk Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 dalam rangka
mengharmonisasikan

sistem

survei

dan

sertifikasi

dengan ketentuan internasional mengenai Konvensi
Internasional Keselamatan Jiwa di Laut, 1974 (SOLAS
Convention 1974), Konvensi Internasional Garis Muat
1966 (Load Lines Convention 1966), dan Konvensi
Internasional

untuk

Pencegahan

Pencemaran

dari

Kapal 73/78 (MARPOL Convention 73/78);
c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol of 1988
Relating to The International Convention for The Safety of
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Life at Sea, 1974 (Protokol 1988 terkait dengan
Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di
Laut, 1974);
Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2000

tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2000

Nomor

185,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 65);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN

PRESIDEN

TENTANG

PENGESAHAN

PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974
(PROTOKOL

1988

TERKAIT

DENGAN

KONVENSI

INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN JIWA DI LAUT,
1974).
Pasal 1
Mengesahkan Protocol of 1988 Relating to The International
Convention for The Safety of Life at Sea, 1974 (Protokol 1988
terkait dengan Konvensi Internasional untuk Keselamatan
Jiwa di Laut, 1974), yang naskah aslinya dalam bahasa
Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis,
bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol serta terjemahannya
dalam bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan
Protokol dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya
dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris,
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bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah
naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin,
bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa
Spanyol.
Pasal 3
Peraturan

Presiden

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

pengundangan

Peraturan

penempatannya

dalam

memerintahkan

Presiden

Lembaran

ini

dengan

Negara

Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 111
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SALINAN
PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN,

KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL4 tentang
Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup;

Mengingat

1.

Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ot4

tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN DAN
PENDAFTARAN BARANG TERKAIT DENGAN KEAMANAN,
KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1
Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik
dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan
dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh Konsumen atau pelaku usaha.

2. Keamanan
4062

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-22. Keamanan adalah keadaan aman, kondisi yang
terlindungi secara fisik dan spiritual, atau berbagai akibat
dari sebuah kerusakan, kecelakaan, atau berbagai
keadaan yang tidak diinginkan.

3.

Keselamatan adalah keadaan terbebas atau terhindar dari
bahaya, malapetaka, bencana, tidak mendapat gangguan
dan kerusakan.

4.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.

5.
'
6.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.

Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang
dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun

berdasarkan

konsensus

semua

pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait
dengan memperhatikan syarat Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, Lingkungan Hidup, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta
perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

7. standar

Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di
bidang standardisasi.

8.
9.

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi produk
dalam negeri.
Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau
bagi

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan-

10.

Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

1
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1. Menteri .

.

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-311. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang yang terkait
dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Lingkungan Hidup.
(21 Penetapan jenis Barang yang terkait dengan Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriterii
SNI atau standar lain yang diakui yang belum
diberlakukan secara wajib.
(3) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Barang listrik dan elektronika; dan
b. Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya.
(4) P_enetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dilakukan berdasarkan bahaya kejut Hstrik
bagi Konsumen.
(5) Penetapan jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dilakukan berdasarkan kandungan bahan
kimia yang berbahaya bagi Konsumen.
(6) Jenis Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
parameter pengujian tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturai
Presiden ini:

Pasal 3

(1)

Jenis Barang dan/atau parameter
sebagaimana dimaksud dalam pasal

pengujian

2 dapat aiuua[ atas
usulan Menteri, berdasarkan hasil kooidinasi dengan
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementer'lan
terkait.

(21 Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (l)
dapat dilakukan sepanjang tidak termasuk .rr"k"rr".r,
minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah
tangga, alat kesehatan, Barang kena cukai dan Barang
yang pendaftarannya telah diatur berdasarkan ketentuai
peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 4
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-4Pasal 4

(1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan jenis
Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal -z ayit 1oy
wajib mendaftarkan Barang yang diperdagangkan liepada
Menteri, sebelum Barang beredar di pasar.

(21 Pendaftaran.Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menyampaikan pernyataan mandiri
bahwa Barang yang diperdagangkan telah memenuhi
persyaratan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Lingkungan Hidup (self dectaration of comformitg).
(3) Pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (21
harus dilampirkan dengan dokumen - hasii
laboratorium.
":i
(41 Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling la-" 3 (tigaj
hari kerja setelah dokumen diterima
lengkap'din
"."a.,
benar.

(5) Pengajuan pendaftaran Barang oleh produsen atau
Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dikenakan biaya.

Pasal 5

(1) Menteri menerbitkan nomor tanda pendaftaran atas

Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (41.
(21 Produsen atau Importir yang telah memiliki nomor tanda
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada'Ei"rarrg,
kemasan , danf atau label.
Pasal 6

(1) Pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (2) dikecualikan untuk pendaftaran atas Barang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 2 nomoi

10 sampai dengan nomor 1S yang diproduksi

menggunakan bahan baku bempa Barang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran angka 2 nomo. 1 sampai
dengan nomor 7.

2. Pendaftaran
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-5(21 Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat
dilakukan sepanjang Barang diproduksi tanpa melalui
proses yang mengakibatkan perubahan kandungan
senyawa kimia.

(3) Produsen yang mengajukan pendaftaran atas Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus melampirkan
salinan dokumen nomor tanda pendaftaran bahan baku.
Pasal 7

Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(3) diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus
memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.
Pasal 8

Menteri melakukan pengawasan kegiatan perdagangan

Barang yang ditetapkan dalam Peraturan presiden ini.

Pasal 9

(1) Produsen atau Importir wajib menghentikan kegiatan
perdagangan dan menarik Barang dari distribusi apabila
berdasarkan hasil pengawasan danf atau pengaduan dari
masyarakat ditemukan:

a. Barang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi

parameter Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Lingkungan Hidup;

b. Barang teiah terdaftar tetapi tidak dicantumkan nomor

tanda pendaftaran; atau
c. Barang tidak memiliki nomor tanda pendaftaran.
(21 Produsen atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib melakukan penarikan Barang dari:
a. distributor;

b.

agen;

c. grosir;
d. pengecer;,dan/atau
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e.

Konsumen

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-6e.

Konsumen

Pasal

1O

Perintah penghentian kegiatan perdagangan Barang dan
penarikan Barang dari distribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal

9 dilakukan

oleh Menteri.

Pasal I 1

(1) Produsen atau Importir wajib mulai menghentikan
kegiatan perdagangan dan menarik Barang dari distribusi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah mlnerima surat
perintah penghentian kegiatan perdagangan Barang dan
penarikan Barang dari distribusi.
(2) D.alam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya surat perintah p.rrg=h.rrtia.r' kegiaian
perdagangan Barang dan penarikan Barang- dari
distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pr-odusen
atau Importir harus telah selesai melakukan penarikan
Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat(1) dari
distribusi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pengujian, tata cara
pendaftaran, pengawasan, penghenti-an kegiatan
perdagangan dan penarikan Barang diatur dengan peraturan
Menteri.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar

4067

PRES I DEN

REPUELIK INDONESIA

-7

-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI8 NOMOR 131

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ukum dan Perundang-undangan,

vanna Djaman
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Kumpulan Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia

Regulasi dari
Kementerian Tenaga Kerja terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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PER/01/MEN/1976

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
No : PER/01/MEN/1976
TENTANG
KEWAJIBAN LATIHAN HIPERKES
BAGI DOKTER PERUSAHAAN
MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI.

Menimbang : 1. Bahwa setiap tenaga kerja perlu mendapat perlindungan kesehatan
keselamatan kerja sehingga melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
2. Bahwa dokter perusahaan harus dapat melakukan usaha-usaha
Hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan
norma-norma perlindungan dan perawatan tenaga kerja.
3. Bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut pada angka 2 di
atas, maka perlu dikeluarkan peraturan tentang kewajiban Latihan
Hiperkes bagi Dokter Perusahaan.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970.
2. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972.
3. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1973.
4. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 153 dan 158 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSKOP TENTANG
KEWAJIBAN LATIHAN HIPERKES BAGI DOKTER-DOKTER
PERUSAHAAN.
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Pasal 1
Setiap perusahaan diwajibkan untuk mngirimkan setiap dokter perusahaannya untuk
mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan. Kesehatan dan Keselamatan
Kerja

Pasal 2
Yang dimaksud dengan dokter perusahaan adalah setiap dokter yang ditunjuk atau
bekerja di perusahaan yang bertugas dan atau bertanggung jawab atas Hygiene
Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 3
Lembaga Nasional dan Lembaga Daerah Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja ditunjuk menyelenggarakan Latihan dan Lapangan Hygiene
Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam pasal 1 dengan petunjuk dan
bimbingan Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja Transmigrasi dan
Koperasi.

Pasal 4
Lembaga Nasional dan Lembaga Daerah Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja harus
mendaftar dan melaporkan semua dokter perusahaan yang telah dilatih kepada Direktorat
Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Pasal 5
Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan latihan hiperkes tersebut diatur
lebih lanjut oleh Direktur Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 6
Perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut pasal 1 peraturan ini
diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 Undang-undang
No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 1976
MENTERI
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUBROTO
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
No : PER.01/MEN/1978
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM
PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa belum adanya ketentuan atau norma-norma untuk memberikan
perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang bertalian
dengan penebangan dan pengangkutan kayu;
b. bahwa untuk itu sebagai pelaksaan ketentuan tersebut dalam pasal 2
ayat 2 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja dilaksanakan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1969, tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Keputusan Presiden No. 44 No. 45 tahun 1974, yo. KEputusan Menteri
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. KEPTS. 1000/MEN/1975.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
KOPERASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA DALAM PENEBANGAN DAN
PENGANGKUTAN KAYU.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud didalam Peraturan Menteri ini dengan:
(1)

Penelitian hutan

: ialah penenjauan pengamatan, pencatatan objek hutan yang
mendahului kegiatan pembukaan maupun pengerjaan suatu
hutan dan dilakukan langsung di hutan.

(2)

Pemetaan hutan

: ialah pembuatan peta yang dilakukan dengan pengukuran
obyek hutan di darat maupun dari udara terkecuali dengan
penggunaan satelit

(3)

Pembuatan jalan

: ialah pembuatan suatu jalan dalam hutan untuk keperluan lalu
lintas, orang maupun barang, termasuk kegiatan pemetaan,
persiapan dan perawatannya.

(4)

Jalan

: ialah suatu jalur terbuka yang menghubungkan dua tempat
untuk lalu lintas orang, binatang, kendaraan termasuk
landasan pesawat terbang.

(5)

Pangkalan induk

: ialah tempat pemukiman dan tempat kerja sebagai pangkalan
untuk kegiatan menangani exploitasi hutan.

(6)

Isyarat

: ialah kegiatan, gerakan dan tanda untuk memberitahukan
sesuatu pihak lain yang disampaikan oleh pemberi isyarat
dengan cara audio atau visual.

(7)

Peralatan pohon

: ialah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya untuk
mengangkat dan mengangkut kayu.

(8)

Pemanjatan pohon : ialah memanjat pohon dalam hutan dalam rangka melakukan
tugas kehutanan.

(9)

Penebangan kayu

: ialah menebang pohon atau pepohonan dengan alat bermesin
atau tidak.

(10) Pemangkasan pohon: ialah memotong dahan, ranting, daun kulit pohon yang telah
tumbang untuk menjadi kayu gelondong.
(11) Penarikan kayu

: ialah menarik kayu dengan mesin, binatang, traktor maupun
kabel.

(12) Peluncuran kayu

: ialah meluncurkan, menggulingkan kayu, di tempat yang
landai maupun datar.
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(13) Pemuatan dan
Pembongkaran kayu : ialah memuat atau membongkar kayu ke atau dari suatu
kendaraan.
(14) Penimbunan dan
penumpukan kayu : ialah menimbun atau menumpuk kayu untuk menanti
pengerjaan kayu selanjutnya.
(15) Pengapungan kayu : ialah untuk mengangkut kayu secara diapungkan di air sungai
telaga atau laut.
(16) Alat pelindung diri : ialah alat atau perlengkapan untuk dipakai tenaga kerja guna
melindungi dirinya terhadap lingkungan kerja.

BAB II
PASAL 2
Yang diatur oleh Peratuan Menteri ini adalah keselamatan kerja dalam tempat kerja yang
terdapat pada penbangan dan pengangkutan kayu di wilayah hutan.

BAB III
NORMA-NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.
PASAL 3
Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada penjelasan hutan (timber cruising)
adalah:
1. Adanya pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja sebelum melaksanakan
penjelajahan hutan yang dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan
dibenarkan oleh Direktur.
2. Perlu adanya perlengkapan-perlengkapan (kompas, peta dengan ukuran skala
sekurang-kurangnya 1:50.000, parang, peluit, kelambu dan tenda);
3. Penentuan lokasi kemah mengikuti pedoman:
a. dekat sungai yang mengalir;
b. jauh dari pohon mati;
c. daerah yang kering dan cukup mendapat sinar matahari;
d. dapur harus terpisah dengan kemah atau tempat tidur.
4. Adanya usaha-usaha sebagai berikut:
a. terpisahnya penjelajah dari regunya;
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b. penggunaan tanda atau peluit apabila penjelajah terpisah dari regunya.
c. berkemah sebelum malam hari;
d. terhindarnya dari medan yang curam;
e. pemakaian alat-alat pelindung diri bagi setiap anggota pada waktu bekerja.
5. Adanya laporan keinduk pangkalan (base camp) bila salah seorang anggota penjelajah
hutan tersebut tersesat, yang dilakukan oleh kepala regu atau wakilnya sehingga dapat
diambil langkah-langkah pencarian secepat mungkin.
6. adanya komunikasi antara induk pangkalan (base camp) dengan regu penjelajah
apabila terjadi sesuatu hal (kecelakaan) untuk secepatnya mendapatkan pertolongan.

Pasal 4
Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada penebangan kayu:
1. Sebelum menebang sebuah pohon, pekerja harus memeriksa dengan teliti untuk
menetukan dari bagian manakah pemotongan harus dilakukan dari sisi yang aman;
2. Waspada terhadap kulit kayu yang terlepas ataupun dahan-dahan kayu yang lapuk dan
dapat menimpa orang, batang-batang, potongan-potongan kayu ataupun rintanganrintangan lainnya yang dapat melenting atau terlempar dari pangkal pohon yang
ditebang;
3. Pembersihan reruntuhan yang ada disekitar pangkal pohon yang mungkin dapat
mengganggu keselamatan;
4. Pemilihan dan pembuatan jalan yang aman untuk menyelamatkan diri;
5. Permintaan nasehat pada pimpinan kerja apabila penebang belum yakin akan
keselamatannya pada waktu penebangan kayu atau pemotongan yang berbahaya;
6. Tidak seorangpun boleh berdiri langsung sejajar dengan ujung batang pohon yang
ditebang;
7. Potongan bawah (mata) dilakukan dengan satu taktikan yang aman, dalam dan
tingginya kira-kira 1/3 garis menengah, sedangkan ganjal dibiarakan pada pohon yang
akan ditumbangkan kearah tertentu;
8. Potongan belakang (balas) dilakukan kemudian kira-kira 1/3 inchi diatas potongan
mata dan harus dijaga agar membentuk satu sudut yang baik. Penahanan kayu harus
dilakukan secara berhati-hati sehingga kayu hanya jatuh kearah yang dikehendaki;
9. Pencegahan adanya kayu yang mencuat dengan pemotongan balok extra yang cukup
miring dengan sudut keatas;
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10. Pemasangan ganjal atau biji hanya diperlukan apabila ada bahaya kayu akan kearah
belakang;
11. Pemotongan kayu sejauh mungkin dilakukan didaerah terbuka;
12. Kewaspadaan terhadap lentingan balik dari dahan-dahan dan ujung kayu sewaktu
menumbangkan pohon;
13. Kewaspadaan terhadap kulit kayu atau dahan kayu yang dapat jatuh pada waktu
mengganjal atau memasang baji pohon;
14. Pemukulan ganjal atau baji hanya boleh dlakukan dengan martil;
15. Penghentian motor (mesin) dan pemberian peringatan kepada orang-orang yang
berada disekitar daerah dimana kayu akan ditumbangkan sebelum penyelesaian akhir
potongan belakang;
16. Penghindaran kemungkinan gergaji saling berbenturan dilakukan dengan cara bekerja
tidak terlalu dekat satu dengan lainnya;
17. Penebangan pohon tidak boleh dilakukan apabila angin bertiup yang dapat merubah
arah penebangan yang dikehendaki;
18. Larangan berhenti di daerah pada jarak 6 meter dari pangkal pohon yang ditebang
pada waktu menghindarkan diri;
19. Pemindahan gergaji mesin dari pohon yang satu ke pohon yang lain atau dari
pemotongan yang satu kepomotongan yang lain harus dilakukan dalam keadaan mesin
berhenti;
20. Penggunaan gergaji mesin dilakukan dengan kedudukan kaki yang kuat;
21. Cara turun dari batang pohon tidak boleh dilakukan dengan cara meloncat untuk
menghindarkan terjadinya kecelakaan.

Pasal 5
Norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja pada penyeretan dengan traktor (yarding):
1. Operator traktor harus mengikuti pedoman sebagai berikut:
1.1 Pemeriksaan terhadap olie, bahan bakar, air, baut-bautan dan peralatan lain
sebelum mengoperasikan traktor;
1.2 Berusaha jangan sampai ada orang lain menjalankan traktor dimaksud selama
waktu bekerja;
1.3 Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang sewaktu mengoperasikan traktor;
1.4 Diperhatikannya keadaan sekelilingnya (medan kerja, terutama terhadap
pembantunya/chokerman selama mengoperasikan traktor;
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1.5 Pemakaian alat-alat pelindung diri selama bekerja (sarung tangan, topi
pengaman, kaca mata pengaman);
1.6 Berada dalam jarak yang aman dari daerah penebangan;
1.7 Penarikan di daerah berbukit harus dilakukan dengan cermat;
1.8 Pisau traktor (bulldozer) harus selalu diletakkan dalam kedudukan yang
terendah sewaktu berhenti beroperasi;
1.9 Sewaktu mengisi bahan bahan dilarang menyalakan api (merokok);
1.10 Segera dilaporkan setiap kali ada gangguan atau gejala gangguan mesin kepada
pimpinan kerja/mekanik yang bertugas;
2

Pembantu (chokerman) harus mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut:
2.1 Pemakaian alat-alat pelindung diri selama bekerja (sarung tangan, topi
pengaman dan lain-lain);
2.2 Berada dalam jarak yang aman (sselalu dibelakang samping kayu yang sedang
ditarik;
2.3 Diperhatikannya

keadaan

sekelilingnya

(terutama

terhadap

pohon-

pohon/ranting-ranting yang lapuk/mati;
2.4 Pemasangan tali pengikat (sling) dilakukan dengan sempurna (mengikat secara
kuat-kuat).

Pasal 6
Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pemuatan kayu dengan loader:
1. Pemeriksaan kabel, pipa-pipa angin dan peralatan lain sebelum beroperasi;
2. Waspada terhadap keadaan sekitarnya terutama terhadap karyawan-karyawan lain
dengan cara membunyikan/memberikan tanda-tanda (isyarat).
3. Tidak diperkenankan mengangkut (mengayun) kayu melewati pekerja.
4. Peletakan kayu diatas truk harus selalu tepat dan jangan sampai melewati kabin
truk;
5. Segera dilaporkan setiap ada gangguan atau gejala gangguan mesin pada pimpinan
kerja/mekanik.

Pasal 7
Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengangkutan kayu dengan truk:
1. Pengemudi truk harus mengikuti pedoman-pedoman sebagai berikut:
1.1 Pemakaian alat pelindung diri untuk keselamatan kerja;
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1.2 Pemeriksaan olie, bahan bakar, air, rem, ban, dan peralatan lainnya sebelum
mengoperasikan truk;
1.3 Pemeriksaan keadaan kabel pengikat (sling) sebelum dipergunakan;
1.4 Pengikatan kayu harus dilakukan dengan sempurna;
1.5 Kecepatan jangan melampaui daya muat truk dengan mengingat keadaan jalan
dan jembatan yang akan dilalui;
1.6 Kecepatan tidal boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dan selalu
memperhatikan rambu-rambu jalan;
1.7 Setiap 20 km perjalanan diadakan pemeriksaan terhadap tali-tali pengikat kayu;
1.8 Tidak dibenarkan menbawa penumpang lain selama membawa muatan;
1.9 Segera dilaporkan setiap ada gangguan atau gejala-gejala gangguan mesin
kepada pimpinan kerja/mekanik;
1.10 Berusaha jangan sampai ada orang lain menjalankan truk dimaksud selama
waktu bekerja;
1.11 Dilarang berada dalam kabin dan berada di depan truk sewaktu pemuatan
dilakukan;
1.12 Mengusahakan agar tidak seorangpun boleh berada di depan truk sewaktu
pemuatan-pemuatan dilakukan.

Pasal 8
Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pengangkutan kayu dengan
lori/loko. Masinis harus mengikuti pedoman-pedoman sbagai berikut:
1. Pemakaian alat-alat pelindung diri;
2. Pemeriksaan peralatan dan perlengkapan

(bahan bakar, olie, rem dan peralatan

lainnya) sebelum mengoperasikan loko beserta rangkaiannya;
3. Beban yang ditarik lakomotif tidak boleh melampaui batas beban keadaan jalan rel
yang telah ditetapkan oleh Pengusaha Pengurus;
4. Tidak melampaui batas kecepatan yang telah ditetapkan dan memprhatikan ramburambu serta keadaan rel dan bantalan;
5. Tidak diperbolehkan mengangkut penumpang sewaktu mengoperasikan loko;
6. Segera dilaporkan setiap ada gejala-gejala gangguan dan gangguan mesain kepada
pimpinan kerja;
7. Kecuali masinis yang bertugas tidak dibenarkan orang lain menjalankan loko.
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Pasal 9
Norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada waktu pemuatan kayu ke kapal:
1. Pemakian alat-alat pelindung diri (sarung tangan, topi, pelampung);
2. Diperhatikannya keadaan sekelilingnya pada waktu melepaskan rakit-rakit;
3. Pemasangan tali pengikat dilakukan dengan sempurna;
4. Memperhatikan kode/tanda-tanda yang dipakai dalam waktu pemuatan;
5. Tidak dibenarkan melakukan pemuatan pada waktu ada hujan deras dan angin ribut;
6. Kapal penarik/tug boat harus selalu dipersiapkan selama berlangsungnya pemuatan
untuk memberi pertolongan kepada karyawan yang mendapat kecelakaan.

Pasal 10
Disamping norma-norma yang harus diperhatikan seperti diatas maka setiap unit kerja
pada penebangan dan pengangkutan kayu harus diperhatikan pula:
1. Pada pekerjaan pengankutan barang dari bawah sikap tubuh harus tegak dengan lutut
berada dalam keadaan menekuk dan pekerjaan mengangkat dilakukan dengan
kekuatan tumpahan pada kaki bukan pada punggung;
2. Tersedianya peralatan dan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan
termasuk untuk pencegahan:
a. Lintah/pacet, serangga, ular;
b. Malaria;
c. Sakit perut;
d. Keracunan terhadap pestisida.
3. Tersedianya penerangan lampu yang cukup, apabila pekerjaan dilakukan pada waktu
malam hari.

BAB IV
KEWAJIBAN PENGUSAHA/PENGURUS PADA
PENEBANGAN DAN PENGANGKUTAN KAYU.
Pasal 11
Selain kewajiban yang telah ditetapkan dalam undang-undang No. 1 Tahun1970.
Pengusaha/Pengurus dalam Peraturan Menteri ini berkewajiban pula:
1. Menerapkan norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Seperti tersebut di atas
Bab II Peraturan Menteri ini.

4113

8 dari 10

PER.01/MEN/1978

2. Harus memperhatikan tentang:
2.1 kondisi- kondisi dan bahaya yang mungkin timbul dalam tempat kerja dan
mengusahakan pencegahannya;
2.2 penyediaan dan penggunaan alat-alat pelindung diri dalam tempat kerja dan alatalat pengaman termasuk alat penyelamat diri.
3. Menyediakan tempat pemukiman sementara buruh dan sekitarnya yang harus selalu
dipelihara dalam keadaan baik dan bersih.

BAB V
PELAKSANAAN UMUM
Pasal 12
Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri ini Direktur Jenderal Perlindungan dan
Perawatan Tenaga Kerja dapat melakukan kerja sama dengan Direktur Jenderal
Kehutanan.

Pasal 13
Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja dalam hal ini Lembaga
Nasional Perusahaan dan Kesehatan Kerja beserta Lembaga-lembaga Daerah melakukan
pengujian Laboratorium pengembangan keahlian dan penerapan yang bersangkutan
dengan Norma-norma sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14
Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat memberikan petunjukpetunjuk dalam hal kemungkinan timbulnya bahaya-bahaya akibat belum adanya normanorma seperti ayng telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15
Kepala kantor wilayah setempat melakukan koordinasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini
di daerah.
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BAB VI
SANKSI DAN KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Setiap orang yang bersangkutan meupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan ditempat
kerja ini, yang tidak melaksanakan peraturan menteri ini diancam dengan hukuman sesuai
dengan pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970.

Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Februari 1978
MENTERI
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUBROTO
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/1978
TENTANG

PERSYARATAN PENUNJUKAN DAN WEWENANG
SERTA KEWAJIBAN PEGAWAI PENGAWAS
KESELAMATAN KERJA DAN AHLI KESELAMATAN KERJA.
MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
Menimbang

:

bahwa wewenang dan kewajiban pegawai pengawas dan Ahli
Keselamatan

Kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2)

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 perlu dikeluarkan peraturan
pelaksanaannya.

Mengingat

:

1. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan
Perburuhan (Lembaran Negara No. 4 tahun 1951).
2. Pasal 1 ayat (4), (5), (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang
No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kera (Lembaran
Negara No. 1 tahun 1970).
3. Surat Keputusan Presiden R.I No. 5 tahun 1973 tentang
Pembentukan Kabinet Pembangunan II.
4. Keputusan Presiden R.I. No. 44 dan 45 tahun 1974 No. Surat
Keputusan Menteri

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Koperasi R.I. No. Kep.-1000/Men/1977 tanggal 30 Juli 1977
tentang Penunjukan Direktur dimaksud dalam Undangundang No. 1 tahun 1970;
5. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Koperasi R.I. No. 79/MEN/1977 tanggal 30 Juli 1977 tentang
Penunjukan Direktur dimaksud dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1970.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI TENTANG PERSYARATAN PENUNJUKAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEGAWAI
PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DAN AHLI KESELAMATAN KERJA.

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
(1)

Direktur adalah direktur sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi R.I. No. 79/MEN/1977 tanggal
30 juli 1977;

(2)

Pegawai Pengawas adalah pegawai pengawas sebagaimana telah ditetapkan pada
pasal 1 ayat (5) Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970;

(3)

Ahli Keselamatan Kerja adalah seorang ahli sebagaimana telah ditetapkan pada
pasal 1 ayat (6) Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970.

Pasal 2
Pegawai Pengawas Keselamatandan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal
1 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan ini ditunjuk oleh Menteri atas usul Direktur
Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Pasal 3
(1)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Pengawas Keselamatan Kerja harus memenuhi syaratsyarat:
a. Pegawai Negeri Departemen Tenaga Kerja Transkop.
b. Mempunyai keahlian khusus.
c. Telah mengikuti pendidikan calon pegawai pengawas yang diselenggarakan
oleh Departemen Tenaga Kerja Transkop.

(2)

Untuk dapat ditunjuk sebagai ahli keselamatan kerja harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Mempunyai keahlian khusus.
b. Telah mengikuti pendidikan oleh Departemen Tenaga Kerja Transkop.
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c. Mengetahui ketentuan-ketentuan

peraturan perundang-undangan perubahan

pada umumnya serta bidang keselamatan dan kesehatan kerja pada khususnya.

Pasal 4
(1)

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwenang untuk:
a. memasuki semua tempat kerja.
b. Meminta keterangan baik tertulis maupun lisan kepada pengusaha, pengurus dan
tenaga kerja mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
c. Memerintahkan agar Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja melaksanakan
syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
d. Mengawasi langsung terhadap ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja
beserta peraturan pelaksanaanya termasuk:
1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat serta peralatan lainnya,
bahan-bahan dan sebagainya;
2. Lingkungan;
3. Sifat pekerjaan;
4. Cara kerja;
5. Proses produksi;
e. Memerintahkan kepada pengusaha/pengurus untuk memperbaiki, merubah dan
atau mengganti bilamana terdapat kekurangan, kesalahan dalam melaksanakan
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
f. Melarang penggunaan pesawat-pesawat, alat-alat maupun proses produksi yang
membahayakan.
g. sesuai dengan pasal 8 Undang-undang No. 3 Tahun 1951 Pegawai Pengawas
Keselamatn dan Kesehatan Kerja berwenang pula untuk melakukan pengusutan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan Keselamatan Kerja.

(2)

Pegawai Pengawas berkewajiban:
a. Mengadakan pemeriksaan disemua tempat kerja;
b. Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga
kerja atas segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
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d. Memberikan laporan kepada Direktur mengenai hasil segala kegiatan yang
diwajibkan tersebut diatas menurut garis hirarchi Departemen Tenaga Kerja
Transkop;
e. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang dapat
berhubungan dengan jabatannya.

Pasal 5
(1)

Ahli Keselamatan Kerja berwenang untuk:
a. Memasuki tempat kerja yang ditentukan dalam surat pengangkatannya dan
tempat kerja lain yang diminta oleh Direktur;
b. Meminta keterangan baik tertulis maupun lisan kepada pengusaha, pengurus dan
tenaga kerja yang bersangkutan mengenai syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan kerja;
c. Memerintahkan agar Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja melaksanakan
syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan;
d. Mengawasi langsung terhadap ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja
beserta peraturan pelaksanaanya termasuk:
1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat serta peralatan lainnya,
bahan-bahan dan sebagainya;
2. Lingkungan;
3. Sifat pekerjaan;
4. Cara kerja;
5. Proses produksi.
e. Memerintahkan kepada pengusaha/pengurus untuk memperbaiki, merubah dan
atau mengganti bilamana terdapat kekurangan, kesalahan dalam melaksanakan
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
f. Melarang penggunaan pesawat-pesawat, alat-alat maupun proses produksi yang
membahayakan.

(2)

Ahli Keselamatan Kerja berkewajiban:
a. Mengadakan pemeriksaan di tempat kerja yang ditentukan dalam surat
pengangkatannya dan tempat kerja lain yang diminta oleh Direktur;
b. Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja di
tempat kerja yang bersangkutan;
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c. Memberikan laporan kepada Direktur mengenai hasil segala kegiatan yang
diwajibkan tersebut diatas menurut garis hirarchi Departemen Tenaga Kerja
Transkop;
d. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga
kerja atas segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
e. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang didapat
berhubung dengan jabatannya.

Pasal 6
(1)

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
yang dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 ayat (2) sub e dan pasal 5 ayat (2) sub e dalam Peraturan ini
dihukum sesuai pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang
Pengawasan Perburuhan.

(2)

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
karena kehilapannya menyebabkan rahasia tersebut menjadi terbuka dihukum sesuai
pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan.

Pasal 7
(1)

Sebelum diadakan penunjukkan kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

(2)

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa semua persatuan perundang-undangan yang telah ada tetap berkalu
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 1978
MENTERI
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUBROTO
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No: PER.01/MEN/1979
TENTANG
KEWAJIBAN LATIHAN HYGIENE PERUSAHAAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
BAGI TENAGA PARA MEDIS PERUSAHAAN.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Menimbang :

1. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan perawatan tenaga kerja
terhadap kesehatan dan keselamatan ditempat kerja perlu dijamin
penyelenggaraannya sehingga betul-betul dapat dinikmati oleh para
tenaga kerja;
2. Bahwa tenaga kerja Para Medis hygiene perusahaan-perusahaan dan
keselamatan kerja harus dapat melaksanakan usaha penyelenggaraan
hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja diperusahaan
atau tempat kerja masing-masing;
3. Bahwa untuk dapat melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan tersebut tenaga Para Medis hygiene perusahaan dan keselamatan kerja
harus mendapatkan latihan dalam bidang hygiene perusahaan,
kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut pada angka 3,
maka perlu dikeluarkan peraturan tentang Kewajiban Latihan
Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi tenaga
Para Medis Perusahaan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1969;
2. Pasal 9 ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1970;
3. Keputusan Presiden R.I No 44 dan 45 Tahun 1975.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Per/01/Men 76;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.71/Men 78
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HYGIENE PERUSAHAAN,
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA PARA
MEDIS PERUSAHAAN.

Pasal 1
Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga Para Medis diwajibkan untuk
mengirimkan setiap tenaga tersebut untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene
Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 2
Yang dimaksud tenaga Para Medis ialah tenaga Para Medis yang ditunjuk atau ditugaskan
untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas Hygiene Perusahaan,
Kesehatan dan Keselarnatan Kerja diperusahaan atas petunjuk dan bimbingan dokter
perusahaan.

Pasal 3
Pusat dan Balai Bina Hygiene Perusahaan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ditunjuk
untuk menyelenggarakan latihan dalam lapangan hygiene perusahaan kesehatan dan
keselamatan kerja dalam pasal 1 serta melaporkan tugas-tugas tersebut kepada Direktur
Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Pasal 4
(1) Setiap tenaga Para Medis yang telah dapat menyelenggarakan latihan akan
mendapatkan sertifikat.
(2) Dengan sertifikat tersebut tenaga kerja medis yang bersangkutan telah memenuhi
syarat-syarat untuk menyelenggarakan pelayanan hygiene perusahaan dan kesehatan
kerja sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5
Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Latihan Hygiene Perusahaan,
Kesehatan Kerja tersebut akan ditentukan oleh Kepala Pusat Bina Hygiene Perusahaan,
Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
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Pasal 6
Perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal
1 dari peraturan ini diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat
(2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 7
Pegawai Pengawas Kesehatan Kerja akan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya
ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 1.

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 1979
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HARUN ZAIN
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. PER.01/MEN/1980
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA KONSTRUKSI BANGUNAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
Menimbang : a. bahwa kenyataan menunjukan banyak terjadi kecelakaan, akibat belum
ditanganinya pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja secara
mantap dan menyeluruh pada pekerjaan konstruksi bangunan, sehingga
karenanya perlu diadakan upaya untuk membina norma perlindungan
kerjanya;
b. bahwa

dengan

semakin

meningkatnya

pembangunan

dengan

penggunaan teknologi modern, harus diimbangi pula dengan upaya
keselamatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja.
c. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan kerja, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuanketentuan yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
pada pekerjaan Konstruksi Bangunan.
Mengingat : 1. Pasal 10 (a) Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuanketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.
2. Pasal 2 (2c) dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA
KONSTRUKSI BANGUNAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Konstruksi Bangunan ialah kegiatan yang berhubungan dengan seluruh tahapan yang
dilakukan di tempat kerja.
b. Tempat Kerja ialah tempat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf
c, k, l, Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
c. Direktur ialah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan
Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. 79/MEN/1977.
d. Pengurus ialah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan
pada konstruksi bangunan secara aman.
e. Perancah (Scaffold) ialah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara
dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada
setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan
pembongkaran.
f. Gelagar (putlog or bearer) ialah bagian dari perancah untuk tempat meletakan papan
peralatan.
g. Palang penguat, (brace) ialah bagian dari perancah untuk memperkuat dua titik
konstruksi yang berlainan guna mencegah pergeseran konstruksi bangunan perancah
tersebut.
h. Perancah tangga (ladder scaffold) ialah suatu perancah yang mengunakan tangga
sebagai tiang untuk penyangga peralatannya.
i. Perancah kursi gantung (beatswain’s chair) ialah suatu perancah yang berbentuk
tempat duduk yang digantung dengan kabel atau tambang.
j. Perancah dongkrak tangga (ladder jack scaffold) ialah suatu perancah yang peralatannya mempergunakan dongkrak untuk menaikan dan menurunkannya dan dipasang
pada tangga.
k. Perancah topang jendela (window jack scaffold) ialah suatu perancah yang pelatarannya dipasang pada balok tumpu yang ditempatkan menjulur dari jendela terbuka.
l. Perancah kuda-kuda (trestle scaffold) ialah suatu perancah yang disangga oleh
kuda-kuda.
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Pasal 2
Setiap pekerjaan konstruksj bangunan yang akan dilakukan wajib dilaporkan kepada
Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 3
(1) Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan harus diusahakan pencegahan atau
dikurangi terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja terhadap tenaga kerjanya.
(2) Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera disusun suatu unit keselamatan dan
kesehatan kerja, hal tersebut harus diberitahukan kepada setiap tenaga kerja.
(3) Unit keselamatan dan kesehatan kerja tersebut ayat (2) pasal ini meliputi usaha-usaha
pencegahan terhadap: kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja,
pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-usaha penyelamatan.

Pasal 4
Setiap terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang berbahaya harus dilaporkan kepada
Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.

BAB II
TENTANG TEMPAT KERJA DAN ALAT-ALAT KERJA
Pasal 5
(1) Disetiap tempat kerja harus dilengkapi dengan sarana untuk keperluan keluar masuk
dengan aman.
(2) Tempat-tempat kerja, tangga-tangga, lorong-lorong dan gang-gang tempat orang
bekerja atau sering dilalui, harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga dapat
mengurangi bahaya debu, uap dan bahaya lainnya.

Pasal 6
Kebersihan dan kerapihan di tempat kerja harus dijaga sehingga bahan-bahan yang
berserakan, bahan-bahan bangunan, peralatan dan alat-alat kerja tidak merintangi atau
menimbulkan kecelakaan.
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Pasal 7
Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin bahwa peralatan perancah, alatalat kerja, bahan-bahan dan benda-benda lainnya tidak dilemparkan, diluncurkan atau
dijatuhkan ke bawah dari tempat yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

Pasal 8
Semua peralatan sisi-sisi lantai yang terbuka, lubang-lubang di lantai yang terbuka,
atap-atap atau panggung yang dapat dimasuki, sisi-sisi tangga yang terbuka, semua
galian-galian dan lubang-lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup
pengaman yang kuat.

Pasal 9
Kebisingan dan getaran di tempat kerja tidak boleh melebihi ketentuan Nilai Ambang
Batas (NAB) yang berlaku.

Pasal 10
Orang yang tidak berkepentingan, dilarang memasuki tempat kerja.

Pasal 11
Tindakan harus dilakukan untuk mencegah bahaya terhadap orang yang disebabkan oleh
runtuhnya bagian yang lemah dari bangunan darurat atau bangunan yang tidak stabil.

BAB III
TENTANG PERANCAH
Pasal 12
Perancah yang sesuai dan aman harus disediakan untuk semua pekerjaan yang tidak dapat
dilakukan dengan aman oleh seseorang yang berdiri di atas konstruksi yang kuat dan
permanen, kecuali apabila pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan aman dengan
mempergunakan tangga.

Pasal 13
(1) Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan
dengan aman tenaga kerja, peralatan dan bahan yang dipergunakan.
(2) Lantai perancah harus diberi pagar pengaman, apabila tingginya lebih dari 2 meter.
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Pasal 14
Jalan-jalan sempit, jalan-jalan dan jalan-jalan landasan (runway) harus dari bahan dan
konstruksi yang kuat, tidak rusak dan aman untuk tujuan pemakaiannya.

Pasal 15
(1) Perancah tiang kayu yang terdiri dari sejumlah tiang kayu dan bagian atasnya
dipasang gelagar sebagai tempat untuk meletakan papan-papan perancah harus diberi
palang pada semua sisinya.
(2) Untuk perancah tiang kayu harus digunakan kayu lurus yang baik.

Pasal 16
(1) Perancah gantung harus terdiri dari angker pengaman, kabel-kabel baja penggan-tung
yang kuat dan sangkar gantung dengan lantai papan yang dilengkapi pagar pengaman.
(2) Keamanan perancah gantung harus diuji tiap hari sebelum digunakan.
(3) Perancah gantung yang digerakan dengan mesin harus mengunakan kabel baja.

Pasal 17
Perancah tupang sudut (outrigger cantilever) atau perancah tupang siku (jib scaffold),
hanya boleh digunakan oleh tukanng kayu, tukang cat, tukang listrik, dan tukang-tukang
lainnya yang sejenis, dan dilarang menggunakan panggung perancah tersebut untuk
keperluan menempatkan sejumlah bahan-bahan.

Pasal 18
(1) Tangga yang digunakan sebagai kaki perancah harus dengan konstruksi yang kuat dan
dengan letak yang sempurna. Perancah tangga hanya boleh digunakan untuk
pekerjaan ringan.
(2) Dilarang menggunakan perancah jenis dongkrak tangga (ledder jack) untuk pekerjaan pada permukaan yang tinggi.
(3) Perancah kuda-kuda hanya boleh digunakan sewaktu bekerja pada permukaan rendah
dan jangka waktu pendek.
(4) Perancah siku dengan penunjang (bracket scaffold) harus dijangkarkan ke dalam
dinding dan diperhitungkan untuk dapat menahan muatan maksimum pada sisi luar
dari lantai peralatan.
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(5) Perancah persegi (square scaffold) harus dibuat secara teliti untuk menjamin
kestabilan perancah tersebut.

Pasal 19
Perancah tupang jendela hanya boleh digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan
dengan jangka waktu pendek dan hanya untuk melalui jendela terbuka dimana perancah
jenis tersebut ditempatkan.

Pasal 20
Tindakan pencegahan harus dilakukan agar dapat dihindarkan pembebanan lebih terhadap
lantai perancah yang digunakan untuk truck membuang sampah.

Pasal 21
Perancah pada pipa logam harus terdiri dari kaki, gelagar palang dan pipa penghubung
dengan ikatan yang kuat, dan pemasangan pipa-pipa tersebut harus kuat dan dilindungi
terhadap karat dan cacat-cacat lainnya.

Pasal 22
Perancah beroda yang dapat dipindah-pindahkan (mobile scaffold) harus dibuat sedemikian rupa sehingga perancah tidak memutar waktu dipakai.

Pasal 23
Perancah kursi gantung dan alat-alat sejenisnya hanya digunakan sebagai perancah dalam
hal pengecualian yaitu apabila pekerjaan tidak dapat dilakukan secara aman dengan
menggunakan alat-alat lainnya.

Pasal 24
Truck dengan perancah bak (serial basket trucks) harus dibuat dan digunakan sedemikian
rupa sehingga tetap stabil dalam semua kedudukan dan semua gerakan.
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BAB IV
TENTANG TANGGA DAN TANGGA RUMAH
Pasal 25
(1) Tangga harus terdiri dari 2 kaki tangga dan sejumlah anak tangga yang dipasang pada
kedua kaki tangga dengan kuat.
(2) Tangga harus dibuat, dipelihara dan digunakan sebaik-baiknya sehingga dapat
menjamin keselamatan tenaga kerja.

Pasal 26
(1) Tangga yang dapat dipindah-pindahkan (portable stepledders) dan tangga kuda-kuda
yang dapat dipindah-pindahkan, panjangnya tidak boleh lebih dari 6 meter dan
pengembangan antara kaki depan dan kaki belakang harus diperkuat dengan
pengaman.
(2) Tangga bersambung dan tangga mekanik, panjangnya tidak boleh lebih dari 15 meter.
(3) Tangga tetap harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap cuaca dan kondisi lainnya,
yang panjangnya tidak boleh lebih dari 9 meter.

Pasal 27
Tangga rumah harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menahan dengan aman beban
yang harus dibawa melalui tangga tersebut, dan harus cukup lebar untuk pema-kaiannya
secara aman.

BAB V
TENTANG ALAT-ALAT ANGKAT
Pasal 28
Alat-alat angkat harus direncanakan dipasang, dilayani dan dipelihara sedemikian rupa
sehingga terjamin keselamatan dalam pemakaiannya.

Pasal 29
Poros penggerak, mesin-mesin, kabel-kabel baja dan pelataran dari semua alat-alat angkat
harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kecelakaan karena terjepit,
muatan lebih kerusakan mesin atau putusnya kabel baja pengangkat.
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Pasal 30
(1) Setiap kran angkat harus dibuat dan dipelihara sedemikian rupa sehingga setelah
diperhitungkan besarnya, pengaruhnya, kondisinya, ragamnya muatan dan kekuatan,
perimbangan dari setiap bagian peralatan bantu yang terpasang, maka tegangan
maksimum yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan maksimum yang diijinkan dan
harus ada keseimbangan sehingga dapat berfungsi tanpa melalui batas-batas
pemuaian, pelenturan, getaran, puntiran dan tanpa terjadi kerusakan sebelum batas
waktunya.
(2) Setiap kran angkat yang tidak direncanakan untuk mengangkut muatan kerja
maksimum yang diijinkan pada semua posisi yang dapat dicapai, harus mempunyai
petunjuk radius muatan dan petunjuk tersebut harus dipelihara agar selalu bekerja
dengan baik.
(3) Derek (Derricks) harus direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilannya waktu bekerja.
(4) Kaki rangka yang berbentuk segitiga harus dari bahan yang memenuhi syarat dan
dibangun sedemikian rupa sehinga terjamin keamanannya waktu menggangkat beban
maksimum.

Pasal 31
Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melarang orang memasuki daerah lintas
keran jalan (travelling crane) untuk menghindarkan kecelakaan karena terhimpit.

Pasal 32
Pesawat-pesawat angkat monoril harus dilengkapi sakelar pembatas untuk menjamin agar
perjalanan naik dan peralatan angkat (lifting device) harus berhenti dijarak yang aman
pada posisi atas.

Pasal 33
Tiang derek (gin pales) harus dari bahan yang kuat dan harus dijangkarkan dan diperkuat
dengan kabel.

Pasal 34
Semua bagian-bagian dari kerekan (winches) harus direncanakan dan dibuat dapat
menahan tekanan beban maksimum dengan aman dan tidak merusak kabel atau tambang.
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Pasal 35
(1) Penggunaan dongkrak harus pada posisi yang aman sehingga tidak memutar atau
pindah tempat.
(2) Dongkrak harus dilengkapi dengan peralatan yang effektif untuk mencegah agar tidak
melebihi posisi maksimum (over travel).

BAB VI
TENTANG KABEL BAJA, TAMBANG, RANTAI DAN
PERALATAN BANTU
Pasal 36
(1) Semua tambang, rantai dan peralatan bantunya yang digunakan untuk mengang-kat,
menurunkan atau menggantungkan harus terbuat dari bahan yang baik dan kuat dan
harus diperiksa dan diuji secara berkala untuk menjamin bahwa tambang, rantai dan
peralatan bantu tersebut kuat untuk menahan beban maksimum yang diijinkan dengan
faktor keamanan yang mencukupi.
(2) Kabel baja harus digunakan dan dirawat sedemikian rupa sehingga tidak cacat karena
membelit, berkarat, kawat putus dan cacat lainnya.

Pasal 37
Bantalan yang sesuai harus digunakan untuk mencegah agar tambang tidak menyentuh
permukaan, pinggir atau sudut yang tajam atau sentuhan lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya tambang tersebut.

Pasal 38
(1) Rantai-rantai harus dibersihkan dan harus dilakukan pemeriksaan berkala, untuk
mengetahui adanya cacat, retak, rengat atau cacat-cacat lainnya.
(2) rantai-rantai yang cacat dilarang untuk dipergunakan.

Pasal 39
(1) Beban maksimum yang diijinkan harus dikurangi apabila (sling) digunakan pada
bermacam-macam sudut.
(2) Pengurangan tersebut ayat (1) di atas harus dihitung kekuatannya dan beban
maksimum yang diijinkan yang telah dihitung tersebut harus diketahui betul oleh
tenaga kerja.
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Pasal 40
Blok ckara (putty block) harus direncanakan dibuat dan dipelihara dengan baik sehingga
tegangannya sekecil mungkin dan tidak merusak kabel atau tambang.

Pasal 41
Kaitan (hooks) dan Pengunci (scackles) harus dibuat sedemikian rupa sehingga beban
tidak lepas.

BAB VII
TENTANG MESIN-MESIN
Pasal 42
(1) Mesin-mesin yang digunakan harus dipasang dan dilengkapi dengan alat penga-man
untuk menjamin keselamatan kerja.
(2) Alat-alat pengaman tersebut ayat (1) di atas harus terpasang sewaktu mesin
dijalankan.

Pasal 43
(1) Mesin harus dihentikan untuk pemeriksaan dan perbaikan pada tenggang waktu yang
sesuai dengan petunjuk pabriknya.
(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kecela-kaan
karena mesin bergerak secara tiba-tiba.

Pasal 44
Operator mesin harus terlatih untuk pekerjaannya dan harus mengetahui peraturan
keselamatan kerja untuk mesin tersebut.

BAB VII
TENTANG PERALATAN KONSTRUKSI BANGUNAN
Pasal 45
(1) Alat-alat penggalian tanah yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga
terjamin keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya.
(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin kestabilan mesin penggali
tanah (power shevel) dan harus diusahakan agar orang yang tidak berkepentingan
dilarang masuk ketempat kerja yang terdapat bahaya kejatuhan benda.
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Pasal 46
Sebelum meninggalkan bulldpzer atau scraper, operator harus melakukan tindakan pencegahan yang perlu untuk menjamin agar mesin-mesin tersebut tidak bergerak.

Pasal 47
Perlengkapan instansi pengolahan aspal harus direncanakan, dibuat dan dilengkapi
dengan alat-alat pengaman dan dijalankan serta dipelihara dengan baik untuk menjamin
agar tidak ada orang, yang mendapat kecelakaan oleh bahan-bahan panas, api terbuka,
uap dan debu yang berbahaya.

Pasal 48
(1) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin agar kestabilan tanah tidak
membahayakan sewaktu mesin penggiling jalan digunakan.
(2) Sebelum meninggalkan mesin penggiling jalan operator harus melakukan segala
tindakan untuk menjamin agar mesin penggiling jalan tersebut tidak bergerak atau
pindah tempat.

Pasal 49
Mesin adukan beton (concrete mixer) yang digunakan harus dilengkapi dengan alat-alat
pengaman dan dijalankan serta dipelihara untuk menjamin agar tidak ada orang yang
mendapat kecelakaan disebabkan bagian-bagian mesin yang berputar atau bergerak atau
boleh karena kejatuhan bahan-bahan.

Pasal 50
Mesin pemuat (loading machines) harus dilengkapi dengan kap (cab) yang kuat dan
dilengkapi dengan alat pengaman sehingga tenaga kerja tidak tergencet oleh bagianbagian mesin yang bergerak.

Pasal 51
Mesin-mesin pekerjaan kayu yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga
terjamin keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya.
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Pasal 52
(1) Gergaji bundar harus dilengkapi dengan alat-alat untuk mencegah bahaya sing-gung
dengan mata gergaji dan alat pencegah bahaya tendangan belakang, terkena serpihan
yang berterbangan atau mata gergaji yang patah.
(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan agar daun gergaji bundar tidak terjepit atau
mendapat tekanan dari samping.

Pasal 53
Daun gergaji pita harus dengan tegangan, dudukan dan ketajaman yang memenuhi syarat
dan harus tertutup kecuali bukan yang perlu untuk menggergaji.

Pasal 54
Mesin ketam harus dilengkapi dengan peralatan yang baik untuk mengurangi bidang
bukan serut yang membahayakan dan untuk mengurangi bahaya tendangan belakang.

Pasal 55
(1) Alat-alat kerja tangan harus dari mutu yang cukup baik dan harus dijaga supaya selalu
dalam keadaan baik.
(2) Penyimpanan dan pengangkutan alat-alat tajam harus dilakukan sedemikian rupa
sehingga tidak membahayakan.
(3) Perencanaan dan pembuatan alat-alat kerja tangan harus cocok untuk keperluan-nya
dan tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan.
(4) Alat-alat kerja tangan boleh digunakan khusus untuk keperluannya yang telah
direncanakan.

Pasal 56
Semua bagian-bagian alat-alat peneumatik termasuk selang-selang dan selang sambungan
harus direncanakan untuk dapat menahan dengan aman tekanan kerja maksimum dan
harus dilayani dengan hati-hati sehingga tidak merusak atau menimbulkan kecelakaan.

Pasal 57
(1) Alat penembak paku (pawder actuated tools) harus dilengkapi dengan alat penga-man
untuk melindungi atau menahan pantulan kembali dari paku dan benda-benda yang
ditembakkan oleh alat tersebut.

4135

12 dari 22

PER.01/MEN/1980

(2) Untuk keperluan alat tersebut ayat (1) di atas harus dipergunakan patrum (cartridge)
dan paku tembak (projectile) yang cocok.
(3) Operator yang menggunakan alat tersebut ayat (1) harus berumur paling sedikit 18
tahun dan terlatih.
(4) Penyimpanan dan pengangkutan alat penembak paku dan patrum harus sedemi-kian
rupa untuk mencegah kecelakaan.

Pasal 58
(1) Traktor dan truck yang digunakan harus dipelihara sedemikian rupa untuk menja-min
agar dapat menahan tekanan dan muatan maksimum yang diijinkan dan dapat
dikemudikan serta direm dengan aman dalam situasi bagaimananapun juga.
(2) Traktor dan truck tersebut ayat (1) pasal ini hanya boleh dijalankan oleh penge-mudi
yang terlatih.

Pasal 59
Truck lif (lift truck) yang digunakan harus dijalankan sedemikian rupa untuk menjamin
kestabilannya.

BAB IX
TENTANG KONSTRUKSI DI BAWAH TANAH
Pasal 60
Setiap tenaga kerja dilarang memasuki konstruksi bangunan di bawah tanah kecuali
tempat kerja telah diperiksa dan bebas dari bahaya-bahaya kejatuhan benda, peledakan,
uap, debu, gas atau radiasi yang berbahaya.

Pasal 61
(1) Apabila bekerja dalam terowongan, usaha pencegahan harus dilakukan untuk
menghindarkan jatuhnya orang atau bahan atau kecelakaan lainnya.
(2) Terowongan harus cukup penerangan dan dilengkapi dengan jalan keluar yang aman
direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga dalam keadaan darurat
terowongan harus segera dapat dikosongkan.

4136

13 dari 22

PER.01/MEN/1980

Pasal 62
Apabila terdapat kemungkinan bahaya runtuhnya batu atau tanah dari atas sisi konstruksi
bangunan di bawah tanah, maka konstruksi tersebut harus segera diperkuat.

Pasal 63
Untuk mencegah bahaya kecelakaan, penyakit akibat kerja maupun keadaan yang tidak
nyaman, konstruksi di bawah tanah harus dilengkapi dengan ventilasi buatan yang cukup.

Pasal 64
(1) Pada Konstruksi bangunan di bawah tanah harus disediakan sarana penanggulang-an
bahaya kebakaran.
(2) Untuk keperluan ketentuan ayat (1) di atas, harus disediakan alat pemberantas
kebakaran.

Pasal 65
(1) Di tempat kerja atau di tempat yang selalu harus disediakan penerangan yang cukup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Penerangan darurat harus disediakan di tempat-tempat tersebut ayat (1) di atas tenaga
kerja dapat menyelamatkan diri dalam keadaan darurat.

Pasal 66
(1) Tenaga kerja yang mengebor tanah harus dilindungi dari bahaya kejatuhan benda
benda, bahaya debu, uap, gas, kebisingan dan getaran.
(2) Tenaga kerja dilarang masuk ke tempat dimana kadar debunya melebihi ketentu nilai
ambang batas yang berlaku, kecuali apabila mereka memakai respirator.

BAB X
TENTANG PENGGALIAN
Pasal 67
(1) Setiap pekerjaan, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak adanya
bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleb kejatuhan tanah, batu atau bahanbahan lainnya yang terdapat di pinggir atau di dekat pekerjaan galian.
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(2) Pinggir-pinggir dan dinding-dinding pekerjaan galian harus diberi pengaman
penunjang yang kuat untuk menjamin keselamatan orang yang bekerja di dalam
lubang atau parit.
(3) Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam lubang galian harus dijamin pula keselamatannya dari bahaya lain selain tersebut ayat (1) dan (2) di atas.

BAB XI
TENTANG PEKERJAAN MEMANCANG
Pasal 68
(1) Mesin pancang yang digunakan harus dipasang dan dirawat dengan baik sehingga
terjamin keselamatan dalam pemakaiannya.
(2) Mesin pancang dan peralatan yang dipakai harus diperiksa dengan teliti secara berkala
dan tidak boleh digunakan kecuali sudah terjamin keamanannya.

Pasal 69
Tenaga kerja yang tidak bertugas menjalankan mesin pancang dilarang berada disekitar
mesin pancang yang sedang dijalankan.

Pasal 70
Mesin pancang jenis terapung (floating pile drivers) yang digunakan harus dilengkapi
pengaman dan dijalankan sedemikian rupa sehingga stabil atau tidak tenggelam.

Pasal 71
Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan agar supaya pelat penahan
(sheet piling) tidak berayun atau berputar yang tidak terkendalikan oleh tekanan angin,
roboh oleh tekanan air atau tekanan lainnya.

BAB XII
TENTANG PEKERJAAN BETON
Pasal 72
Pembangunan konstruksi beton harus direncanakan dan dihitung dengan teliti untuk
menjamin agar konstruksi dan penguatnya dapat memikul beban dan tekanan lainnya
sewaktu membangun tiap-tiap bagiannya.
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Pasal 73
(1) Usaha pencegahan yang praktis harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya
kecelakaan tenaga kerja selama melakukan pekerjaan persiapan, dan pem-bangunan
konstruksi beton.
(2) Pencegahan kecelakaan dimaksud ayat (1) pasal ini terutama adalah:
a. singgungan langsung kulit terhadap semen dan dapur;
b. kejatuhan benda-benda dan bahan-bahan yang diangkut dengan ember adukan
beton (concrete buckets);
c. sewaktu beton dipompa atau dicor pipa-pipa termasuk penghubung atau
sambungan dan penguat harus kuat;
d. sewaktu pembekuan adukan (setting concrete) harus terhindar dari goncangan dan
bahan kimia yang dapat mengurangi kekuatan;
e. sewaktu lempengan (panel) atau lembaran beton (slab) dipasang ke dalam
dudukannya harus digerakan dengan hati-hati.
f. terhadap melecutnya ujung besi beton yang mencuat sewaktu ditekan atau
diregang dan sewaktu diangkat atau diangkut;
g. terhadap getaran sewaktu menjalankan alat penggetar (vibrator).

Pasal 74
Setiap ujung-ujung mencuat yang membahayakan harus dilengkungkan atau dilindungi.

Pasal 75
Menara atau tiang yang dipergunakan untuk mengangkat adukan beton (concrete bucket
towers) harus dibangun dan diperkuat sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilannya.

Pasal 76
Beton harus dikerjakan dengan hati-hati untuk menjamin agar pemetian beton (bekisting)
dan penguatnya dapat memikul atau menahan seluruh beban sampai beton menjadi beku.

BAB XIII
TENTANG PEKERJAAN LAINNYA
Pasal 77
Bagian-bagian yang siap dipasang (prefabricated parts) harus direncanakan dan dibuat
dengan baik sehingga dapat diangkut dan dipasang dengan aman.
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Pasal 78
(1) Bagian-bagian konstruksi baja sedapat mungkin harus dirakit sebelum dipasang.
(2) Selama pekerjaan pembangunan konstruksi baja, harus dilakukan tindakan pencegahan bahaya jatuh atau kejatuhan benda terhadap tenaga kerja.

Pasal 79
Bagian atas dari lantai sumuran harus tertutup papan atau harus dilengkapi dengan
peralatan lain untuk melindungi tenaga kerja terhadap kejatuhan benda.

Pasal 80
Pemasangan rangka atap harus dilakukan dari peralatan perancah atau tenaga kerja harus
dilengkapi dengan peralatan pengaman lainnya.

Pasal 81
Untuk melindungi tenaga kerja sewaktu melakukan pekerjaan konstruksi, harus dibuatkan
lantai kerja sementara yang kuat.

Pasal 82
Alat pemanas yang digunakan untuk memanaskan aspal harus direncanakan, dibuat dan
digunakan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah kebakaran dan tenaga kerja tidak
tersiram bahan panas.

Pasal 83
(1) Tenaga kerja harus dilindungi terhadap bahaya singgungan langsung kulit dan
bahaya-bahaya singgung lainnya terhadap bahan pengawet kayu.
(2) Kayu yang telah diawetkan dilarang dibakar di tempat kerja.

Pasal 84
Apabila bahan-bahan yang mudah terbakar digunakan untuk keperluan lantai permukaan
dinding dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, harus dilakukan tindakan pencegahan untuk
menghindarkan adanya api terbuka, bunga api dan sumber-sumber api lainnya yang dapat
menyulut uap yang mudah terbakar yang timbul di tempat kerja atau daerah sekitarnya.
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Pasal 85
(1) Asbes hanya boleh digunakan apabila bahan lainnya yang kurang berbahaya tidak
tersedia.
(2) Apabila asbes digunakan, maka tindakan pencegahan harus dilakukan agar tenaga
kerja tidak menghirup serat asbes.

Pasal 86
Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di atas atap harus dilengkapi dengan alat
pelindung diri yang sesuai untuk menjamin agar mereka tidak jatuh dari atap atau dari
bagian-bagian atap yang rapuh.

Pasal 87
(1) Dalam pekerjaan mengecat dilarang menggunakan bahan cat, pernis dan zat warna
yang berbahaya, atau pelarut yang berbahaya.
(2) Tindakan pencegahan harus dilakukan agar tukang cat tidak menghirup uap, gas, asap
dan debu yang berbahaya.
(3) Apabila digunakan bahan cat yang mengandung zat yang dapat meresap ke dalam
kulit, tukang cat harus menggunakan alat pelindung diri.

Pasal 88
(1) Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan timbulnya kebakaran
sewaktu mengelas dan memotong dengan las busur.
(2) Juru las dan tenaga kerja yang berada disekitarnya harus dilindungi terhadap serpihan
bunga api, uap radiasi dan sinar berbahaya lainnya.
(3) Penggunaan dan pemeliharaan peralatan las harus dilakukan dengan baik untuk
menjamin keselamatan dan kesehatan juru las dan tenaga kerja yang berada
disekitarnya.

Pasal 89
(1) Untuk menjamin keselamatan dalam pekerjaan peledakan (blasting) harus dilaku-kan
tindakan pencegahan kecelakaan.
(2) Tindakan pencegahan dimaksud ayat (1) pasal ini terutama adalah:
a. sewaktu peledakan dilakukan sedapat mungkm jumlah orang yang berada di
sekitarnya hanya sedikit dan cuaca serta kondisi lainnya tidak berbahaya;
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b. lubang peledakan harus dibor dan diisi bahan peledak dengan hati-hati untuk
menghindarkan salah peledakan atau peledakan secara tiba-tiba waktu pengisian.
c. peledakan harus dilakukan dengan segera setelah pengisian dan peledakan
tersebut harus dilakukan sedemikian rupa untuk mencegah salah satu peledakan
atau terjadinya peledakan-peledakan sebagian;
d. sumbu-sumbu dari mutu yang baik dan dipergunakan sedemikian rupa untuk
menjamin peledakan dengan aman;
e. menghindarkan peledakan mendadak jika peledakan dilakukan dengan tenaga
listrik;
f. tenaga kerja dilarang memasuki daerah peledakan sesudah terjadinya peledakan
kecuali apabila telah diperiksa dan dinyatakan aman.

Pasal 90
Untuk menjamin kesehatan tenaga kerja yang mengolah batu agar tidak menghisap debu
silikat, harus dilakukan tindakan pencegahan.

BAB XIV
TENTANG PEMBONGKARAN
Pasal 91
(1) Rencana pekerjaan pengangkutan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum peker-jaan
pembongkaran dimulai.
(2) Semua instalasi, listrik, gas, air, dan uap harus dimatikan, kecuali apabila diperlu-kan
sepanjang tidak membahayakan.

Pasal 92
(1) Semua bagian-bagian kaca, bagian-bagian yang lepas, bagian-bagian yang men-cuat
harus disingkirkan sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai.
(2) Pekerjaan pembongkaran harus dilakukan tingkat demi tingkat dimulai dari atap dan
seterusnya ke bawah.
(3) Tindakan-tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan bahaya
rubuhnya bangunan.
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Pasal 93
(1) Alat mekanik untuk pembongkaran harus direncanakan, dibuat dan digunakan
sedemikian rupa sehingga terjamin keselamatan operatornya.
(2) Sewaktu alat mekanik untuk pembongkaran digunakan, terlebih dahulu harus ditetapkan daerah berbahaya dimana tenaga kerja dilarang berada.

Pasal 94
Dalam hal tenaga kerja atau orang lain mungkin tertimpa bahaya yang disebabkan oleh
kejatuhan bahan atau benda dari tempat kerja yang lebih tinggi, harus dilengkapi dengan
penadah yang kuat atau daerah berbahaya tersebut harus dipagar.

Pasal 95
(1) Dinding-dinding tidak boleh dirubuhkan kecuali lantai dapat menahan tekanan yang
diakibatkan oleh runtuhnya dinding tersebut.
(2) Tenaga kerja harus dilindungi terhadap debu dan pecahan-pecahan yang
berhamburan.

Pasal 96
(1) Apabila tenaga kerja sedang membongkar lantai harus tersedia papan yang kuat yang
ditumpu tersendiri bebas dari lantai yang sedang dibongkar.
(2) Tenaga kerja dilarang melakukan pekerjaan di daerah bawah lantai yang sedang
dibongkar dan daerah tersebut harus dipagar.

Pasal 97
Konstruksi baja harus dibongkar bagian demi bagian sedemikian rupa sehingga terjamin
kestabilan konstruksi tersebut agar tidak membahayakan sewaktu dilepas.

Pasal 98
Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin agar tenaga kerja dan orang-orang
lain tidak kejatuhan bahan-bahan atau benda-benda dari atas sewaktu cerobong-cerobong
yang tinggi dirubuhkan.
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BAB XV
TENTANG PENGGUNAAN PERLENGKAPAN
PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN DIRI
Pasal 99
(1) Alat-alat penyelamat dan pelindung diri yang jenisnya disesuaikan dengan sifat
pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja harus disediakan dalam
jumlah yang cukup.
(2) Alat-alat termaksud pada ayat (1) pasal ini harus selalu memenuhi syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditentukan.
(3) Alat-alat tersebut ayat (1) pasal ini harus digunakan sesuai dengan kegunaannya oleh
setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja.
(4) Tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja diwajibkan mengguna-kan
alat-alat termaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 100
Setiap pekerjaan konstruksi bangunan yang sedang direncanakan atau sedang dilaksanakan wajib diadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101
Terhadap pengertian istilah-istilah “cukup”, “sesuai”, “baik”, “aman”, “tertentu”,
“sejauh..., sedemikian rupa” yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditentukan oleh Direktur atau
pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 102
Pengurus wajib melaksanakan untuk ditaatinya semua ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.
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BAB XVIII
KETENTUAN HUKUMAN
Pasal 103
(1) Dipidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), pengurus yang melakukan pelanggaran atas keten-tuan pasal
102.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah
pelanggaran.
(3) Menteri dapat meminta Menteri yang membawahi bidang usaha konstruksi bangunan
guna mengambil sanksi administratif terhadap tidak dipenuhinya keten-tuan atau
ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 104
Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja melakukan pengawasan
terhadap ditaatinya Pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 105
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut.
(2) Hal-hal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 106
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Maret 1980
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HARUN ZAIN
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PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. Per.02/MEN/1980
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Menimbang : a. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila
antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaikbaiknya.
b. bahwa untuk menjamin kemampuan fisik dan kesehatan tenaga kerja
yang sebaik-baiknya perlu diadakan pemeriksaan kesehatan yang
terarah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970;
2. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 dan No.45 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden R.I No.47 Tahun 1979;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Per. 0l/Men/1976;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.71/MEN/1978.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

Pasal 1
Yang dimaksud dengan:
(a) Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan
oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan.
(b) Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu
tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter.
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(c) Pemeriksaan Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh
dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu.
(d) Dokter adalah dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan telah memenuhi syarat sesuai
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No. Per
10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
(e) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Koperasi No. Kepts. 79/Men/1977.

Pasal 2
(1) Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar tenaga kerja yang diterima
berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai penyakit
menular yang akan mengenai tenaga kerja lainnya, dan cocok untuk pekerjaan yang
akan dilakukan sehingga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan
dan tenaga kerja yang lain-lainnya dapat dijamin.
(2) Semua perusahaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1
tahun 1970 harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja.
(3) Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratorium rutin, serta
pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
(4) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu perlu dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan
kebutuhan guna mencegah bahaya yang diperkirakan timbul.
(5) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan
Kesehatan Sebelum Kerja yang menjamin penempatan tenaga kerja sesuai dengan
kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya dan pedoman tersebut harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Direktur.
(6) Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dibina dan dikembangkan
mengikuti kemampuan perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan
kerja.
(7) Jika 3 (tiga) bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter
yang dimaksud pasal 1 (sub d), tidak ada keraguan-raguan maka tidak perlu dilakukan
pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.
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Pasal 3
(1) Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat
kesehatan tenaga kerja sesudah berada dalam pekerjaannya, serta menilai
kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin yang perlu
dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.
(2) Semua perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut di atas harus
melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1
tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
(3) Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran
jasmani, rontgen paru-paru (bilamana mungkin) dan laboratoriuin rutin serta
pemeriksaan lain yang dianggap perlu.
(4) Pengusaha atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan kebutuhan menurut jenis-jenis pekerjaan yang ada.
(5) Pedoman Pemeriksaan kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan
perusahaan dan kemajuan kedokteran dalam keselamatan kerja.
(6) Dalam hal ditemukan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kesehatan pada
tenaga kerja pada pemeriksaan berkala, pengurus wajib mengadakan tindak lanjut
untuk memperbaiki kelainan-kelainan tersebut dan sebab-sebabnya untuk menjamin
terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja.
(7) Agar pemeriksaan kesehatan berkala mencapai sasaran yang luas, maka pelayanan
kesehatan diluar perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pengurus menurut keperluan.
(8) Dalam melaksanakan kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja dapat menunjuk
satu atau beberapa Badan sebagai penyelenggara yang akan membantu perusahaan
yang tidak mampu melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan berkala.

Pasal 4
Apabila Badan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (8) didalam melakukan pemeriksaan
kesehatan berkala menemukan penyakit-penyakit akibat kerja, maka Badan tersebut harus
melaporkan kepada Ditjen Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen
Binalindung Tenaga Kerja.
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Pasal 5
(1) Pemeriksaan Kesehatan khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruhpengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan
tenaga kerja tertentu.
(2) Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap:
a. tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang
memerlukan perawatan yang lebih dari 2 (dua minggu).
b. tenaga kerja yang berusia diatas 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja
wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan
pekerjaan tertentu.
c. tenaga kerja yang terdapat dugaan-dugaan tertentu mengenai gangguangangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan
kebutuhan.
(3) Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula apabila terdapat keluhan-keluhan
diantara tenaga kerja, atau atas pengamatan pegawai pengawas keselamatan dan
kesehatan kerja, atau atas penilaian Pusat Bina Hyperkes dan Keselamatan dan Balaibalainya atau atas pendapat umum dimasyarakat.
(4) Terhadap kelainan-kelainan dan gangguan-gangguan kesehatan yang disebabkan
akibat pekerjaan khusus ini berlaku ketentuan-ketentuan Asuransi Sosial Tenaga
Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
(1) Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, dan 5 wajib membuat rencana pemeriksaan
kesehatan sebelum bekerja, berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
(2) Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja melalui Kantor Wilayah Ditjen Binalindung Tenaga Kerja
setempat.
(3) Pengurus bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan ini.
(4) Peranan dan fungsi paramedis dalam pemeriksaan kesehatan kerja ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh dokter sebagaimana tersebut pasal 1 sub (d).

4149

4 dari 17

PER.02/MEN/1980

Pasal 7
(1) Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya
pelaksanaan peraturan ini.
(2) Untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja Pusat Bina Hyperkes dan
Keselamatan Kerja beserta Balai-balainya menyelenggarakan pelayanan dan
pengujian di perusahaan.
(3) Bentuk/formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan
bentuk/formulir lain yang diperlukan pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan
oleh Direktur.

Pasal 8
(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan kesehatan berkala,
dan pemeriksaan kesehatan khusus, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh
Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah.
(2) Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan yang telah diambil oleh Majelis
Pertimbangan Kesehatan Daerah, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal
pengambilan keputusan tersebut pihak yang bersangkutan dapat mengajukan
persoalannya kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.
(3) Pembentukan susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan
Kesehatan Pusat dan Daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 9
Pengurus bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan kesehatan
berkala atau pemeriksaan kesehatan khusus yang dilaksanakan atas perintah baik oleh
Pertimbangan Kesehatan Daerah ataupun oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat.

Pasal 10
Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diancam dengan
hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja.
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Pasal 11
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 1980

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ttd
HARUN ZAIN
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SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN
PERBURUHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
No. Kept. 40/DP/1980
TENTANG
PENETAPAN BENTUK/FORMULIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN MENTERI
TENAGA KERJADAN TRANSMIGRASI
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.
Menimbang : a. Bahwa sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 bentuk/formulir permohonan
sebagai Dokter Pemeriksa, serta bentuk/formulir lain yang diperlukan
guna pelaksanaan Peraturaan Menteri tersebut ditetapkan oleh
Direktur;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ditjen Binalindung
Tenaga Kerja untuk menetapkan bentuk/formulir dimaksud.
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. 01/Men/1976;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transkop No. Kepts. 79/Men/1977;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.
02/Men/1980.
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Pertama : Bentuk/formulir yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan
Menteri Transmigrasi No. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan
Kerja. Sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 sampai dengan V Surat
Keputusan ini.
Kedua
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 1980
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN PERBURUHAN
DAN PERLINDUNGN TENAGA KERJA
ttd
OETOJO OESMAN S.H.
NIP : 160015903
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Bentuk 4/Kes.Kerja
Lampiran: 1

Formulir Permohonan Dokter untuk menjadi Dokter
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Hal : Permohonan untuk menjadi
Dokter Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja.

Kepada
Yth. Direktur
Cq. Kepala Kantor
Wliyah Ditjen Binalindung
T.K. Propinsi...........
Di
.................................

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: ........................................................................................................
Tempat/tgl. Lahir
: ............................., .......................................................................
Jenis Kelamin
: ........................................................................................................
Alamat Rumah
: ........................................................................................................
........................................................................................................
Alamat praktek
: ........................................................................................................
............................................................................... ........................
Pekerjaan sebagai
: ........................................................................................................
Dokter pada
: ........................................................................................................
Ijin Praktek
: ........................................................................................................
Dengan ini memohon untuk menjadi Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja, sesuai
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No. Per- 02/MEN/1980
tertanggal 13 Maret 1980.
Bersama ini dilampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sebagai
berikut:
1. Surat Penunjukan dari Pengusaha No. .................................. Tgl. .........................
2. Surat Tanda telah mengikuti pendidikan dan latihan hiperkes.
3. Surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di linfkungan Ditjen Binalindung
Tenaga Kerja, sebagai tanda telah memahami dan menghayati peraturan
perundangan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. ...............................
Tgl. .....................
4. Surat Pernyataan sendiri untuk sanggup dan bersedia mengikuti lebih lanjut dari
Direktur.
................., .........................
Pemohon,
ttd dokter ybs
(........................................)
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Bentuk 5/Kes.Kerja
Lampiran: 2

Formulir Laporan
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Hal : Laporan Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja.

Kepada
Yth, Direktur
Cq. Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Binalindung Tenaga Kerja
Propinsi...........
di .................................

Sifat : Rahasia

Dengan ini kami Pengurus Perusahaan:
Nama Perusahaan
: ............................................................................................
Alamat Perusahaan : ............................................................................................
Melaporkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ssb:
1. Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja.
a. Jumlah calon tenaga kerja
: ....................................................... orang.
b. Jumlah yang diperiksa
: ....................................................... orang.
c. Memenuhi syarat kesehatan : ....................................................... orang.
d. Tidak memenuhi syarat
kesehatan tetapi diterima
sebagai tenaga kerja
: ....................................................... orang.
(Perinci terlampir mengenai nama, keadaan kesehatan, pekerjaan atau tugas
diperusahaan).
2. Pemeriksaan Kesehatan berkala.
a. Jumlah yang diperiksa
: ..................................................... orang.
b. Keadaan kesehatan tetap baik
seperti pemeriksaan sebelumnya
: ..................................................... orang.
c. Mengalami kelainan-kelainan
: ..................................................... orang.
d. Perlu dilakukan pemeriksaan khusus : ..................................................... orang.
(Perincian terlampir mengenai nama, keadaan kesehatan, kelainan yang ditemukan,
pekerjaan/tugas, lama bekerja dan tindakan yang diperlukan).
................., .........................
Pengurus,

(........................................)

Tindasan :
1. Ditjen Binalindung T.K. di Jakarta (3 exp.).
2. Arsip.
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Bentuk 6/Kes.Kerja
Lampiran: 3

Formulir Permohonan Pemeriksaan Khusus
Hal : Permohonan untuk
Dilakukan Pemeriksaan
Kesehatan Khusus.
Kepada
Yth. Dokter Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja
di
.......................................
Sehubungan dengan hasil pengamatan Pegawai Pengawas/penilaian Balai
Hyperkes dan Keselamatan Kerja/hasil pemeriksaan berkala terhadap karyawan
diperusahaan kami, maka dengan ini kami pengurus.
Perusahaan : ..................................................................................................................
Alamat
: ..................................................................................................................
Mengajukan permohonan kepada dokter pemeriksaan:
Nama
Alamat

: ...................................................................................................................
: ...................................................................................................................

Untuk mengajukan pemeriksaan khusus pada karyawan kami (nama, pekerjaan/tugas,
dan lama masa kerja terlampir).
Kami lampirkan pula laporan hasil penilaian/pengamatan yang menjadi indikasi
perlunya pemeriksaan kesehatan khusus ini.

................., .........................
Pengurus,

(........................................)

Tindasan :
1. Ditjen Binalindung T.K. di Jakarta.
2. Kakanwil Ditjen Binalindung TK Propinsi ................................
3. Kakanditjen Binalindung TK .................................
4. Arsip ___________________
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Bentuk 7/Kes.Kerja
Lampiran: 4

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia
Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.
Surat Keputusan
Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja
No. ..................................... Thn. ............................
tentang
Pengukuhan dokter pemeriksaan kesehatan
Tenaga Kerja

Direktur Jenderal Binalindung Tenaga Kerja:
Menimbang
:
Mengingat
:
Memperhatikan : Surat usulan dan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Binalindung Tenaga Propinsi ................... No. ..........................
tgl. ...............

MEMUTUSKAN
Mengukuhkan : Nama
: ......................................................................................
Tempat tgl lahir : .......................................................................................
Jenis kelamin : .......................................................................................
Ijin praktek
: .......................................................................................
Alamat rumah : ......................................................................................
Alamat praktek : .......................................................................................
Sebagai Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja pada perusahaan/wilayah *) .................
(nama & alamat). Surat pengukuhan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan selama ............................................ tahun, dengan catatan bila dipandang perlu
dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan di : ................................
Pada tanggal : ................................
Ditjen Binalindung TK.U.B
Direktur PNKK & Hyperkes

(........................................)
NIP. : ______________
Tembusan disampaikan kepada :
1. Kakanwil Ditjen Binalindung TK Prop. ...............................
2. ________________________________
3. ________________________________
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Bentuk 8/Kes.Kerja
Lampiran: 5

Yth. Kepala Kantor Ditjen
Binalindung Tenaga Kerja
di
..........................................
Sifat : Rahasia
Laporan Pemeriksaan Kesehatan Khusus
1. Nama
: .............................................................................................
2. Alamat Perusahaan : .............................................................................................
3. Diperiksa
: .................................................................................. orang.
tenaga kerja (perincian pekerjaan tenaga kerja terlampir).
4. Diperiksa/tidak diperiksa lingkungan kerja dan lain-lain (perincian terlampir).
5. Terdapat efek pekerjaan yang tidak secara jelas diteruskan pada .................. orang
tenaga kerja (perincian terlampir)
6. Terdapat penyakit akibat kerja (perincian terlampir) pada ...........................tenaga
kerja.

................................, Tgl. .....................
Dokter Pemeriksa,

(.................................)

Tindasan :
1.
2.
3.
4.
5.
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Kakanwil Ditjen Binalindung Tenaga Kerja.
Ka. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.
Kantor Perwakilan Perum ASTEK.
Arsip.
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Rencana Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
Nama Perusahaan : ...............................................................
Alamat

No.

Jenis
pemeriksaan

1.

Sebelum bekerja

2.

Berkala

3.

Khusus

Jan

Feb

Mar

: ................................................................
Rencana Jumlah Tenaga Kerja yang Diperiksa
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep

Okt

Nop

Des

Keterangan

Pengurus,

(..........................)
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CONTOH : PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA SEBELUM BEKERJA DI PERUSAHAAN.
Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja seperti lazimnya yang dilakukan oleh setiap
dokter meliputi:
I. Anamnesa
II. Pemeriksaan mental
III. Pemeriksaan fisik
IV. Pemeriksaan kesegaran jasmani
V. Pemeriksaan radiologi
VI. Pemeriksaan laboratorium
VII. Pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut

I. ANAMNESA.
Pada anamnesa ini dokter pemeriksa kesehatan menegaskan agar supaya pernyataanpernyataan dijawab dengan teliti dan seluas-luasnya.
Yang perlu ditanyakan adalah:
1. riwayat-riwayat penyakit umum; tuberkolosa, diabetes, penyakit jantung,
penyakit syaraf, penyakit jiwa, penyakit kuning, penyakit asthma, tekanan darah
tinggi atau rendah, penyakit ginjal, penyakit perut, tumor, penyakit kulit,
penyakit hernia, wajir, dll.
2. riwayat perawatan di Rumah Sakit; alasan dirawat, belum atau pernah dirawat,
berapa lama dan jenis penyakit yang diderita.
3. riwayat kecelakaan; apakah pernah mendapat kecelakaan, apakah ada hubungan
antara kecelakaan dengan pekerjaan, bagian anggota badan yang cidera, apakah
dirawat atau tidak, kalau dirawat tanyakan pula berapa lama waktu perawatan
dan juga ditanyakan apakah menderita cacat sementara atau tetap.
4. riwayat operasi; pernah atau tidak, kalau pernah maka tanyakan jenis operasi
apa, kapan dilaksanakan operasi tersebut, dimana dan berapa lama perawatan
operasi.
5. riwayat pekerjaan; apakah pernah bekerja atau belum, bila sudah bekerja
dimana dan berapa lama serta mengapa terhenti dari pekerjaan tersebut
tanyakan pula apakah ada kemungkinan adanya penyakit jabatan dari pekerjaan
yang terdahul itu.
6. bila dicurigai adanya penyakit jabatan, perlu dilakukan pemeriksaan khusus
untuk menunjang kebenaran dugaan tersebut.
7. riwayat haid, bagi tenaga kerja wanita perlu ditanyakan; kapan mulai haid,
teratur atau tidak, lamanya sakit atau tidak serta ditanyakan masalah kehamilan,
melahirkan, keluarga berencana, keguguran dan jumlah anak baik yang hidup
maupun yang mati.
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II. PEMERIKSAAN MENTAL
Pemeriksaan mental diselenggarakan sewaktu dilakukan anamnesa atau pemeriksaan
fisik dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan umum dan spesifik tentang
hal-hal sebagai berikut: maksud melamar pekerjaan, tujuan apabila diterima dalam
jabatan tertentu, rasa puas dengan berbagai situasi mengenai diri dan lingkungannya,
motivasi untuk bekerja dan sebagainya.
Yang diperiksa diluar pemeriksaan mental ini adalah fungsi-fungsi umum dan
fungsi-fungsi khusus sebagai berikut:
1. Fungsi Umum:
a. – Keadaan
– Orientasi perorangan
– Orientasi waktu
– Orientasi ruang
– Orientasi situasi
b. Sikap & Tingkah Laku
–

Mudah tidaknya penyesuaian sikap dan tingkah laku dengan suasana
yang ada.
Kesimpulan status mentalis adalah:
– Normal
– Terganggu dan perlu pengobatan atau
– Perlu konsultasi

III. PEMERIKSAAN FISIK
Pemeriksaan fisik lengkap dilakukan menurut perincian dalam kartu
pemeriksaan. Pemeriksaan fisik ini diselenggarakan di tempat yang penerangannya
cukup dan dalam suasana tenang serta tidak tergesa-gesa, serta meliputi sebagai
berikut:
1. Pengukuran berat badan dilaksanakan dalam keadaan berpakaian minim.
2. pengukuran tinggi badan dilakukan tanpa alas kaki.
3. pengukuran lingkaran dada dilaksanakan setinggi pelakatan rusuk (insertio
constalis) kelima, bila terdapat perbedaan antara ukuran pada waktu inspirasi
maksimal dan ekspirasi maksimal sebesar 4 cm atau kurang maka diduga adanya
kelainan intrahorakal.
4. pengukuran nadi dan frekuensi pernafasan dilakukan dalam keadaan berbaring
dengan tenang, kalau denyut nadi teratur maka frekuensinya cukup diukur
selama 30 detik dan hasilnya dilakukan dua untuk memperoleh nadi permenit,
kalau denyut nadi tidak teratur, pengukuran denyut nadi dilakukan selama 1
menit
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5. tekanan darah diukur dalam posisi berbaring dengan tenang.
6. pemeriksaan indra penglihatan meliputi keadaan fisik mata, ketajaman penglihatan, luas lapangan penglihatan dan kemampuan membedakan warna.
7. pemeriksaan indra pendegaran meliputi keadaan fisik telinga serta ketajaman
pendengaran dan dilakukan dengan membisikkan kata tunggal bagi masingmasing telinga sementara telinga yang lain ditutup.
8. pemeriksaan indra penciuman meliputi fisik hidung dan ketajaman penciuman.
9. Kontak mental dan perhatian :
Kemampuan untuk mengadakan hubungan mental dalam waktu cukup panjang
dalam bentuk-bentuk:
– Kontak psikis
– Kewajaran
– lamanya
10. Inisiatif:
Kesanggupan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut asli yaitu
(tidak meniru atau tidak mencontoh atau tidak atas perintah). Insiati : normal,
kurang atau lebih.
11. Fungsi Spesifik/Khusus :
a. alam perasaan yang meliputi keadaan, emosi, dan effek.
- wajar;
- terlalu gembira;
- depresif atau
- siklotinik (berubah-ubah).
b. Intelegensia dan intelek:
Apakah kecerdasan sesuai dengan taraf pendidikan; keadaan intelegensia
normal atau menurun.
c. Proses berfikir:
- Keadaan jelas dan tajam
Proses berfikir abnormal seperti:
- delusi
- halusinasi
- fikiran yang melompat-lompat.
- gejala-gejala lainnya.
12. pemeriksaan indra perabaan meliputi kemampuan alat peraba untuk dapat
membedakan suhu dan bentuk alat penglihatan indra perabaan dalam keadaan
mata tertutup.
13. pemeriksaan indra perasaan kulit meliputi kemampuan alat perasa serta
ketajaman.
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V. PEMERIKSAAN KESEGARAN JASMANI
Maksud pemeriksaan ini ialah untuk menentukan tingkat kesegaran sesuai dengan
keperluan jenis pekerjaan fisik yang berat. Cara yang dipakai adalah pengujian
Scneider test. Bagi yang berumur lebih dan 40 tahun, juga dilakukan uji langkah
menurut master dan pemeriksaan elektro-cardiografi (EKG).
VI. PEMERIKSAAN SINAR TEMBUS
Pemeriksaan ini terutama untuk meliputi keadaan paru-paru dan jantung.
VII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM
Pemenksaan laboratorium meliputi pemeriksaan danah, air seni dan tinja.
Pemeriksaan darah terdiri dan pemeriksaan kadar Hb, pemeriksaan jumlah sel-sel
darah putih secara menyeluruh dan menurut pemeriksaan laju endapan darah.
Pemeriksaan Laboratorium air seni meliputi jenis, pemeriksaan warna, kejernihan,
reduksi, protein dan sedimen. Pemeriksaan tinja meliputi : pemeriksaan warna,
konsistensi dan telur cacing.
VIII. PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT
Pemeriksaan lebih lanjut adalah pemeriksaan yang dilakukan lebih mendalam
mengenai keadaan mental, fisik, kesegaran jasmani, pemeriksaan sinar tembus dan
pengujian laboratorium lainnya atas dasar pertunbangan medis dan pertimbangan
jenis pekerjaan serta keadaan lingkungan kerja agar tercipta keselamatan dan
kesehatan kerja yang baik bagi yang diperiksa maupun orang sekitarnya atau
umum. Contoh-contoh pemeriksaan tambahan seperti : elektro enchephalografi
(EEG), pemeriksaan faal hati, faal ginjal, apirometri, pemeriksaan cairan otak dan
sebagainya.
IX. KESIMPULAN PENGUJIAN
Setelah dilakukan pengujian kesehatan sebelum bekerja, dokter pemeriksa
mengambil kesimpulan tentang keadaan kesehatan calon tenaga kerja dengan
kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
1. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan ringan atau sedang.
2. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan berat.
3. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan sebagalniana dimaksud dalam angka 1
atau 2 dengan persyaratan tertentu.
4. Ditolak sementara oleh karena untuk sementara belum memenuhi syarat
kesehatan dan memerlukan pengobatan atau perawatan. Pemeriksaan kesehatan
diulang setelah selesai pengobatan / perawatan.
Kesimpulan tersebut diatas diambil dan pertimbangan tingkat kesehatan terhadap
persyaratan kesehatan menurut pekerjaan yang ada.
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No : PER.04/MEN/1980
TENTANG
SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAN
ALAT PEMADAM API RINGAN.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI:
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka untuk mensiap-siagakan pemberantasan pada
mula terjadinya kebakaran, maka setiap alat pemadam api ringan
harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri yang
mengatur tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat
pemadam api ringan tersebut.

Mengingat

:

1. Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja.
2. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 158 Tahun 1972
Tentang Program Operasionil, serentak, singkat, padat, untuk
pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang SyaratSyarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

BAB I
KETERANGAN UMUM
Pasal 1
(1) Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang
untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
(2) Menteri ialah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3) Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri.
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(4) Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi untuk mengawasi ditaatinya peraturan ini.
(5) Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja
atau bagian yang berdiri sendiri.

Pasal 2
(1) Kebakaran dapat digolongkan:
a. Kebakaran bahan padat kecuali logam (Golongan A);
b. Kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar (Golongan B);
c. Kebakaran instalasi listrik bertegangan (Golongan C);
d. Kebakaran logam (Golongan D).
(2) Jenis alat pemadam api ringan terdiri:
a. Jenis cairan (air);
b. Jenis busa;
c. Jenis tepung kering;
d. Jenis gas (hydrocarbon berhalogen dan sebagainya);
(3) Penggolongan kebakaran dan jenis pemadam api ringan tersebut ayat (1) dan ayat
(2) dapat diperluas sesuai dengan perkembangan tehnologi.

Pasal 3
Tabung alat pemadam api ringan harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksinya.

BAB II
PEMASANGAN
Pasal 4
(1) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi
yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi
dengan pemberian tanda pemasangan.
(2) Pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) harus sesuai dengan lampiran I.
(3) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) adalah 125 cm dari dasar
lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
(4) Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan
penggolongan kebakaran seperti tersebut dalam lampiran 2.
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(5) Penempatan tersebut ayat (1) antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau
kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain
oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan Kerja.
(6) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.

Pasal 5
Dilarang memasang dan menggunakan alat pemadam api ringan yang didapati sudah
berlubang-lubang atau cacat karena karat.

Pasal 6
(1) Setiap alat pemadam api ringan harus dipasang (ditempatkan) menggantung pada
dinding dengan penguatan sengkang atau dengan konstruksi penguat lainnya atau
ditempatkan dalam lemari atau peti (box) yang tidak dikunci.
(2) Lemari atau peti (box) seperti tersebut ayat (1) dapat dikunci dengan syarat bagian
depannya harus diberi kaca aman (safety glass) dengan tebal maximum 2 mm.

Pasal 7
(1) Sengkang atau konstruksi penguat lainnya seperti tersebut pasal 6 ayat (1) tidak
boleh dikunci atau digembok atau diikat mati
(2) Ukuran panjang dan lebar bingkai kaca aman (safety glass) tersebut pasal 6 ayat (2)
harus disesuaikan dengan besarya alat pemadam api ringan yang ada dalam lemari
atau peti (box) sehingga mudah dikeluarkan.

Pasal 8
Pemasangan alat pemadam api ringan harus sedemikian rupa sehingga bagian paling atas
(puncaknya) berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai kecuali jenis CO2 dan
tepung kering (dry chemical) dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat, jarak antara
dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dan permukaan lantai.

Pasal 9
Alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu
melebihi 49°C atau turun sampai minus 44°C kecuali apabila alat pemadam api ringan
tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas tersebut diatas.
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Pasal 10
Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terkuka harus dilindungi dengan
tutup pengaman.

BAB III
PEMEIHARAAN
Pasal 11
(1) Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:
a. pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan;
b. pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan;
(2) Cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan,
harus segera diperbaiki atau alat tersebut segera diganti dengan yang tidak cacat.

Pasal 12
(1) Pemeriksaan jangka 6 (enam) bulan seperti tersebut pasal 11 ayat (1) meliputi halhal sebagai berikut:
a. Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung,
rusak atau tidaknya segi pengaman cartridge atau tabung bertekanan dan
mekanik penembus segel;
b. Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label
harus selalu dalam keadaan baik
c. Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh
retak atau menunjukan tanda-tanda rusak.
d. Untuk alat pemadam api ringan cairan atau asam soda, diperiksa dengan cara
mencampur sedikit larutan sodium bicarbonat dan asam keras diluar tabung,
apabila reaksinya cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dapat
dipasang kembali;
e. Untuk alat pemadam api ringan jenis busa diperiksa dengan cara mencampur
sedikit larutan sodium bicarbonat dan aluminium sulfat diluar tabung, apabila
cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dapat dipasang kembali;
f. Untuk alat pemadam api ringan hydrocarbon berhalogen kecuali jenis
tetrachlorida diperiksa dengan cara menimbang, jika beratnya sesuai dengan
aslinya dapat dipasang kembali;
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g. Untuk alat pemadam api jenis carbon tetrachlorida diperiksa dengan cara melihat
isi cairan didalam tabung dan jika memenuhi syarat dapat dipasang kembali.
h. Untuk alat pemadam api jenis carbon dioxida (CO2) harus diperiksa dengan cara
menimbang serta mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera pada alat
pemadam api tersebut, apabila terdapat kekurangan berat sebesar 10% tabung
pemadam api itu harus diisi kembali sesuai dengan berat yang ditentukan.
(2) Cara-cara pemeriksaan tersebut ayat (1) diatas dapat dilakukan dengan cara lain
sesuai dengan perkembangan.

Pasal 13
(1) Pemeriksaan jangka 12 (dua belas) bulan seperti tersebut pasal 11 ayat (1) b untuk
semua alat pemadam api yang menggunakan tabung gas, selain dilakukan
pemeriksaan sesuai pasal 12 dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menurut ketentuan
ayat (2),(3),(4)dan (5) pasal ini.
(2) Untuk alat pemadam api jenis cairan dan busa dilakukan pemeriksaan dengan
membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri
tegak, kemudian diteliti sebagai berikut:
a. isi alat pemadam api harus sampai batas permukaan yang telah ditentukan;
b. pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat
atau buntu;
c. ulir tutup kepala tidak boleh cacat atau rusak, dan saluran penyemprotan tidak
boleh tersumbat.
d. peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bcbas,
mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan bak gesket atau paking harus masih
dalam keadaan baik;
e. gelang tutup kepala harus masih dalam keadaan baik;
f. bagian dalam dan alat pemadam api tidak boleh berlubang atau cacat karena
karat;
g. untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan larutannya harus
dalam keadaan baik;
h. untuk jenis cairan busa dalam tabung yang dilak, tabung harus masih dilak
dengan baik;
i. lapisan pelindung dan tabung gas bertekanan, harus dalam keadaan baik;
j. tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya.

4167

5 dari 15

PER. 04/MEN/1980

(3) Untuk alat pemadam api jenis hydrocarbon berhalogen dilakukan pemeriksaan
dengan membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya tabung dalam
posisi berdiri tegak, kemudian diteliti menurut ketentuan sebagai berikut;
a. isi tabung harus diisi dengan berat yang telah ditentukan;
b. pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat
atau buntu;
c. ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh tersumbat;
d. peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, harus dapat bergerak dengan bebas,
mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan luas penekan harus da!am keadaan
baik;
e. gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik;
f. lapiran pelindung dari tabung gas harus dalam keadaan baik;
g. tabung gas bertekanan harus terisi penuh sesuai dengan kapasitasnya.
(4) Untuk alat pemadam api ringan jenis tepung kering (dry chemical) dilakukan
pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara hati-hati dan dijaga supaya
tabung dalam posisi berdiri tegak dan kemudian diteliti menurut ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
a. isi tabung harus sesuai dengan berat yang telah ditentukan dan tepung keringnya
dalam keadaan tercurah bebas tidak berbutir;
b. ulir tutup kepala tidak boleh rusak dan saluran keluar tidak boleh buntu atau
tersumbat;
c. peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas,
mempunyai rusuk dan sisi yang tajam;
d. gelang tutup kepala harus dalam keadaan baik;
e. bagian dalam dan tabung tidak boleh berlubang-lubang atau cacat karena karat;
f. lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik;
g. tabung gas bertekanan harus terisi penuh, sesuai dengan kapasitasnya yang
diperiksa dengan cara menimbang.
(5) Untuk alat pemadam api ringan jenis pompa tangan CTC (Carbon Tetrachiorida)
harus diadakan pemeriksaan lebih lanjut sebagai benikut:
a. peralatan pompa harus diteliti untuk memastikan bahwa pompa tersebut dapat
bekerja dengan baik;
b. tuas pompa hendaklah dikembalikan lagi pada kedudukan terkunci sebagai
semula;
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c. setelah pemeriksaan selesai, bila dianggap perlu segel diperbaharui.

Pasal 14
Petunjuk cara-cara pemakaian alat pemadam api ringan harus dapat dibaca dengan jelas.

Pasal 15
(1) Untuk setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala dengan
jangka waktu tidak melebihi 5 (lima) tahun sekali dan harus kuat menahan tekanan
coba menurut ketentuan ayat (2),(3), dan ayat (4), pasal ini selama 30 (tiga puluh)
detik.
(2) Untuk alat pemadam api jenis busa dan cairan harus tahan terhadap tekanan coba
sebesar 20 kg per cm2.
(3) Tabung gas pada alat pemadam api ringan dan tabung bertekanan tetap (stored
pressure) harus tahan terhadap tekanan coba sebesar satu setengah kali tekanan
kerjanya atau sebesar 20 kg per cm2 dengan pengertian. kedua angka tersebut dipilih
yang terbesar untuk dipakai sebagai tekanan coba.
(4) Untuk alat pemadam api ringan jenis Carbon Dioxida (CO2) harus dilakukan
percobaan tekan dengan syarat:
a. percobaan tekan pertama satu setengah kali tekanan kerja;
b. percobaan tekan ulang satu setengah kali tekanan kerja;
c. jarak tidak boleh dari 10 tahun dan untuk percobaan kedua tidak lebih dari 10
tahun dan untuk percobaan tekan selanjutnya tidak boleh lebih dari 5 tahun.
(5) Apabila alat pemadam api jenis carbon dioxida (CO2) setelah diisi dan oleh sesuatu
hal dikosongkan atau dalam keadaan dikosongkan selama lebih dan 2 (dua) tahun
terhitung dan setelah dilakukan percobaan tersebut pada ayat (4), terhadap alat
pemadam api tersebut harus dilakukan percobaan tekan ulang sebelum diisi kembali
dan jangka waktu percobaan tekan berikutnya tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.
(6) Untuk tabung-tahung gas (gas containers) tekanan cobanya harus memenuhi ke
tentuan seperti tersebut ayat (4) pasal ini.
(7) Jika karena sesuatu hal tidak mungkin dilakukan percobaan tekan terhadap tabung
alat pemadam api dimaksud pasal 15 ayat (6) di-atas, maka tabung tersebut tidak
boleh digunakan sudah 10 (sepuluh) tahun terhitung tanggal pembuatannya dan
selanjutnya dikosongkan.
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(8) Tabung-tabung gas (gas containers) dan jenis tabung yang dibuang setelah
digunakan atau tabungnya telah terisi gas selama 10 (sepuluh) tahun tidak
diperkenankan dipakai lebih lanjut dan isinya supaya dikosongkan.
(9) Tabung gas (tahung gas containers) yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat
untuk dipakai lebih lanjut harus dimusnahkan.

Pasal 16
Apabila dalam pemeriksaan alat pemadam api jenis carbon dioxida (CO2) sesuai dengan
ketentuan dalam pasal 12 terdapat cacat karena karat atau beratnya berkurang 10% dari
berat seharusnya, terhadap alat pemadam api tersebut harus dilakukan percobaan tekan
dan jangka waktu percobaan tekan berikutnya tidak boleh lebih dari 5 (lima tahun).

Pasal 17
Setelah dilakukan percobaan tekan terhadap setiap alat pemadam api ringan, tanggal
percobaan tekan tersebut dicatat dengan cap diselembar pelat logam pada badan tabung.

Pasal 18
(1) Setiap tabung alat pemadam api ringan harus diisi kembali dengan cara:
a. untuk asam soda, busa, bahan kimia, harus diisi setahun sekali;
b. untuk jenis cairan busa yang dicampur lebih dahulu harus diisi 2 (dua) tahun
sekali;
c. untuk jenis tabung gas hydrocarbon berhalogen, tabung harus diisi 3 (tiga tahun
sekali, sedangkan jenis Iainnya diisi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun
(2) Waktu pengisian tersebut ayat (1) disesuaikan dengan lampiran 3.
(3) Bagian dalam dari tabung alat pemadam api ringan hydrocarbon berhalogen atau
tepung kering (dry chemical) harus benar-benar kering sebelum diisi kembali

Pasal 19
Alat pemadam api ringan jenis cairan dan busa diisi kembali dengan cara:
(1) Bagian dalam dari tabung alat pemadam api jenis cairan dan busa (Chemical. harus
dicuci dengan air bersih)
(2) Saringan, bagian dalam tabung, pipa pelepas isi dalam tabung dan alat-alat expansi
tidak boleh buntu atau tersumbat.
(3) Pengisian ulang tidak boleh melewati tanda batas yang tertera.

4170

8 dari 15

PER. 04/MEN/1980

(4) Setiap melakukan penglarutan yang diperlukan, harus dilakukan dalam bejana yang
tersendiri.
(5) Larutan sodium bicarbonat atau larutan lainnya yang memerlukan penyaringan
pelaksanaannya dilakukan secara menuangkan kedalam tabung melalui saringan.
(6) Timbel penahan alat lainnya untuk menahan asam atau larutan garam asam
ditempatkan kembali ke dalam tabung.
(7) Timbel penahan yang agak longgar harus diberi lapisan tipis/petroleum jelly
sebelum dimasukan.
(8) Tabung gas sistim dikempa harus diisi dengan gas atau udara sampai pada batas
tekanan kerja, kemudian ditimbang sesuai dengan berat isinya termasuk lapisan zat
pelindung.

Pasal 20
Alat pemadam api ringan jenis hydrocarbon berhalogen harus diisi kernbali dengan cara:
(1) Untuk tabung gas bertekanan, harus diisi dengan gas atau udara kering sampai batas
tekanan kerjanya.
(2) Tabung gas bertekanan dimaksud ayat (1) harus ditimbang dan lapisan cat pelidung
dalam keadaan baik.
(3) Jika digunakan katup atau pen pengaman, katup atau pen pengaman tersebut harus
sudah terpasang sebelum tabung dikembalikan pada kedudukannya.

Pasal 21
(1) Alat pemadam api ringan jenis tepung kering (dry chemical) harus diisi dengan cara:
a. Dinding tabung dan mulut pancar (nozzle) dibersihkan dan tepung kening (dry
chemical) yang melekat;
b. Ditiup dengan udara kering dan kompressor;
c. Bagian sebelah dalam dari tabung harus diusahakan selalu dalam keadaan
kering;
(2) Untuk tabung gas bertekanan harus ditimbang dan lapisan cat perlindungan harus
dalam keadaan baik.
(3) Katup atau pen pengaman harus sudah terpasang sebelum tabung dikembalikan pada
kedudukannya.
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Pasal 22
(1) Semua alat pemadam api ringan sebelum diisi kembali sebagaimana dimaksud pasal
18, 19, 20 dan pasal 21, harus dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan pasal 12 dan
pasal 13 dan kemungkinan harus dilakukan tindakan sebagai berikut:
a. Isinya dikosongkan secara normal;
b. Setelah seluruh isi tabung dialihkan keluar, katup kepala dibuka dan tabung serta
alat-alat diperiksa.
(2) Apabila dalam pemeriksaan alat-alat tersebut ayat (1) terdapat adanya cacat yang
rnenyebabkan kurang amannya alat pemadam api dimaksud, maka segera harus
diadakan penelitian.
(3) Bagian dalam dan luar tabung, harus diteliti untuk memastikan bahwa tidak terdapat
tubang-lubang atau cacat karena karat.
(4) Setelah cacat-cacat sebagaimana tersebut ayat (3) yang mungkin mengakibatkan
kelemahan konstruksi diperbaiki, alat pemadam api harus diuji kembali dengan
tekanan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 15.
(5) Ulir tutup kepala harus diberi gemuk tipis, gelang tutup ditempatkan kembali dan
tutup kepala dipasang dengan mengunci sampai kuat.
(6) Apabila gelang tutup seperti tersebut ayat (5) terbuat dari karet, harus dijaga gelang
tidak terkena gemuk.
(7) Tanggal, bulan dan tahun pengisian, harus dicatat pada badan alat pemadam api
ringan tersebut.
(8) Alat pemadam api ringan ditempatkan kembali pada posisi yang tepat.
(9) Penelitian sebagaimana tersebut ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap jenis
yang kedap tumpah dan botol yang dipecah.

Pasal 23
Pengisian kembali alat pemadam api jenis carbon dioxida (CO2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan pasal 22 tersebut diatas.

Pasal 24
Pengurus harus bertanggung jawab terhadap ditaatinya peraturan ini.
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BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
Pengurus yang tidak mentaati ketentuan tersebut pasal 24 diancam dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Alat pemadam api ringan yang sudah dipakai atau digunakan sebelum Peraturan Menteri
ini ditetapkan, pengurus diwajibkan memenuhi ketentuan peraturan ini dalam waktu satu
tahun sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 1980
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HARUN ZAIN
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LAMPIRAN 1 :

TANDA UNTUK MENYATAKAN TEMPAT ALAT PEMADAM API RINGAN
YANG DIPASANG PADA DINDING
35 CM

ALAT PEMADAM API

35 CM

MERAH

7,5 CM

CATATAN:
1. Segi tiga sama sisi dengan warna dasar merah.
2. Ukuran sisi 35 cm.
3. Tinggi huruf 3 cm. berwarna putih.
4. Tinggi tanda panah 7,5 cm warna putih
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TANDA UNTUK MENYATAKAN TEMPAT ALAT PEMADAM YANG DIPASANG

20 cm

PADA TIANG KOLOM

125 cm

merah

TIANG KOLOM
A. bentuk segi empat

b. bentuk lingkaran

CATATAN:
1. Warna dasar tanda pemasangan merah.
2. Lebar BAN pada kolom 20 cm sekitar kolom
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Lampiran 2

KEBAKARAN DAN JENIS ALAT PEMADAM API RINGAN
KEBAKARAN

A

1

2

3

GOLONGAN

BAHAN YANG TERBAKAR

AIR
9 liter

BAHAN PADAT
KECUALI LOGAM

V

1.

Kebakaran pada permukaan bahan seperti:
KAYU, KERTAS, TEKSTIL, dsb.

V

2.

Kebakaran sampai bagian dalam dan bahan seperti:
KAYU, MAJUN, ARANG BATU dsb.

V

3.

Kebakaran dan BARANG-BARANG YANG
JARANG TERDAPAT DAN BERHARGA yang
berada di musium-musium, arsip-arsip, koleksikoleksi dsb.
Kebakaran dan bahan-bahan yang pada pemanasan
gampang mengurai seperti KARET BUSA, dan
PLASTIK BUSA dsb.

4.

B

ALAT PEMADAM API RINGAN YANG HARUS DIPAKAI PADA MULA KEBAKARAN
4
5
6
7
2)
3)
TEPUNG
TETRACHLOOR
KOOLSTOP
BUSA
KARBON
CHLOORBROOM
P
+ PK
PG
4)
9 liter
D1OKSIDA
METHAAN
12 kg
12kg
I liter

X
X X 1)
X
XX

XX 6)

X
X X 1)

XX

V

X

(1) Kebakaran dari Bensin, Bensol, Cat, Tir, Lak,
Aspal, Gemuk, Minyak dan sebagianya
(Yang tidak dapat bercampur dengan air)

X
X X 7)

V

B.C.F. 6)
HALC
1,4kg

V

Dikombinasikan
Dengan air

X

V

X

X

X

X

V

V

X

V

(2) Kebakaran dan Alkohol dan sebangsanya yang
dapat melarut dalam air
(bercampur dalam air)

X

X

(3) Gas yang mengalir

X

X

(4) Bahan-bahan yang dengan air membentuk gas yang
dapat terbakar sepcrti : KARBID, POSFIT dsb.

X
XX

X
XX

X
XX

X

X

X

X

V
X
X X 1)

X

X
X X 1)

X

V

V

C

APARAT-APARAT LISTRIK
BERTEGANGAN
(BERSPANING)

Panil Penghubung, Peti Penghubung, Sentral Telepon,
Transformator dab.

X
XX

X
XX

D

LOGAM

Magnesium, Natrium, Kalsium, Aluminium

X
XX

X
XX

X
X X 1)

V

X

V

X
X X 1)

V

X

V

V

V
Tidak Untuk
instalaasi
Hubungan

X
X X 1)
X
XX

X

1)
= Baik sekali

X = Tidak dapat dipakai

= Baik
= Dapat dipakai

XX = Merusak
X
XX = berbahaya

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jangan dipakai dalam ruangan kecil yang
tertutup dalam mans berada orang2
P dasar Natriumbikarbonat
PK dasar garam alkali
PG tepung pemadam
PM untuk kebakaran logam
Bagi barangnya sendiri mungkin merusak
Berbahaya karena cairannya memuncratkan
bahan2 yang mudah terbakar meluas).
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Tidak Untuk
instalaasi
Hubungan

X

X
XX

8). Jenis Halon

Keterangan :
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PM
5)
12kg

XX

BAHAN CAIR DAN GAS

V

V

8

Bromotnfluoramethana
Bromochlorodifluoremethana
Carbon Dioxida
Dibromodifluorosmenthana
Chlorobromomethana
Carbon Tetrachlorida
Methyl bromide

X
XX
Formula

Halon No.

BrF3/B.T.M
CbrCLf2/B.C.F
CO2
CBr2F2
CH2BrCI
CCL4
CH3Br

1301
1211
1202
1011
104
1001

PER. 04/MEN/1980

Lampiran 3.

JANGKA WAKTU UNTUK PEMERIKSAAN PENGISIAN
KEMBALI DAN PERCOBAAN TEKAN

Jenis alat pemadam api
ringan

Pemeriksaan

Jarak waktu pengisian
kembali (tahun)

Jarak waktu
percobaan tekan
(tahun)

A
A dan B
A

1 *)
5
5

5
5
5

A

1

5

A dan B

2

5

A dan B

5

5

Tepung kering /Dry
Chemical
Tabung Gas
Gas yang dipadatkan

A dan B
A

2
5

5
5

Carbon Dioksida CO2

A

Halogenated
hydrokarbon
Tabung gas
Gas yang dipadatkan

A dan B
A

Air
Asam Soda
Tabung Gas
Gas yang dipadatkan
Busa
Kimia
Tabung Gas
Cairan busa yang di
campur terlebih dahulu
Tabung cairan busa yang
dilak

Lihat Pasal 15 Ayat (4)

3
5

5
5

A = Pemeriksaan 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan pasal 12.
B =

Adalah pemeriksaan 12 bulan sekali sesuai dengan ketentuan pasal 13.

*) =

Pada alat pemadam api ringan dan jenis botol yang dipecahkan tidak perlu selalu mengganti
asamnya dengan syarat bahwa derajat kesamaan isi botol masih memenuhi syarat, namun botol
tersebut harus dicek terhadap adanya retak-retak.
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : PER.01/MEN/1981
TENTANG
KEWAJIBAN MELAPOR
PENYAKIT AKIBAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Menimbang

:

a. bahwa penyakit akibat kerja berat bertalian dengan kemajuan
teknologi sehingga pengetahuan tentang penyakit-penyakit tersebut
perlu dikembangankan antara lain dengan pemilikan data yang
lengkap;
b. bahwa “untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja

terhadap pengaruh akibat kerja, perlu adanya tindakan

pencegahan lebih lanjut;
c. bahwa penyakit akibat kerja yang diderita oleh tenaga kerja
merupakan suatu kecelakaan yang harus dilaporkan.
Mengingat

:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1964;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1951;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1970;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.
02/Men/1980

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN
PERATURAN
MENTERI
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA.

Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan:
a. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau
lingkungan kerja.
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b. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja
atau bagiannya yang berdiri sendiri.
c. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah dokter atau pegawai yang
berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
d. Dokter ialah dokter sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980.

Pasal 2
(1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
Per. 02/Men/1980 ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus
dan Badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat
Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja setempat.
(2) Penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
(1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling
lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya.
(2) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 4
(1) Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif agar penyakit
akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh tenaga kerja yang berada
dibawah pimpinannya.
(2) Apabila terdapat keraguan-keraguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
oleh Dokter, pengurus dapat meminta bantuan Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam hal ini aparatnya untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat
kerja.
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(3) Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang
diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya
untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Pasal 5
(1) Tenaga kerja harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan bila
diperiksa oleh Dokter atau pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk
pencegahan penyakit akibat kerja.
(3) Tenaga kerja harus memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat untuk pencegahan
penyakit akibat kerja.
(4) Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat
pencegahan penyakit akibat kerja sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 ayat (1) dan
ayat (3).
(5) Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan pada
pekerjaan yang diragukan keadaan pencegahannya terhadap penyakit akibat kerja.

Pasal 6
(1) Pusat

Bina

Hygiene

Perusahaan

Kesehatan

dan

Keselamatan

Kerja

menyelenggarakan latihan-latihan dan penyuluhan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan, dalam meningkatkan pencegahan penyakit akibat kerja.
(2) Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan badan-badan
lain yang ditunjuk oleh Menteri menyelenggarakan bimbingan diagnostik penyakit
akibat kerja.

Pasal 7
Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam
Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya
pelaksanaan peraturan ini.
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Pasal 8
Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri ini, diancam
dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun
1970 tentang keselamatan kerja.
Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April 1981
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HARUN ZAIN
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Lampiran : Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi.
Nomor
: Per 01/Men/1981
Tanggal
: 4 April 1981

No.
1
1.

2.

Penyakit-penyakit paru-paru dan saluran pernafasan 2. sda.
(bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu dan
logam keras.

3.

Penyakit paru-paru dan saluran pernafasan 3. sda
(bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas,
vlas, hennep, dan sisal (bissinosis).

4.

Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab- 4. sda
penyebab sensitisasi dan zat-zat perangsang yang
dikenal dan berada dalam proses pekerjaan.

5.

Alveolitis allergis dengan penyebab faktor dari luar 5. sda
sebagai akibat penghirupan debu-debu organik.

6.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berilium atau 6. sda
persenyawaan-persenyawaan yang beracun.

7.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kadmium 7. sda
atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.

8.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau 8. sda
persenyawaan-persenyawaan yang beracun.

9.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh krom atau 9. sda
persenyawaan-persenyawaan yang beracun.
Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mangan atau 10. Semua pekerjaan yang

10.

4182

DAFTAR PENYAKIT - PENYAKIT AKIBAT KERJA
YANG HARUS DILAPORKAN.
Jenis Penyakit Akibat Kerja
Keterangan
2
3
Pneukoniosis yang disebabkan oleh debu mineral 1. Penyakit-penyakit paru-paru
dan
saluran
pernafasan
pembentukan
jaringan
perut
(silicosis,
(bronkhopulmoner)
yang
antrakosilikosis, asbestosis) yang silikosisnya
disebabkan oleh debu logam
merupakan faktor utama penyebab cacat atau
keras.
kematian.
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persenyawaan-persenyawaan yang beracun.
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bertalian dengan kejadian
pemaparan terhadap penyebab
yang bersangkutan.

11.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh arsen atau 11. sda
persenyawaan-persenyawaan yang beracun.

12.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau 12. sda
persenyawaan-persenyawaan yang beracun.

13.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh timah hitam 13. sda
atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun.

14.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh flour atau 14. sda
persenyawaan-persenyawaan yang beracun.

15.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karbon 15. sda
disulfida.

16.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh derivate- 16. sda
derivat halogen dari persenyawaan-persenyawaan
hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.

17.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh benzene atau 17. sda
homolog yang beracun.

18.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh derivate- 18. Semua pekerjaan yang
bertalian dengan kejadian
derivat nitro dan animo dari benzene atau homologpemaparan terhadap penyebab
homolog yang beracun.
yang bersangkutan

19.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin 19. sda
atau ester-ester lain asam nitrat.

20.

Penyakit-penyakit yang disebabkan alkohol-alkohol 20. sda
atau keton.

21.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap 21. sda
penyebab asfiksia seperti: karbon monoksida,
hidrogen sianida atau derivate-derivat yang beracun,
hidrogen sulfida.

22.

Kelainan pendengaran
kebisingan.

23.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh getaran 23. sda

yang

disebabkan
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mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang,
persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi).
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24.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan 24. sda
dalam udara yang bertekanan lebih.

25.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi yang 25. sda
mengion.

26.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyebab 26. sda
fisik, kimiawi atau biologis yang tidak termasuk
golongan penyakit akibat kerja lainnya.

27.

Kanker kulit epiteliome primer yang disebabkan oleh 27. sda
ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasen atau
persenyawaan-persenyawaan produk-produk atau
residu-residu dari zat-zat ini.

28.

Kanker paru-paru atau mesotelioma yang disebabkan 28. sda
oleh asbes.

29.

Penyakit-penyakit infeksi atau parasit yang didapat 29. (a)Pekerjaan kesehatan dan
laboratorium.
(b)Pekerjaan
dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko
kesehatan hewan.
kontaminasi
khusus.
Penyakit-penyakit
yang
(c)Pekerjaan yang bertalian
disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah atau
dengan binatang, hewan mati,
panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.
bagian-bagian hewan mati
atau barang-barang yang
mungkin telah mengalami
kontaminasi oleh hewan mati.
(d)Pekerjaan
lain
yang
mengandung risiko khusus
terjadinya kontaminasi.

30.

Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi
atau suhu rndah atau panas radiasi atau kelembaban
udara tinggi.
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No : PER. 02/MEN/1982
TENTANG
KWALIFIKASI JURU LAS DI TEMPAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Menimbang

:

a. bahwa dengan kemajuan tehnik dan teknologi dewasa ini
khususnya dalam bidang kontruksi las, diperlukan tingkat
ketrampilan juru las yang memadai;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan peraturan Menteri tentang
kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja

Menetapkan

:

1. Undang-undang uap Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970. No. 1 TLN 2918);
2. Undang-undang uap tahun 1930 (Stoom Ordonantie 1930).

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG KWALIFIKASI JURU LAS DI TEMPAT KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini dimaksud dengan:
a. Tempat Kerja adalah tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1970.
b. Pengurus adalah Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) Undang
undang No. 1 Tahun 1970.
c. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 1
ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1970.
d. Direktur adalah Direktur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. 79 Tahun 1977;
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Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini meliputi kwalifikasi juru las untuk ketrampilan pengelasan
sambungan las tumpul dengan proses las busur listrik, las busur listrik submerged, las
gas busur listrik tungstem, las karbit atau kombinasi dari proses las tersebut yang
dilakukan dengan tangan (secara manual), otomatis atau kombinasi.
(2) Syarat untuk juru las yang melakukan pengelasan secara otomatis akan diatur lebih
lanjut.

Pasal 3
(1) Juru las dianggap trampil apabila telah menempuh ujian las dengan hasil memuaskan
dan mempunyai sertifikat juru las.
(2) Juru las tersebut (1) dianggap tidak trampil apabila selama 6 (enam) bulan terus
menerus tidak melakukan pekerjaan las sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat
juru las.

Pasal 4
(1) Peserta Juru las harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. berbadan sehat baik physik maupun mental yang dinyatakan dengan surat
keterangan dokter pemeriksa kesehatan badan tenaga kerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
a. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
b. pemah mengikuti dan lulus latihan las dasar atau mereka yang oleh Direktur
dianggap memenuhi syarat;
(2) Direktur dapat mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat tersebut pada ayat (1).

Pasal 5
(1) Jenis pekerjaan las yang ditetapkan pada sertifikat juru las.
(2) Pada pekerjaan las yang beraneka ragam, tiap jenis pekerjaan las dilakukan oleh juru
las sesuai dengan jenis pekerjaan las yang tercantum pada masing-masing sertifikat
juru las.
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Pasal 6
(1) Juru las digolongkan atas:
a. Juru las kelas I (satu)
b. Juru las kelas II (dua)
c. Juru las kelas III (tiga)
(2) Juru las kelas 1 (satu) boleh melakukan pekerjaan las yang dilakukan oleh juru las
kelas II (dua). dan kelas III (tiga).
(3) Juru las kelas II (dua) boleh melakukan pekerjaan las yang dikerjakan oleh juru las
kelas III (tiga) tetapi dilarang mengelas jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh
juru las kelas I (satu)
(4) Juru las kelas III (tiga) dilarang melakukan pekerjaan las yang boleh dilakukan oleh
juru las kelas 11 (dua) atau kelas I (satu).

Pasal 7
(1) Pekerjaan las yang boleh dilakukan oleh Juru las kelas I (satu), kelas II (dua) dan
kelas III (tiga) tetapi dilarang mengelas jenis kelas II (dua) dan kelas Ill (tiga) adalah
seperti tersebut pada lampiran I tabel 1.
(2) Direktur dapat merubah jenis pekerjaan pada lampiran I tabel 1 tersehut pada ayat (1).

BAB II
PENGUJIAN JURU LAS
Pasal 8
Pengujian juru las terdiri dari:
a. Ujian teori
b. Ujian praktek.

Pasal 9
(1) Ujian teori tersebut pasal 8 huruf a untuk juru las karbit meliputi pengetahuan
peraturan, cara kerja praktis, sebagai berikut:
a. pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan peledakan;
b. penggunaan alat-alat las misalnya lampu gas, botol gas, generator gas;
c. nyala gas misalnya sifat, penyetelan, pengaruh pada Las;
d. cara pengelasan;
e. persiapan mengelas;
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f. pencegahan dan perbaikan kesalahan las;
g. bahan induk dan bahan pengisi.
(2) Ujian teori tersebut pasal 8 huruf a untuk juru las busur listrik dan juru las TIG
(Tungsten innert gas welding) meliputi pengetahuan peraturan, cara kerja praktis
sebagai berikut:
a. pencegahan kecelakaan penyakit akibat kerja, kebakaran dan peledakan;
b. penggunaan alat dan mesin las;
c. persiapan las;
d. pencegahan dan perbaikan kesalahan las;
e. pengaruh panjang busur listrik, arus listrik, polarity, pengamatan terak-terak gas
untuk TIG.
(3) Ujian teori bagi juru las selain dan pada jenis las tersebut ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 10
Ujian praktek tersebut pada pasal 8 huruf b, setiap peserta juru las harus dapat me
nunjukan ketrampilan mengelas seperti tersebut pada tabel 2 lampiran I dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. untuk juru las kelas I (satu) harus lulus melakukan percobaan las, 1G, 2G, 3G, 4G,
5G, dan 6G.
b. untuk juru las kelas II (dua) harus lulus melakukan percobaan las 1G, 2G, 3G dan 4G.
c. untuk juru las kelas III (tiga) harus lulus melakukan percobaan las 1G dan 2G.

Pasal 11
(1) Bagi peserta ujian praktek juru las harus menempuh contoh percobaan las pelat dan
pipa seperti pada Lampiran II gambar 1 dan gambar 2.
(2) Pada contoh percobaan Las tersebut ayat (1) diberi tanda sebagai berikut:
a. tanda uji dari Pegawai Pengawas;
b. nama atau nomor kode juru las;
c. kode perusahaan;
d. tanda pelaksana ujian;
e. tanda posisi las.
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(3) Pemberian tanda-tanda tersebut ayat (2) harus jelas dan terang dan ditempatkan pada
bahan induk las muka dan jauh dari sambungan las.

Pasal 12
(1) Bagi juru las yang tidak lulus ujian dapat diberikan kesempatan ujian ulang dan jika
tidak lulus juga, maka diharuskan mengikuti latihan las untuk memperbaiki
ketrampilannya.
(2) Bagi juru las yang sudah lulus ujian akan tetapi dalam waktu 6 (enam) bulan tidak
dapat membuktikan melakukan pekerjaan las sesuai dengan yang tercantum dalam
sertifikat kembali harus menempuh ujian ulang.

BAB III
SYARAT LULUS UJIAN
Pasal 13
(1) Contoh percobaan las diuji dengan urutan sebagai berikut:
a. sifak tampak;
b. radiografis;
c. makroskopis;
d. sifat mekanis.
(2) Apabila dari hasil pengujian sifat tampak sudah menunjukan tidak memenuhi syarat,
maka sudah dapat dinyatakan tidak lulus dan pengujian selanjutnya tidak perlu
dilakukan.
(3) Apabila hasil pengujian sifat tampak baik, akan tetapi hasil pengujian radiografis
tidak memenuhi syarat maka sudah dapat dinyatakan tidak lulus dan pengujian
selanjutnya tidak perlu dilakukan.
(4) Apabila hasil pengujian radiografis baik maka dilanjutkan dengan pengujian
makroskopis dan sifat mekanis.

Pasal 14
Dalam melakukan pengujian sifat tampak, hal yang dinilai adalah sebagai benikut:
a. kampuh las harus penuh, lurus dan tinggi serta lebar las harus rata: Tinggi las tidak
boleh melebihi ketentuan yang tercanturn pada Lampiran 1 tabel 3.
b. permukaan las harus rata, tidak boleh ada benjolan-benjolan, lekukan-lekukan dan
pergantian setiap elektroda las harus rata serta tidak boleh terdapat takik-takik yang
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tajam kecuali dalam takik antara las dan bahan induk tidak melebihi 10% dari tebal
pelat dan maksimum 0,5 mm.
c. dalamnya tembusan Las yang diperkenankan adalah kurang dan 0,1 tebal pelat akan
tetapi tidak lebih dari 1 mm serta panjang garis terak seperti pada Lampiran 1 tabel 4;
d. apabila terdapat tembusan las yang kurang dibeberapa tempat maka jumlah panjang
tembusan las yang kurang tersebut tidak boleh lebih dan 25 mm.
e. kecekungan akar las (root convavity) diperkenankan apabila permukaan akan akar las
adalah rata, dalamnya cekungan tidak melebihi 1,2 mm dan tebal Las tidak kurang
dan tebal pelat;
f. untuk sambungan las memanjang, kemelesetan permukaan dari bagian-bagian yang
dilas tumpul tidak boleh melebihi kemelesetan 1,2 mm untuk tebal pelat sampai
dengan 10 mm, 10% dari tebal pelat dengan maximum 3 mm untuk tebal pelat lebih
dari 10 mm sampai dengan 32 mm dan 3 mm untuk tebal pelat lebih dari 32 mm;
g. untuk sambungan las melingkar kemelesetan permukaan dari bagian-bagian yang
dilas tumpul. tidak boleh melebihi kemelesetan 1,2 mm untuk tebal pelat sampai
dengan 6 mm, 10% dari tebal Pelat ditambah 1,2 mm untuk tebal pelat lebih dari 6
mm s/d 25 mm dan 4 mm untuk tebal pelat lebih dari 25 mm.

Pasal 15
(1) Dalam melakukan pengujian radiografis hal yang dinilai adalah sebagai berikut:
a. pada sambungan las tidak boleh mengandung retak-retak.
b. tidak boleh terdapat retak memanjang (garis terak) yang panjangnya melebihi
ketentuan yang tercantum pada lampiran I tabel 4. Dan jika terdapat terak terak
yang berjajaran dengan jarak antara kurang dari 3 m dianggap merupakan 1 (satu)
buah terak.
c. tidak boleh terdapat terak-terak berjajaran yang merupakan garis dengan jumlah
panjang lebih dari tebal pelat (t) untuk panjang las 12t kecuali apabila jarak antara
terak-terak melebihi 6L, dimana L adalah panjang terak yang terpanjang di dalam
jajaran terak.
d. Jumlah luas liang-liang renik tidak boleh lebih dari 0,60 x 25,4 x (t mm2 atau 1,5
mm2). Apabila panjang las kurang dari 150 mm, jumlah liang-liang renik
berkurang menurut perbandingan.
e. Ukuran terbesar dari suatu liang renik ädalah 20% dari t, tetapi tidak boleh
melebihi 3 mm, kecuali jika jarak antara liang-liang renik adalah 25 mm atau
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lebih, ukuran liang renik diperkenankan 30% dari t, tetapi tidak boleh melebihi 6
mm.
f. Pada panjang las 2 t, tetapi tidak lebih dari 25 mm, diperkenankan terdapat jumlah
luas kumpulan-kumpulan liang-liang renik (clustered) dengan konsentrasi 0,04 x
25,4 x t mm2 atau t mm2
g. Liang-liang renik yang berjajaran dapat diterima apabila jumlah diameter dari
liang-liang renik tidak melebihi pada panjang 12 t untuk < 12,5 mm dari pada
panjang 150 mm untuk t> 12,5 mm dengan jarak antana liang-liang renik tidak
kurang dari 6x diameter liang renik terbesar.
(2) Penentuan liang-liang renik untuk tebal pelat diantara dua gambar pembanding
menurut tebal pelat yang tertipis dari dua gambar pembanding tersebut atau
disesuaikan dengan tabel dan gambar tersebut pada Lampiran III.
(3) Noda-noda hitam dengan bentuk bulat atau oval diinterprestasikan sebagai liang renik
(gelembung gas).
(4) Ketentuan tersebut ayat (1) huruf d s/d dapat digunakan untuk bahan feritik,
austenitik, logam besi dan kantong wofrani (tungsten incusions).
(5) Tembusan las atau pembakaran las yang kurang dari hasil pengujian radiografis
tersebut ayat (1) diperbolehkan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan pasal 14
huruf c.

Pasal 16
(1) Untuk pengujian makroskopis benda coba diambil dari bagian percobaan las dari
posisi las tersukar atau dari bagian yang menurut pengujian radiografis mengandung
cacat las.
(2) Penampang las melintang dari benda coba tersebut ayat (1) poles dan dietsa sampai
bentuk las tampak dengan jelas.
(3) Penilaian penampang las tersebut ayat (2) tidak boleh mengandung cacat sebagai
berikut:
a. retak;
b. pembakaran atau tembusan las yang kurang, melebihi batas yang ditentukan pada
pasal 14 huruf c dan d;
c. ukuran liang renik dan atau terak yang bertebaran melebihi batas yang di tentukan
pada pengujian radiografis sebagaimana tersebut pasal 15 ayat (1) huruf b,c,e,f,
dan g.
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Pasal 17
(1) Dalam pengujian sifat mekanis dilakukan dengan 2 (dua) percobaan lengkung las
muka dan 2 (dua) percobaan lengkung.
(2) Tebal duri D maksimum untuk percobaan lengkung tersebut ayat (1) sesuai dengan
Lampiran I tabel 8 dan jarak L antara kedua rol tidak boleh lebih dari D + 2, 2T.
(3) Pengambilan batang-batang coba Iengkung tersebut ayat (1) sesuai dengan Lampiran
II Gambar 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

BAB IV
BATAS BERLAKUNYA BAHAN CONTOH
PERCOBAAN LAS
Pasal 18
Kelompok bahan dan batas berlakunya jenis logam untuk contoh percobaan las bagi ujian
juru las sesuai dengan lampiran I tabel 10 dan 11.

Pasal 19
(1) Bahan induk yang akan digunakan untuk percobaan las dikelompokan sesuai dengan
Lampiran I tabel 10.
(2) Berlakunya contoh percobaan las tersebut ayat (1) sesuai dengan Lampiran I tabel 11.

Pasal 20
Bahan pengisi fluksi dari gas terdiri dari:
a. Las busur listrik.
b. Las karbit.
c. Las busur listrik TIG (tungsten Innert gas welding)
d. Las busur listrik submerged.

Pasal 21
(1) Untuk las busur elektroda las dibagi dalam kelompok sesuai lampiran I tabel 2.
(2) Penggantian dari suatu kelompok elektroda las dengan kelompok elektroda las lain
harus diadakan uji ulang, kecuali untuk nomor I sampai dengan nomor 4 b dengan
jumlah unsur paduan tidak melebihi 6% dan berlaku untuk kelompok elektroda las
nomor 4c sampai dengan nomor 6 seperti tercantum lampiran I tabel 12.

4192

8 dari 28

PER.02/MEN/1982

Pasal 22
(1) Untuk las karbit, kawat las dibagi dalam kelompok sesuai dengan Lampiran I tabel 13.
(2) Penggantian dari suatu kelompok kawat las dengan kelompok kawat las lain harus
diuji ulang.

Pasal 23
(1) Untuk las busur listrik TIG (Tungsten Innert Gas Welding) kawat las dibagi dalam
kelompok sesuai dengan Lampiran 1 tabel 14.
(2) penggantian dari suatu kelompok kawat las dengan kelompok kawat lain harus diuji
ulang.
(3) Penggantian dari suatu jenis gas tunggal dengan gas tunggal lain atau dengan gas
campuran harus diuji ulang.

Pasal 24
(1) Untuk las busur listrik submerged, elektroda las dibagi dalam kelompok sesuai
dengan Lampiran 1 tabel 15.
(2) Penggantian elektroda las dengan kadar Mn (1,75% - 2,25%) dengan elektroda las
dengan kadar Mn kurang dari 1,00% atau sebaliknya harus diuji ulang.
(3) Penggantian tipe atau komposisi fluks harus diuji ulang.
(4) Penggantian ukuran butir-butir fluks tidak perlu diuji ulang.

Pasal 25
Posisi percobaan las berlaku untuk posisi las tertentu sesuai dengan Lampiran 1 tabel 9.

Pasal 26
Percobaan dari suatu proses las ke proses las yang lain atau ke proses las kombinasi
diperlukan uji ulang.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
Pengelasan contoh pèrcobaan las seperti pada Lampiran 1 tabel 2 dilakukan dari satu sisi
tanpa pelat alas dan berlaku untuk teknik pengelasan dari 2 (dua) sisi dan dari satu sisi
dengan atau tanpa pelat alas.
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Pasal 28
(1) Bagi juru las yang telah menempuh ujian juru las dan lulus dengan kwalifikasi
golongan I (satu) sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diakui sebagai juru
las kelas I (satu) sedangkan juru las golongan II (dua) dan golongan III (tiga) ditinjau
kembali.
(2) Peninjauan kembali juru las golongan II (dua) dan golongan III (tiga) tersebut ayat (1)
ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
(1) Juru las yang telah menempuh ujian juru las dengan hasil memuaskan diberikan
sertifikat juru las sesuai dengan kwalifikasinya disertai buku kerja juru las.
(2) Sertifikat juru las dan buku kerja juru las tersebut ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur.

Pasal 30
(1) Pengawasan juru las dilakukan oleh Pegawai Pengawas.
(2) Juru las yang dianggap tidak terampil, sertifikat dan buku kerjanya dicabut oleh
Direktur atas usul Pegawai Pengawas.

Pasal 31
Setiap 3 (tiga) bulan sekali Pengurus atau juru las harus memperlihatkan buku kerja juru
las kepada Pegawai Pengawas setempat untuk dicatat dan diketahui.

Pasal 32
Pengurus wajib melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan
Menteri ini.

Pasal 33
Pengurus yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pasal 32 dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) Undang undang
No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
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Pasal 34
Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 35
Segala peraturan yang mengatur kwalifikasi juru las yang bertentangan dengan Peraturan
Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Maret 1982
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HARUN ZAIN
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Lampiran 1 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1982
tentang Kwalifikasi Juru Las di Tempat Kerja.
Tabel :1
DAFTAR PENGELOMPOKAN PEKERJAAN LAS

No.
I
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JENIS
KONSTRUKSI
Ketel - ketel uap,
bejana tekan, aparat,
industri kimia dan
industri perminyakan.

JURU LAS
KELAS I
Sambung - sambungan
pada bagian-bagian
yang mengalami tekanan (over druk- over
druk) misalnya badan
silindris, front, dinding pipa-pipa sebagai
penguat, penguatpenguat dinding,
plendes sambung
sambungan pipa dan
pipa-pipa bertekanan.
Penyangga lager,
kerang turbine,
konstruksi roda,
plendes-plendes dan
lain-lain bagian mesin
Penyangga-penyangga
jembatan pemuat, giokon vonkranen
(tuas dan kran),
pertalen voorkranen.

II

Mesin dan alat kerja

III

Alat-alat angkat dan
transport

IV

Konstruksi baja.

Alat-alat angkat
(kraan) Pintu pintu air
mentase khusus.

V

Jembatan

VI

Saluran-saluran
pipa

VII

Peralatan kereta api

Dlurung Induk
(hoofdlinggers)
penyangga penyangga melintang,
diagonal - diagonal
dan batang-batang ver
tikal, penguat-penguat,
penyangga penyangga angin.
Pipa-pipa Uap, pipapipa penyalur bahan
yang kerofis, mudah
terbakar dan beracun,
saluran-saluran pipa di
pakai pada suhu
rendah.
Pelanting - pelanting
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JURU LAS
KELAS II
tangan, penyangga,
isolasi, bagian dari
dapur pengapian ketel
uap.

JURU LAS
KELAS III
Pekerjaan-pekerjaan
las yang tidak
menderita tekanan
salat-salat bagian luar.

Penguat-penguat,
konsul-konsul,
lubang- lubang
inspeksi dan lain-lain.

Roda-roda alat
peladenan, konstruksi
dudukan yang ringan
pelat-pelat
pelindung.
Kotak-kotak pe
lindung, tangga dan
anak tangga, potorpotor ballast.

Pekerjaan las
sambungan pada
pekerjaan sambungan
golongan
I dengan sifat
sederhana dan sedang,
tromol lier (Winch)
kerangka lier, bordes bordes penguatpenguat.
Kolom-kolom,
pelat-pelat dasar,
pengantungpengantung ketel/
bejana tekan.
Bordes-bordes,
konsel-konsel tangga.

Got-got, pipa-pipa,
saluran, jendelajendela, balok-balok
dinding.
Pekerjaan-pekerjaan
pipa, saluran, got-got.

Pipa-pipa air dingin,
distribusi gas sejauh
pekerjaannya
dilakukan secara
mudah dan sederhana.

Lokomotif-lokomotif

Konstruksi ringan

PER.02/MEN/1982

(atel, drasi, wieg,
balk), balok-balok
bumper, konstruksi
bagian-bagian
penyangga kereta,
sambungan pokok dan
pada pelanting.

dan kereta-kereta
kerangka.

seperti langit-langit
kerangka atap kereta,
dinding-dinding dan
lain-lain

Keterangan
Pekerjaan-pekerjaan montage dan reparasi:
Pekerjaan ini dimaksud yang dikerjakan dilapangan yang berkaitan dengan kelompokkelompok tersebut diatas. pada umumnya pengawasan dan pengelolaan lebih berkurang
daripada bengkel dan kebanyakan diserahkan saja pada juru lasnya. lagi pula pekerjaan
banyak dipersulit oleh keadaan tempat (gang-gang sempit dan lain-lain).
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TABEL 2.

Posisi Las

Tanda

Di bawah Tangan.

Gambar

1G

Penjelasan
Pelat:
Kedudukan pelat horizontal,
pengelasan dari atas
Pipa:
Kedudukan sumbu pipa
horisontal, pada waktu Pengelasan
pipa diputar-putar, pengelasan
dari atas
Pelat:
Kedudukan pelat vertikal dengan
sumbu las horizontal
Pipa:
Kedudukan sumbu pipa vertikal
dengan sumbu las horizontal, pada
waktu pengelasan pipa tidak boleh
diputar-putar.
Pelat :
Kedudukan pelat vertikal dengan
sumbu las vertikal.

2G

Vertikal

3G

Diatas kepala.

4G

Pelat:
Kedudukan pelat horizontal
pengelasan dari bawah.

Horizontal

5G

Miring 45°

6G

Pipa :
Kedudukan sumbu pipa
horizontal, dengan sambungan las
vcrtikal, pada waktu pengelasan
pipa tidak boleh diputar-putar.
Pipa : kedudukan pipa miring 45°
dari horizontal, pada waktu
pengelasan pipa tidak boleh
diputar-putar

Penyimpanan kedudukan benda kerja yang diperkenankan tidak boleh lebih dari ke
keterangan sebagai berikut:
•

Untuk 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G : 150 terhadap bidang-bidang horizontal &
vertikal.

•
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Untuk 6G, 450 terhadap bidang horizontal.
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TABEL 3.
Tabel pelat atau tabel
dinding Pipa (t) mm.
t < 3
t > 3 s/d 6
t > 6 s/d 12
t > 12 s/d 25
t > 25

Tinggi las maximum (berlaku untuk las
muka dan las akar) mm.
1
1,5
2,5
3
5

TABEL 4.
Tabel Pelat atau dinding Pipa t

Panjang garis terak
6,5 mm
t/3
20 mm

t < 20 mm
t > 20 mm s/d 60 mm
t > 60mm
TABEL 5.
T
< 20 mm
> 20 mm s/d 30 mm
> 30 mm

T

b

t
t
30 mm

30mm
l,5 t
l,5 T

Tabel T dan lebar batang coba lengkung tergantung dari tebal dinding Pipa t dan diameter
dalam pipa Dd dan contoh las seperti pada label 5.
TABEL 6

TABEL 7.

t

T

< 10 mm
> 10 mm

t
10 mm

Db
< 50 mm
> 50 s/d 76 mm
> 76 mm

B
1/4 lingkaran pipa
20 mm
30 mm

Percobaan lengkung las muka dilakukan dengan permukaan las muka menghadap
kebawah sehingga akan mengalami tegangan tarik yang terbesar.
Percobaan lengkung las akar dilakukan dengan permukaan Las akar menghadap kebawah
sehingga akan mengalami tegangan tarik terbesar. Bagian tengah-tengah Las harus berada
dibawah tengah-tengah duri pelengkung.
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TABEL 8
.
Kelompok bahan menurut Tabel : 8
Rm x) 45 kg/mm2
Rm 45 kg/mm2 s/d 55 kg/mm2
Rin 55 kg/mm2

I, II
II
IV
V
x)
xx).

D Maximum
2T
3T
4T
4T
3T
4 T xx)

Rm - Kuat tarik
Untuk bahan-bahan yang istimewa dan baja-baja “CLADDED” Instansi yang
berwenang dapat menentukan syarat-syarat lain.

TABEL 9.
Posisi Percobaan
Las
1G
2G
3G
4G
5G
6G

Berlaku untuk posisi las X)
Pelat
2G
1G, 2G
1G, 3G
1G, 4G
1G, 3G, 4G
Semua

Pipa
1G
1G, 2G
--------------1G, 5G
Semua

X) Kwalifikasi pengelasan untuk pipa berlaku untuk Plat dengan posisi las yang
tercantum pada Tabel 9 apabila diameter dalam pipa dari percobaan las > 200 mm.
Kwalifikasi pengelasan pipa dengan Dd > 80 mm tidak berlaku untuk pengelasan pipa
< 80 mm.
Catatan: Juru las yang telah lulus uji contoh 2G dan 5G pipa dengan diameter luar
>200 mm dengan teknik pengelasan dari satu sisi tanpa pelat alas, dengan
syarat-syarat pemeriksaan khusus sesuai dengan prosedur las yang berlaku, yang
ditentukan oleh instansi yang berwenang.
TABEL 10
Kelompok
I
II
III
IV
V

c
Mn
Cr
Mo
V
Sisa
Rexx)kg/mm2
<
<
<
<
<
0,23
1,6
0,8
33
0,25
1,6
2,5
0,6
0,12
0,8
45
0,25
1,6
2,5
1,1
0,16
0,8
45
BAJA TAHAN KARATAUSTENTIK
BAHAN-BAHAN LAIN TERMASUK BAJA “CLADDED”

XX) Yang dimaksud dengan sisa adalah nilai spesifik maksimum dari jumlah unsur unsur
(laddle analysis) yang tidak disebut dalam Tabel untuk masing-masing kelompok, kecuali
Si tidak termasuk dalam ketentuan ini.
XX). Re- Batas Ulur.
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Baja claded - clad material
Kelompok bahan menurut ketentuan pada Tabel 11.

TABEL 11.
Percobaan Las
Kelompok

Dengan las karbit atau TIG
Dengan las busur listrik
I
I, II dan III
I dan II
I, II dan III
I, II dan III
I, II dan III
IV
IV
DITENTUKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG

I
II
III
IV
V
Baja Claded

Berlaku untuk kelompok bahan

:

ialah baja yang permukaannya dilapisi dengan baja/logam lain,

dimana massa dari baja/logam pelapis 3% dan massa baja induk. Proses pelapisan dapat
dilakukan dengan beberapa cara, misalnya digulungkan (digilaskan) dituangkan (di cor)
dll.
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PENGELOMPOKAN ELEKTRODA LAS UNTUK LAS BUSUR LISTRIK
TABEL 12
Kelompok
No.
1

Bahan pelapis
elektroda las
Oksida Besi Tinggi

Serbuk Besi
Titania

Posisi las
Di bawah tangan

Las sudut
Horizontal
Di bawah tangan

Las sudut
horizontal
Serbuk besi oksida
besi

Serbuk Besi
Hidrogen Rendah

2

3

4.a.

4202

Natrium Titania
Tinggi
Kalium Titania
tinggi

Di bawah tangan

Las sudut
horizontal
Di bawah tangan
Las sudut
horizontal
Semua
Semua

Asus Listrik
Bolak-balik atau
searah elektroda (-)
atau (+)
Bolak-balik atau
searah elektroda
Bolak-balik atau
searah elektroda (-)
atau (+)
Bolak-balik atau
searah elektroda (-)
atau (+)
Bolak-balik atau
searah elektroda (-)
atau (+)
Bolak-balik atau
searah elektroda (-)
Bolak-balik atau
searah elektroda (+)
Bolak-balik atau
searah elektroda (+)
Bolak-balik searah
elektroda (-)
Bolak-balik atau
searah elektroda (-)
atau (+)

Serbuk Besi
Titania

Semua

Bolak-balik atau
searah elektroda (-)
atau (+)
Searah elektroda (+)

Natrium Sellulose
Tinggi.

Semua

Kalium sellulose
Tinggi.

Semua

Bolak-balik atau
searah elektroda (+)

Natrium Hidrogen
Rendah

Semua

Searah elektroda (+)

Kalium Hidrogen
Rendah

Semua

Bolak-balik atau
searah elektroda (+)
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Menurut klasifikasi
A. W. S.
SFA 5.1 E6020
SFA 5.5 E7020
-Al

SFA 5.1 E7024

SFA 5.1 E6027dan
SFA 5.5 E7027-A1

SFA 5.1 E7028

SFA 5.1 E6012
SFA 5.1 E6013
SFA 5.5 3013-G,
E9013-G dan
E10013-G.
SFA 5.1 E7014

SEA 5.1 E6010
SFA 5.5 E7010-G,
E8010-G.
E9010-G
Dan E10010-G
SFA 5.1 E6011
SFA 5.5 E7011-G,
E8011-G,
E9011-G.
E E10011-G
SFA 5.1 E7015
SFA 5.5 E7015-G,
E8015-G,
E9015-G,
E10010-G.
El 1015-G.
E12016-G.
SFA 5.1 E7016.
SFA 5.5 E7016-G,
E8016-G,
E9016-G,
E10016-G,
E11016-G,
E12016-G,
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4.b.
dengan
jumlah
unsurunsur
paduan
< 6&
4.c.
dengan
jumlah
unsurunsur
paduan
> 6%

5.
Elektroda
lasa Cr –
Ni

6

4203

Serbuk Besi
Hidrogen Rendah

Semua

Bolak-balik atau
searah elektroda (+)

Natrium Hidrogen
Rendah

Semua

Sarah elektroda (+)

Kalium Hidrogen
Rendah

Semua

Bolak-balik atau
searah elektroda (+)

Natrium Hidrogen
Rendah

Semua

Searah elektroda (+)

SFA 5.1 E7018.
SFA 5.5 E7018-G,
E8018-G,
E9018-G,
E10018-G,
E11018-G,
E12018-G,
SFA 5.4 E 502-15
SFA 5.4 E 502-16

SFA 5.4 E410-15,
E430-15,
E502-15,
E505-15,
dan E7Cr-16.
Kalium Hidrogen
Semua
Bolak-balik atau
SFA 5.4 E410+16,
Rendah
searah elektroda (+)
E430-l6,
E502-l6,
E505-l6,
dan E7Cr-16,
Natrium Hidrogen Semua
Searah elektroda (+)
SFA E308-IS,
Rendah
E308L-15,
E309-15,
E309Cb-15,
E308M0-15,
E310-15,
E3l0Cb-15,
E312-15,
E516-8-2-15,
E316-15,
E3l6L-15,
E317-15,
E318-15
E320-15,
E330-15,
E347-15, dan
E349-15.
Kalium Hidrogen
Semua
Bolak-balik atau
SFA 5.4 E308-16,
Rendah
searah elektroda (+)
E308L-16.
E309-16,
E309Cb-16
E308Mo-16
E310-16
E310Cb-16
E3l0Mo-16
E312-15
E16-8-2-16
E316-16
E316L-16
E317-16,
E318-16,
E320-16,
E330- 16,
E347- 16,
E349- 16,
JENIS-JENIS ELEKTRODA LAS YANG TIDAK TERCANTUM PADA TABEL 12.
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TABEL 13.
PENGELOMPOKAN KAWAT LAS UNTUK LAS KARBIT
Kelompok
No.
1
2
3
4
5
6
7

Untuk Pengelasan Jems Bahan
Baja Karbon Rendah dan Baja
Paduan Rendah
Diozidised Cu
Paduan Cu-Si
Paduan Cu-Ni
Cu, paduan Cu-Zn, Baja, Besi
tuang, Baja dengan Besi Tuang
Paduan Ni- Cu
Paduan Ni Cr.Fe

Menurut Kiasifikasi
A.W.S
SFA 5.2 RG.45, RG.60 dan
RG.65
SFA 5.7. R Cu
SFA 5.7. R CuSi-A
SFA 5.7. R CuNi
SFA 5.7. R CuZn
SFA 5.14. R NiCu-5
SFA 5.14. R Ni Cr Fe-4.

TABEL 14
PENGELOMPOKAN KAWAT LAS UNTUK TIG
Kelompok
No.
1
2
3

4
5
6
7

4204

Untuk pengelasan jenis bahan

Menurut Kiasifikasi
A.W.S.
Baja karbon rendah dan baja paduan SFA 5.2 RG 45, RG 60, dan
rendah
RG 65.
Baja tahan karat Cr dan Cr- Ni
SFA 5.9. ER XX
Aluminium dan aluminium paduan
SFA 5.10 ER 1100,
ER1260, ER5554, ER.5356,
ER5556, ER5183,ER5654,
dan ER4043
Ni
SFA5.14.ERNi.3
Ni-Cu
SFA5.14.ER Ni-Cu-7
Ni -Cr - Fe
SFA 5.14 ER NiCr.3 dan
ER NiCrFe-5
Ni- Mo dan Ni-Mo-Cr
SFA 5.14. ER Ni-Mo-4 dan
ER Ni-Mo-5
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TABEL 15 : PENGELOMPOKAN ELEKTRODA LAS UNTUK BUSUR LISTRIK
SUBMERGED
Susunan Kimia
Kelompok
No

1.
Merendah

2.
MnMedium

3.
Mn-tinggi

4205

C

Mn

Si

S

P

Cu

Jumlah
unsur-unsur
yang lain
maks

Menurut
kwalifikasi
A.W.S SFA
5.17

Maks 0,10

0,30-0,55

maks0,05

0,035

0,03

0,15

0,50

EL8

Maks 0,10

0,30-0,55

0,10-0,20

0,035

0,03

0,15

0,50

EL 8 K

0,07 0,15

0,35-0,60

Maks 0,05

0,035

0,03

0,15

0,50

EL 12

Maks 0,06

0,90-1,40

0,40 - 0,70

0,035

0,03

0,15

0,50

EM 5 K

0,07 - 0,15

0,85-1,25

Maks 0,05

0,035

0,03

0,15

0,50

EM 12

0,07 - 0,15

0,85-1,25

0,15 - 0,35

0,035

0,03

0,15

0,50

EM 12 K

0,07 - 0,19

0,90-1,40

0,45 - 0,70

0,035

0.03

0,15

0,12 - 0,20

0,85-1,25

0,15 - 0,35

0,035

0,03

0,15

0,10 - 0,18

1,75-2,25

Maks 0,05

0,035

0,03

0,15
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EM 13 K

0,50

EM 15 K

0,50

EM 14
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LAMPIRAN II :

PERATURAN
MENTERI
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI
NO.
PER
02/MEN/1982
TENTANG
KWALIFIKASI JURU LAS DI TEMPAT KERJA.

Contoh Percobaan Las untuk Pelat:
ukuran contoh percobaan las pelat untuk ujian kwalifikasi Juru Las adalah Panjang
minimum 300 mm lebar 250 mm seperti Gb. 1.

- Gambar. 1 Penyerongan kampuh las 600 - 700 berlaku untuk contoh percobaan las dengan posisi las
1G s/d 4G. Untuk posisi las 2G penyerongan kampuh las diperkenankan 150 untuk pelat
bawah dan 450 untuk pelat atas.
t untuk contoh percobaan las busur listrik 12 s/d 15 mm.
t untuk contoh percobaan las karbit & Tig 3,5 s/d 6 mm.
Contoh Percobaan Las untuk pipa:
Ukuran contoh percobaan las pipa untuk ujian kwalifikasi Juru Las adalah panjang
250 mm dan diameter Dd = diameter dalam pipa yang ber-sangkutan seperti Gb.2.

- Gambar 2.-

4206
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Untuk contoh percobaan las busur listrik Dd >200 mm, t > 6 mm.
Untuk contoh percobaan las karbid dan Tig Dd = + 75 s/d 100 mm. t = 3,5 s/d 6 mm.
PENGAMBILAN BATANG - BATANG LENGKUNG DARI CONTOH PERCOBAAN
LAS PELAT.

- Gambar.3PENGAMBILAN BATANG-BATANG COBA LENGKUNG DARI CONTOH LAS
PIPA.
Untuk contoh percobaan las 5 G
dan 6 D pada pengambilan batang
coba sebagai patokan harus di
perhatikan bagian A (posisi
dibawah tangan) dan bagian B
(posisi diatas kepala).
CLM =Batang coba lengkung las
muka
CLA = Batas coba lengkung las
akar

- Gambar.4 -

4207
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BENTUK DAN UKURAN BATANG COBA LENGKUNG UNTUK CONTOH
PERCOBAAN LAS PELAT.

- Gbr.5-

-Gambar.5-

Tebal T dan lebar b dari barang coba lengkung tergantung dari tebal t dari contoh las
seperti pada tabel 5.
Permukaan las muka dan las akar harus diratakan dengan permukaan pelat.

BENTUK DAN UKURAN BATANG COBA DAN LENGKUNG UNTUK CONTOH
PERCOBAAN LAS PIPA.

- Gbr.6-

permukaan las muka dan las akar harus diratakan dengan permukaan dinding pipa.
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PERCOBAAN LENGKUNG DILAKUKAN DENGAN DURI PELENGKUNG YANG
UJUNGNYA DIBULATKAN DAN ROL-ROL TUMPU YANG DAPAT DIPUTAR.

Syarat-syarat percobaan lengkung
Batang coba lengkung dilengkung sampai mencapai sudut lengkung 180° merupakan
bentuk U seperti pada gambar 8 tidak diperkenankan menunjuk retakan lebih dan 3 mm
pada arah panjang dan 1,5 mm pada arah lintang batang coba.
Apabila terdapat dua buah batang coba lengkung menunjukan retak-retak melebihi
ketentuan tersebut diatas maka hasil percobaan lengkung dinyatakan tidak memenuhi
syarat.
Apabila terdapat satu batang coba lengkung menunjukan retak-retak melebihi ketentuan
tersebut diatas, pengawas ujian dapat mengijinkan untuk mengadakan percobaan
lengkung yang sama (lengkung Las muka atau lengkung las akar).
Apabila satu batang coba dan percobaan ulang menunjukan retak-retak melebihi ke
tentuan tersebut diatas maka hasil percobaan Iengkung dinyatakan tidak memenuhi
Syarat.
Apabila percobaan lengkung ulang berhasil dengan baik, maka percobaan lengkung
dinyatakan memenuhi syarat.
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LAMPIRAN III :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
Per.O2/MEN/1982 Tentang Kwalifikasi Juru Las di-Tempat Kerja.

Tabel : Jumlah dan ukuran liang-liang Renik Maksimum yang diperkenankan menurut
film radiograph untuk panjang las 150 mm.
Tebal
Pelat
3
6
12
19
25
37
50
62
75

Ukuran liang-liang renik (gelembung gas) mm
Ukuran Jumlah Ukuran Jumlah Ukuran Jumlah
Besar
sedang
Halus
2,5
3
3
3
3
3
3

4
4
5
7
10
12
15

0,6
0,8
0,9
1
1,2
1,4
1,6
1,7

31
40
50
50
50
51
51
50

0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
I
1,1
1,2

49
100
101
99
101
99
100
99
99

Jumlah
liang
renik
4,
10
19
29
38
58
75
97
11

Gambar untuk tiap-tiap pelat menunjukan jumlah dan besar liang maksimum yang masih
dapat diterima (acceptable). Tebal pelat: 12 mm.
Batas jumlah gelembung-gelembung gas yang diperkenankan: 19 mm2
Gambar gelembung-gelembung gas:

jumlah gelembung 2 gas

Gambar 1.
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Tebal pelat: 19 mm.
Batas jumlah luas gelembung gas yang diperkenankan : 29 mm 2
Ukuran gelembung gas:

Jumlah gelembung 2 gas:

Ukuran Campuran

Ukuran gelembung gas:

Jumlah gelembung 2 gas:

Gambar 2
Tebal pelat: 25 mm.
Batas jumlah luas gelembung-gelembung gas yang diperkenankan: 38 mm2
Ukuran gelembung 2 gas:

Jumlah gelembung 2 gas:

Gambar 3.
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Tebal Pelat : 50 mm
Batas Jumlah Luas gelembung-gelembung gas yang diperkenankan: 75 mm 2
Ukuran gelembung 2 gas:

Jumlah gelembung 2 gas:

Gambar 4
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No: PER.03/MEN/1982
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN TENAGA KERJA.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I
Menimbang : bahwa dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan
kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta
kemampuan fisik dari tenaga kerja, maka perlu dikeluarkan peraturan
tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2918).
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.
02/Men/1980.
3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Kepts. 79/Men/1977.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA.

Pasal 1
Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Pelayanan Kesehatan adalah usaha kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan:
1. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik
maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja.
2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerja.
3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik
tenaga kerja.
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4. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang
menderita sakit.
b. Tempat kerja adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1970.
c. Pengurus adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1970.
d. Pengusaha adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. Kepts 79/Men/1977.
e. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah dokter atau pegawai
teknis yang berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Pasal 2
Tugas pokok pelayanan Kesehatan Kerja meliputi:
a. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.
b. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja.
c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitair.
e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja.
f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja.
g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
h. Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas Pertolongan
Pertama Pada Kecelakaan.
i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan
alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat
kerja.
j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
k. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu
dalam kesehatannya.
l. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja kepada pengurus.
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Pasal 3
(1) Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja.
(2) Pengurus wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dapat:
a. Diselenggarakan sendiri oleh pengurus.
b. Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau
Pelayanan Kesehatan lain.
c. Pengurus dari beberapa perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan
suatu Pelayanan Kesehatan Kerja.
(2) Direktur mengesahkan cara penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai
dengan keadaan.

Pasal 5
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin dan dijalankan oleh seorang
dokter yang disetujui oleh Direktur.

Pasal 6
(1) Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan
Pelayanan Kesehatan Kerja.
(2) Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja, bebas
memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan
mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 7
(1) Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja
kepada Direktur.
(2) Tata cara bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Direktur.
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Pasal 8
Dokter maupun tenaga kerja kesehatan wajib memberikan keterangan-keterangan tentang
Pelaksanaan Kesehatan Kerja kepada Pegawai Pengawas Keselarnatan dan Kesehatan
Kerja jika diperlukan.

Pasal 9
Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan pengawasan terhadap
ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 10
(1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8
diancam hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya
seratus ribu rupiah, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1970.
(2) Tindakan pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 11
Hal-hal yang dianggap perlu untuk melaksanakan peraturan ini akan diatur oleh Direktur.

Pasal 12
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 April 1982
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
HARUN ZAIN
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.02/MEN/1983
TENTANG
INSTALASI ALARM KEBAKARAN AUTOMATIK
MENTERI TENAGA KERJA
Menimbang: a. bahwa dalam rangka kesiapan siagaan pemberantasan pada mula
terjadinya kebakaran maka setiap instalasi alarm kebakaran automatik
harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kesehatan kerja;
b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur
instalasi Alarm Kebakaran Automatik.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 No. 2918).
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per
03/Men/1978 tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta
Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Ahli Keselamatan Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN
MENTERI
TENAGA
KERJA
INSTALASI ALARM KEBAKARAN AUTOMATIK.

TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Instalasi Alarm Kebakaraan Automatik adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran
yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil
secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm
kebakaran;
b. Kelompok alarm adalah bagian dari sistem alarm kebakaran termasuk relai, lampu,
saklar, hantaran dan detektor sehubungan dengan perlindungan satu area;
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c. Detektor lini adalah detektor yang unsur perasa ataupenginderaannya berbentuk
batang atau pita;
d. Titik panggil manual atau tombol pecah kaca adalah alat yang bekerja secara manual
dan alarmnya tidak dapat dioperasikan sepanjang kaca penghalangnya belum
dipecahkan;
e. Ruang kontrol adalah ruangan dimana panil indikator ditempatkan;
f. Detektor adalah alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran yang dapat
membangkitkan alarm dalam suatu sistem;
g. Panil indikator adalah suatu panil kontrol utama yang dilengkapi indikator beserta
peralatannya;
h. Detektor panas adalah suatu detektor yang sistem bekerjanya didasarkan atas panas;
i. Detektor nyala api (flamedetektor) adalah detektor yang sistem bekerjanya
didasarkan atas panas api;
j. Detektor asap (smoke detector) adalah detektor yang sistem bekerjanya didasarkan
atas asap;
k. Panil mimik adalah panil tiruan yang memperlihatkan indikasi kelompok alarm
kedalam bentuk diagram ataau gambar;
l. Panil pengulang adalah suatu panil indikator kebakaraan duplikat yanga hanya
berfungsi memberi petunjuk saja dan tidak dilengkapi peralatan lainnya;
m. Tegangan ekstra rendah adalah tegangan antara fasa dan nol, paling tinggi 50 volt;
n. Sistem penangkap asap (sampling device) adalah suatu rangakaian yang terdiri dari
penginderaan dengan alat-alat penangkap asapnya;
o. Pengurus adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap
penggunaan instalasi alarm kebakaraan automatik;
p. Pegawai Pengawas atau Ahli Keselamatan Kerja adalah Pegawai Teknis berkeahlian
khusus yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970
tentang Keselamaan Kerja;
q. Direktur

adalah

Direktur

Jenderal

Pembinaan

Hubungan

Perburuhan

dan

Perlindungan tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja, Transkop No. Kepts.-79/Men1977;
r. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
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Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku untuk perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, dan
pengujian instalasi alarm kebakaran automatik di tempat kerja.

Pasal 3
(1) Detektor harus dipasang pada bagian bangunan kecuali apabila bagian bangunan
tersebut telah dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran automatik.
(2) Apabila detektor-detektor dipasang dalam suatu ruangan aman yang tahan api (strong
room), maka detektor-detektor tersebut harus memiliki kelompok alarm yang terpisah
atau harus terpasang dengan alat yang dapat mengindikasi sendiri yang dipasang
diluar ruangan tersebut.
(3) Setiap ruangan harus dilindungi secara tersendiri dan apabila suatu ruangan terbagi
oleh dinding pemisah atau rak yang mempunyai celah 30 (tiga puluh) cm kurang dari
langit-langit atau dari balok melintang harus dilindungi secara sendiri sendiri.
(4) Barang-barang dilarang untuk disusun menumpuk seolah-olah membagi ruangan,
kecuali untuk ruang demikian telah diberikan perlindungan secara terpisah.

Pasal 4
(1) Pada gedung yang dipasang sistem alarm kebakaran automatik maka untuk ruangan
tersembunyi harus dilindungi dan disediakan jalan untuk pemeliharaannya, kecuali
hal-hal sebagai berikut:
a. ruangan tersembunyi dimana api kebakaran dapat tersekat sekurang-kurangnya
selama satu jam;
b. ruangan tersembunyi yang berada diantara lantai paling bawah dengan tanah yang
tidak berisikan perlengkapan listrik atau penyimpanan barang dan tidak
mempunyai jalan masuk;
c. ruangan tersembunyi dengan jarak kurang dari 80 (delapan puluh) cm di bawah
atap;
d. ruangan tersembunyi dengan jarak kurang dari 80 (delapan puluh) cm yang
terletak diantara langit-langit palsu dan lembaran tahan api di atasnya.
e. ruangan tersembunyi dengan jarak kurang dari 35 (tiga puluh lima) cm yang
terletak diantara permukaan sebelah langit-langit dengan permukaan sebelah
bawah lantai atasnya tanpa menghiraukan konstruksinya.

4219

3 dari 25

PER.02/MEN/1983

(2) Apabila suatu ruangan tersembunyi dengan jarak kurang dari 80 (delapan puluh) cm
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) c dan d terdapat peralatan listrik yang
dihubungkan dengan hantaran utama dan peralatan listrik tersebut tidak diselubungi
dengan bahan yang tidak dapat terbakar, maka pada ruangan tersebut harus dipasang
detektor dengan jarak 6 (enam) m dari lokasi peralatan listrik tersebut.

Pasal 5
(1) Setiap perlengkapan listrik seperti papan saklar, papan pengukur dan sejenisnya yang
memiliki luas permukaan melampaui 1,5 (satu setengah) m2 dan ditempatkan dalam
almari, maka almari itu harus dipasang detektor, kecuali bila perlengkapan tersebut
secara sepenuhnya terselubung dalam bahan yang tidak dapat terbakar.
(2) Setiap perlengkapan hubung bagi yang tidak ditempatkan secara masuk ke dalam
tembok harus dianggap sebagai telah dilindungi oleh perlindungan normal bagi
daerah yang bersangkutan
(3) Setiap perlengkapan hubung bagi yang terbuat dari bahan yang tidak terbakar dan
pemasangannya dimasukan ke dalam tembok tidak perlu dipasang detektor

Pasal 6
(1) Setiap almari dalam tembok yang memiliki tinggi lebih dari 2 (dua) m atau tingginya
mencapai langit-langit serta mempunyai isi lebih dari 3 (tiga) m3 harus dipasang
detektor.
(2) Almari seperti tersebut ayat (1) tidak diperlukan pemasangan detektor bila ruangannya terbagi-bagi oleh pemisah atau rak-rak sehingga menjadi bilik-bilik yang
mempunyai isi kurang dari 3 (tiga) m3.

Pasal 7
Almari tembok tempat kain atau sejenisnya tanpa menghiraukan ukurannya harus
dipasang detektor.
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Pasal 8
(1) Lubang untuk sarana alat pengangkut, peluncur lift, penaik vertikal dan lubang
sejenisnya dengan luas lebih dari 0,1 (satu persepuluh) m2 dan kurang dari 9
(sembilan) m2 serta kedap.
(2) Bila lubang seperti tersebut dalam ayat (1) tidak kedap kebakaran, maka detektor
harus dipasang di setiap langit-langit lantai dengan jarak horizontal tidak lebih 1,5
(satu setengah) m dari lubangnya.
(3) Setiap daerah diantara dua lantai yang memiliki lubang dengan luas lebih dari 9
(sembilan) m2, maka disetiap tingkat harus dipasang satu detektor pada langit-langit
dengan jarak 1,5 (satu setengah) m dari sisi lubang.
(4) Bila lubang seperti tersebut dalam ayat (1) dengan pintu tahan api dan dapat menutup
sendiri secara automatik tidak perlu dipasang detektor pada setiap lantainya.

Pasal 9
Ruang bangunan tangga dalam bangunan yang kedap kebakaran harus dipasang detektor
di atasnya sedangkan untuk ruang bangunan tangga yang tidak kedap kebakaran harus
dipasang detektor pada setiap permukaan lantai utamanya.

Pasal 10
(1) Bila pintu tahan api memisahkan daerah yang dilindungi dengan daerah yang tidak
dilindungi, maka harus dipasang detektor di daerah yang dilindungi dengan jarak 1,5
(satu setengah) m dari pintu tersebut.
(2) Bila pintu tahan api memisahkan dua daerah yang dilindungi penempatan detektor
seperti ayat (1) tidak diperlukan.

Pasal 11
Setiap lantai gedung dimana secara khusus dipasang saluran pembuangan udara harus
dilindungi sekurang-kurangnya satu detektor asap atau sejenisnya yang ditempatkan pada
saluran mendatar lubang pengisap sedekat mungkin dengan saluran tegaknya.

Pasal 12
(1) langit-langit yang membentuk kisi-kisi dengan luas yang terbuka lebih dari 2/3 (dua
per tiga) luas seluruh langit-langit tidak diperlukan detektor di bawah langit-langit
tersebut dan detektor dipasang pada langit-langit sebelah atasnya.
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(2) Apabila bagian langit-langit yang berbentuk kisi-kisi mempunyai ukuran tiap kisinya
dengan salah satu sisi lebih dari 2 (dua) m dan luasnya lebih dari 5 (lima) m2 harus
dipasang detektor di bawahnya.
(3) Bila digunakan detektor nyala api untuk maksud langit-langit seperti ayat (1), maka
detektor harus dipasang pada bagian atas dan bawah dari langit-langit tersebut.

Pasal 13
(1) Dinding luar dari bangunan yang akan dilindungi terbuat dari baja yang digalvanisasi,
kayu, semen, asbestos atau bahan semacam itu maka harus dipasang detektor bila:
a. bangunan tersebut berada pada jarak 9 (sembilan) m dari bangunan yang tidak
dilindungi yang terbuat dari bahan yang sama.
b. bangunan tersebut berada pada jarak 9 (sembilan) m dari gudang (tempat penimbunan) bahan-bahan yang mudah terbakar.
(2) Detektor tersebut ayat (1) harus ditempatkan di bawah emperan atap sepanjang
dinding luar dengan jarak 12 (dua belas) m satu dengan lainnya.

Pasal 14
Rumah Penginapan, Unit Perumahan yang tidak terbagi dan semacamnya yang memiliki
bentuk yang tidak lazim serta merupakan hunian tunggal dengan luas tidak lebih dari 46
(empat puluh enam) m2 cukup dilindungi dengan sebuah detektor sedang kamar mandi
dan kakusnya tidak diperlukan perlindungan khusus.

Pasal 15
Bila gedung memiliki atap tidak datar yang berbentuk gigi gergaji prisma atau sejenisnya
harus dipasang satu deretan detektor dengan jarak tidak lebih dari 1 (satu) m dari garis
tegak lurus di bawah bubungan atapnya dan kelandaian atap lebih kecil dari 1 (satu) : 20
(dua puluh) dianggap beratap datar.

Pasal 16
Lokasi atau area yang tidak memerlukan pemasangan detektor adalah:
a. kakus tunggal, kamar mandi/pancuran atau kamar mandi tunggal;
b. berada terbuka dengan deretan tiang kolom, jalanan beratap atau atap yang menggantung dan sebagainya jika terbuat dari bahan yang tidak dapat terbakar dan ruangan
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tersebut tidak dipakai untuk menyimpan barang ataupun sebagai tempat parkir
mobil/kendaraan;
c. pelataran, kap penutup, saluran dan sejenisnya yang lebarnya kurang dari 2 (dua) m
serta tidak menghalangi mengalirnya udara yang harus bebas mencapai detektor yang
terpasang di atasnya.

Pasal 17
Semua permukaan kontak listrik dari saluran sistem harus memiliki kontak yang baik
dengan permukaan yang rata dan terbuat dari perak atau bahan sejenisnya.

Pasal 18
Detektor, pemancar berita kebakaran dan panil indikator harus ditempatkan sedemikian
rupa sehingga alat tersebut secara normal tidak terganggu oleh getaran atau goncangan
yang dapat menimbulkan operasi palsu dari sistem.

Pasal 19
(1) Perlengkapan yang akan ditempatkan pada lokasi yang mengandung kelembaban,
korosi atau keadaan khusus yang lainnya, maka disain dan konstruksi harus menjamin
bekerjanya sistem tanpa meragukan.
(2) Peralatan serta perlengkapan yang dipasang pada ruangan yang mengandung gas atau
debu yang mudah terbakar atau meledak, maka peralatan serta perlengkapan tersebut
harus memenuhi persyaratan untuk penggunaan ruangan tersebut.

Pasal 20
Panil indikator harus dilengkapi dengan:
a. fasilitas kelompok alarm;
b. sakelar reset alarm;
c. pemancar berita kebakaran;
d. fasilitas pengujian dan pemeliharaan;
e. fasilitas pengujian baterai dengan volt meter dan amper meter;
f. sakelar penguji beterai;
g. indikator adanya tegangan listrik;
h. sakelar yang dilayani secara manual serta lampu peringatan untuk memisahkan
lonceng dan peralatan kontrol jarak jauh (remote control);
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i. petunjuk alarm yang dapat didengar.
j. sakelar petunjuk bunyi untuk kesalahan rangkaian.

Pasal 21
(1) Panil indikator harus ditempatkan dalam bangunan pada tempat yang aman, mudah
terlihat dan mudah dicapai dari ruangan masuk utama dan harus mempunyai ruang
bebas 1 (satu) m di depannya.
(2) Apabila panil indikator di disain untuk dapat melakukan pemeliharaan dari belakang
panil, maka harus diadakan ruangan bebas 1 (satu) m.
(3) Apabila panil indikator ditempatkan dibelakang pintu, maka pintu tersebut harus
diberi tanda sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan tidak boleh
dikunci.
(4) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) panil indikator
dapat ditempatkan pada tempat yang jauh dari ruangan masuk utama dengan syarat
harus dipasang panil mimik atau panil pengulang secara jelas kelihatan dari ruangan
masuk utama.

Pasal 22
Setiap kelompok alarm harus dilengkapi dengan:
a. indikator alarm yang berupa lampu merah atau sarana lain yang setaraf.
b. indikator yang mengeluarkan isyarat palsu yang berupa lampu kuning. atau isyarat
lain yang setaraf dan indikator tersebut dapat digunakan untuk beberapa kelompok
alarm.
c. penguji alarm berupa fasilitas pengujian untuk simulasi detektor dalam membangkitkan alarm.
d. penguji kepalsuan fasilitas pengujian kesalahan.
e. sakelar penyekat dilengkapi lampu putih dengan tulisan “SEKAT” dan untuk
indikator gabungan dengan tulisan “SEKAT KELOMPOK”.
f. tanda pengenal untuk sakelar atau indikator yang ditempatkan di bagian depan panil
indikator.

Pasal 23
Pada panil indikator harus dipasang suatu isyarat yang dapat terlihat dan terdengar dari
jarak jauh yang bekerja apabila ada sebuah detektor atau terjadi suatu rangkaian terbuka.

4224

8 dari 25

PER.02/MEN/1983

Pasal 24
Pada bagian depan panil indikator harus dipasang:
a. amper meter jenis kumparan dengan batas ukur yang sesuai atau lampu berwarna biru
untuk menunjukan pengisian atau pengosongan;
b. volt meter jenis kumparan dengan batas ukur yang sesuai dan dipasang tetap;
c. sakelar penguji baterai dengan kemampuan uji 3 (tiga) kali beban penuh dalam
keadaan sakelar pengisi terbuka dan sakelar tersebut harus dari jenis yang tidak
mengunci yang dapat meriset sendiri.

Pasal 25
Lampu panil indikator bila digunakan lampu jenis kawat pijar harus dari jenis kawat pijar
kembar dengan kedudukan bayonet atau dua lampu pijar tunggal dan tegangan yang
masuk tidak boleh lebih dari 80 (delapan puluh) % tegangan lampu.

Pasal 26
(1) Penyusunan indikator harus sedemikian rupa, sehingga bekerjanya setiap indikator
dapat menunjukan secara jelas asal suatu panggilan.
(2) Apabila luas bangunan atau lokasi detektor mungkin menunjukan semua lokasi secara
tepat pada panil indikator maka penyusunan dan penempatan indikator dapat
dilakukan pada suatu panil yang terpisah didekatnya dengan diberi tanda secara
permanen.

Pasal 27
(1) Pengawatan dari bagian tegangan ekstra rendah pada panil indikator, panil pengulang
atau panil mimik harus menggunakan kabel PVC atau yang sederajat dengan ukuran
yang sesuai.
(2) Kabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terdiri dari sekurang-kurangnya
(tujuh) urat dengan garis tengah tidak kurang dari 0,67 (enam puluh tujuh per seratus)
mm.
(3) Bagian tegangan ekstra rendah panil indikator, panil pengulang atau panil mimik
harus dilakukan pengawatan dengan hantaran yang nilai penyekatnya mampu terhadap tegangan 250 (dua ratus lima puluh) volt.
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Pasal 28
(1) Pada atau didekat panil indikator harus dipasang titik panggil manual yang mudah
dicapai serta terlihat jelas setiap waktu.
(2) Semua titik panggil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihubungkan dengan
kelompok alarm detektor automatik yang meliputi daerah dimana titik panggil manual
tersebut dipasang.
(3) Penutup titik panggil manual harus jenis “pecah kaca” atau dari jenis lain yang
disetujui oleh Pegawai Pengawas.
(4) Titik panggil manual yang tidak merupakan bagian dari panil indikator harus
disambung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (dua puluh
tiga) dan Pasal 49 (empat puluh sembilan)

Pasal 29
(1) Lemari panil indikator kebakaran harus kedap debu dan mempunyai pintu yang dapat
dikunci.
(2) Semua indikator kelompok dan sakelarnya yang berada di dalam lemari tersebut harus
tetap tampak dari luar tanpa membuka pintu almarinya.

Pasal 30
(1) Panil indikator harus diberi tanda secara permanen dan jelas tentang pabrik pembuatnya dan disertai tipe dari panil dan nomor pengesahan sistem alarmnya.
(2) Apabila lemari panil indikator ditempatkan disebuah ruangan khusus, maka bagian
depan pintu ruangan tersebut harus diberi tulisan “PANIL INDIKATOR KEBAKARAN” dengan warna yang kontras terhadap warna disekitarnya.
(3) Pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh memiliki tanda lain selain
tulisan “PANIL INDIKATOR KEBAKARAN” dengan tinggi huruf tidak kurang dari
50 (lima puluh) mm.

Pasal 3l
(1) Setiap sistem alarm kebakaran harus mempunyai gambar instalasi secara lengkap
yang mencantumkan letak detektor dan kelompok alarm.
(2) Gambar instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan instalasi
yang terpasang sebenarnya dan disahkan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk.

4226

10 dari 25

PER.02/MEN/1983

Pasal 32
Penggunaan simbol dalam sistem alarm kebakaran harus sesuai dengan lampiran Per
aturan Menteri ini.

Pasal 33
(1) Setiap instalasi alarm kebakaran harus mempunyai buku akte pengesahan yang
dikeluarkan oleh Direktur.
(2) Selain buku akte pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disediakan
pula buku catatan yang ditempatkan di ruangan panil indikator.
(3) Buku catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk mencatat semua
peristiwa alarm, latihan, penggunaan alarm dan pengujiannya.
(4) Buku akte pengesahan dan buku catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
(2) harus ditunjukan kepada Pegawai Pengawas atau Ahli kepada Pegawai Pengawas
atau Ahli Keselamatan Kerja.

Pasal 34
(1) Setiap kelompok alarm harus dapat melindungi maximum 1000 (seribu) m2 luas lantai
dengan ketentuan jumlah detektor dan jarak penempatannya tidak boleh lebih dari
yang ditetapkan dalam Pasal 6 s/d 65 atau Pasal 72 dan 78 dengan mengingat jenis
detektornya.
(2) Setiap lantai harus ada kelompok alarm kebakaran tersendiri.
(3) Apabila pada lantai yang bersangkutan terdapat ruangan yang dipisahkan oleh dinding
tahan kebakaran yang tidak dapat dicapai melalui lantai itu, maka ruangan tersebut
harus memiliki kelompok alarm kebakaran tersendiri.

Pasal 35
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) di atas batas
luas lantai untuk satu kelompok alarm kebakaran dapat diperluas areanya dengan syarat
sebagai berikut:
a. dalam bangunan yang tidak bertingkat dan tidak terbagi-bagi satu kelompok alarm
kebakaran dapat melindungi area maksimum 2000 (dua ribu) m2 luas lantai;
b. ruangan tersembunyi dengan luas tidak lebih dari 500 (lima ratus) m2 detektornya
dapat dihubungkan dengan kelompok alarm kebakaran yang berada di bawahnya, jika
jumlah luas yang dilindungi tidak lebih dari 1000 (seribu) m2;
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c. lantai panggung (mezzanine) detektornya dapat dihubungkan dengan kelompok alarm
kebakaran lantai di bawahnya bila jumlah luas yang dilindungi tidak lebih dari 1000
(seribu) m2.

Pasal 36
Sumber tenaga listrik untuk sistem alarm kebakaran harus dengan tegangan tidak kurang
dari 6 (enam) Volt.

Pasal 37
(1) Sumber tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dalam bentuk
baterai akimulator yang diisi terus-menerus dengan pengisi baterai.
(2) Sumber tenaga listrik sebagaimana dimaksud Pasal 36 dalam bentuk baterai kering
tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan khusus dan diijinkan oleh Pegawai
Pengawas.
(3) Suatu pembatas rangkaian yang dapat memutus dan menyambung sendiri harus
dipasang di dalam rangkaian antara baterai dengan sistemnya dan ditempatkan dekat
baterai.

Pasal 38
(1) Pengisi baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus dapat mengisi
secara terus menerus sehingga tegangan baterai akimulator tetap.
(2) Pengisi baterai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terpasang tetap (tanpa
kontak tusuk) dan dihubungkan pada sisi pemberi arus dari papan hubung atau sakelar
utama.
(3) Pengisi baterai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disambung pada bagian
beban sakelar tersebut, dengan syarat sakelarnya diberi tanda yang jelas untuk sistem
alarm kebakaran.
(4) Suatu sakelar pemisah untuk sumber tenaga pengisi baterai harus dipasang di dekat
pengisi baterai tersebut.
(5) Sakelar pemisah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dipasang di dalam
lemari panil indikator.
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Pasal 39
Baterai akimulator sistem alarm kebakaran harus mampu bertahan selama sekurangkurangnya 4 (empat) hari penuh untuk memberikan isyarat secara normal tanpa adanya
bantuan dari pemberi arus utama.

Pasal 40
Baterai akimulator harus ditempatkan di ruangan terpisah pada tempat yang kering,
berventilasi yang cukup, mudah dicapai untuk suatu pemeriksaan serta di dalam lemari
yang terkunci atau suatu tempat yang hanya bisa dibuka dengan menggunakan suatu alat
dan bagian dalamnya harus dilindungi dari korosi.

Pasal 41
Perlengkapan tambahan yang tidak merupakan peralatan pokok dari sistem alarm
kebakaran yang telah disahkan dapat dihubungkan lewat relai dengan syarat bahwa alat
perlengkapan tambahan tersebut tidak mengganggu bekerjanya sistem.

Pasal 42
(1) Tegangan yang lebih dari tegangan ekstra rendah untuk pelayanan jarak tidak boleh
ke panil indikator.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku tegangan sumber
tenaga utama untuk panil indikator.
(3) Apabila digunakan alat tambahan seperti alat pengendali springkler, CO2, air
conditioning dan sebagaimana yang bergabung dengan instalasi alarm kebakaran
harus disediakan sumber tenaga dengan tegangan ekstra rendah dan alat tambahan
tersebut tidak boleh mempengaruhi sumber daya instalasi alarm kebakaran.

Pasal 43
(1) Apabila digunakan sakelar aliran air (flow switch), sakelar tekanan air (pressure
switch) dan sejenisnya untuk menggerakan alarm kebakaran yang berhubungan
dengan instalasi pemadam kebakaran bentuk tetap seperti springkler, CO2, dan
sebagainya, dapat disambung sebagai kelompok alarm terpisah dan panil indikator
alarm atas persetujuan Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
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(2) Penggunaan sakelar aliran air (flow switch) dan sejenisnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) yang disambung khusus untuk keperluan isyarat saja, harus dikelompokan terpisah dari indikator alarm.

Pasal 44
(1) Sistem alarm kebakaran harus dilengkapi sekurang-kurangnya sebuah lonceng.
(2) Lonceng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dipasang di luar bangunan dan
dapat terdengar dari jalan masuk utama serta dekat dengan panil indikator.
(3) Sirene, pengaum atau sejenisnya dapat dipakai sebagai pengganti lonceng atas
persetujuan Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45
(1) Lonceng harus dari jenis bergetar dan bekerjanya dengan sumber tenaga baterai.
(2) Lonceng harus dipasang dengan sebuah genta yang berdiameter sekurang-kurangnya
150 (seratus lima puluh) mm;
(3) Gangguan pada sirkit lonceng tidak boleh mempengaruhi berfungsinya alarm.
(4) Sirkit lonceng harus diamankan dengan sebuah pengaman arus lebih yang sesuai.
(5) Lonceng yang dipasang di luar bangunan harus dari jenis konstruksi yang tahan
cuaca.
(6) Pada lonceng harus ditulis “KEBAKARAN” dengan warna kontras dan tinggi
hurufnya tidak kurang dari 25 (dua puluh lima) mm.

Pasal 46
Pengawatan sistem alarm kebakaran harus dipasang sesuai ketentuan pegawatan instalasi
tegangan ekstra rendah, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 47.

Pasal 47
(1) Semua hantaran sistem alarm kebakaran harus dari jenis yang disiplin.
(2) Penampang hantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 1,2
(dua belas per sepuluh) mm2, sedangkan lubang kabel ini harus sekurang-kurangnya
berinti empat dan setiap inti terdiri 10 (sepuluh) urat dengan diameter tidak kurang
dari 0,25 (dua puluh lima per seratus) mm.
(3) Tebal salut hantaran sekurang-kurangnya 0,25 (dua puluh lima per seratus) mm dari
tebal selubung sekurang-kurangnya 1 (satu) mm.
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Pasal 48
Hantaran sistem alarm kebakaran antar gedung harus dari jenis yang dapat ditanam dan
harus diberi perlindungan terhadap kerusakan mekanik.

Pasal 49
(1) Pengawatan dengan sistem lingkar masuk (loop in system) harus dipakai pada
detektor yang dihubungkan paralel dan setiap hantaran yang masuk dan keluar dengan
tegangan yang sama harus disambung pada sekrup tersendiri pada terminal yang
sama.
(2) Sepanjang hantaran tidak boleh ada sambungan kecuali pada pengawatan yang sangat
panjang atau untuk menyambung hantaran fleksible yang menurun.
(3) Sambungan hanya diperkenankan dalam kotak terminal tertutup.

Pasal 50
(1) Terjadinya kontak antara yang bertegangan dengan langit-langit dimana dipasang
detektor harus dicegah.
(2) Bila suatu detektor dipasang dengan menggunakan hantaran fleksible berisolasi
ganda, maka hantaran fleksible itu tidak boleh lebih panjang dari 1,5 (satu sete- ngah)
m.
(3) Diameter hantaran fleksible sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurangkurangnya 0,75 (tujuh puluh lima per seratus) mm dan harus memiliki jepit hantaran
pada setiap ujungnya.

Pasal 51
Detektor dapat dilengkapi dengan alat indikator dengan syarat bila ada gangguan pada
indikator tersebut tidak mempengaruhi berfungsinya detektor.

Pasal 52
Pengawatan sistem alarm kebakaran harus terpisah dari pengawatan instalasi tenaga dan
atau penerangan.
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Pasal 53
Semua detektor kecuali detektor yang dipasang pada etalase toko harus diusahakan
ruangan bebas sekurang-kurangnya dengan radius 0,3 (tiga per sepuluh) m dengan
kedalaman 0,6(enam per sepuluh) m.

Pasal 54
(1) Dalam satu sistem alarm kebakaran boleh dipasang detektor panas, asap dan nyala
secara bersama dengan syarat tegangannya harus sama.
(2) Detektor yang dipasang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
dengan ketentuan satu detektor asap atau satu detektor nyala dapat menggantikan dua
detektor panas.

Pasal 55
Bila instalasi kebakaran automatik yang telah ada ditambah maka gabungan instalasi
tersebut harus diuji bahwa instalasinya menyatu dan berfungsi dengan baik serta disahkan
oleh Direktur.

Pasal 56
(1) Tahanan isolasi setiap kelompok alarm terhadap tanah harus diuji dengan cara semua
hantaran terhubung paralel dengan alat ukur tahanan isolasi.
(2) Alat ukur tahanan isolasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai
tegangan 24 (dua puluh empat) volt arus searah atau dua kali tegangan kerjanya
dengan ketentuan pilih yang terbesar dan mempunyai tahan tidak boleh kurang dari
nilai hasil bagi 50 (lima puluh) mega ohm dengan jumlah detektor, titik panggil dan
lonceng atau satu mega ohm dengan ketentuan pilih yang terkecil.

BAB II
PEMELIHARAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 57
(1) Terhadap instalasi alarm kebakaran automatik harus dilakukan pemeliharaan dan
pengujian berkala secara mingguan, bulanan dan tahunan.
(2) Pemeliharaan dan pengujian tahunan dapat dilakukan oleh konsultan kebakaran atau
organisasi yang telah diakui oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
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Pasal 58
Pemeliharaan dan pengujian mingguan lain meliputi : membunyikan alarm secara
simulasi, memeriksa kerja lonceng, memeriksa tegangan dan keadaan baterai, memeriksa
seluruh sistem alarm dan mencatat hasil pemeliharaan serta pengujian buku catatan.

Pasal 59
Pemeliharaan dan pengujian bulanan antara lain meliputi : menciptakan kebakaran
simulasi, memeriksa lampu-lampu indikator, memeriksa fasilitas penyediaan sumber
tenaga darurat, mencoba dengan kondisi gangguan terhadap sistem, memeriksa kondisi
dan kebersihan panel indikator dan mencatat hasil pemeliharaan dan pengujian dalam
buku catatan.

Pasal 60
Pemeliharaan dan pengujian tahunan antara lain meliputi : memeriksa tegangan instalasi,
memeriksa kondisi dan keberhasilan seluruh detektor serta menguji sekurang-kurangnya
20 (dua puluh) % detektor dari setiap kelompok instalasi sehingga selambat-lambatnya
dalam waktu 5 (lima) tahun, seluruh detektor sudah teruji.

BAB III
SISTEM DETEKSI PANAS
Pasal 61
(1) Letak dan jarak antara dua detektor harus sedemikian rupa sehingga merupakan letak
yang terbaik bagi pendeteksian adanya kebakaran yaitu:
a. untuk setiap 46 (empat puluh enam) m2 luas lantai dengan tinggi langit-langit
dalam keadaan rata tidak lebih dari 3 (tiga) m harus dipasang sekurang-kurangnya
satu buah detektor panas.
b. jarak antara detektor dengan detektor harus tidak lebih dari 7 (tujuh) m keseluruhan jurusan ruang biasa dan tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) m dalam
koridor.
c. jarak detektor panas dengan tembok atau dinding pembatas paling jauh 3 (tiga) m
pada ruang biasa dan 6 (enam) m dalam koridor serta paling dekat 30 (tiga puluh)
cm.
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(2) Detektor panas yang dipasang pada ketinggian yang berbeda (staggered principle)
sekurang-kurangnya satu detektor untuk 92 (sembilan puluh dua) m2 luas lantai
dengan syarat:
a. detektor disusun dalam jarak tidak boleh lebih 3 (tiga) m dari dinding;
b. sekurang-kurangnya setiap sisi dinding memiliki satu detektor;
c. setiap detektor berjarak 7 (tujuh) m.

Pasal 62
Jarak detektor panas dapat dikurangi dengan mengingat pertimbangan sebagai berikut:
a. bila daerah yang dilindungi terbagi-bagi oleh rusuk, gelagar, pipa saluran atau
pembagi semacam itu yang mempunyai kedalaman melampaui 25 (dua puluh lima)
cm maka untuk setiap bagian yang berbentuk demikian harus ada sekurang-kurangnya
sebuah detektor bila luas bagian tersebut melampaui 57 (lima puluh tujuh) m2, namun
jika langit-langitnya terbagi dalam daerah lebih sempit, maka harus dipasang
sekurang-kurangnya satu detektor untuk luas 28 (dua puluh delapan) m2;
b. bila letak langit-langit melampaui ketinggian 3 (tiga) m dari lantai, maka batasan luas
lingkup untuk satu detektor harus dikurangi dengan 20 (dua puluh) % dari luas
lingkupnya.

Pasal 63
(1) Ruangan tersembunyi yang mempunyai ketinggian tidak lebih dari 2 (dua) m dan
pemancaran panas kesamping tidak terhalang gelagar yang menjorok ke bawah dari
langit-langit sedalam 50 (lima puluh) % dari tingginya harus dipasang sekurangkurangnya satu detektor untuk 92 (sembilan puluh dua) m2 luas lantai dengan jarak
antara detektor maximum 9 (sembilan) m serta jarak antara dinding tidak boleh lebih
dari 6 (enam) m.
(2) Bila gelagar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampaui 50 (lima puluh) %
tetapi tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) % dan tinggi ruangan tersembunyi, maka
berlaku ketentuan pasal 61 ayat (1) a.
(3) Bila gelagar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampaui 75 (tujuh puluh lima)
% dari tinggi ruangan tersembunyi, maka tiap ruangan yang terbagi tersebut
memenuhi ketentuan pasal 62.
(4) Bila detektor panas dipasang di puncak lekukan atap ruangan tersembunyi, maka
jarak antar detektor dalam arah memanjang tidak boleh lebih dari 9 (sembilan) m.

4234

18 dari 25

PER.02/MEN/1983

(5) Bila atap ruangan tersembunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) itu miring,
maka deretan detektor yang terbawah terletak paling jauh 6 (enam) m secara horizontal terhitung dari satu titik yang mempunyai jarak vertikal dari permukaan. langitlangit sebelah atas dengan permukaan sebelah bawah atau sejauh 80 (delapan puluh)
cm, kemudian jarak deretan detektor horizontal berikutnya harus 8 (delapan) m,
sedangkan jarak arah memanjang dapat dilakukan maksimum 15 (lima belas) m.

Pasal 64
Pemasangan detektor harus diatur sedemikian rupa sehingga elemennya yang peka panas
tidak boleh berada pada posisi kurang dari 15 (lima belas) m atau lebih dari 100 (seratus)
mm di bawah permukaan langit-langit. Apabila terdapat kerangka penguat bangunan
detektor dapat dipasang pada sebelah bawah kerangka tersebut, asalkan kerangka itu tidak
mempunyai kedalaman melampaui 25 (dua puluh lima) cm.

Pasal 65
Pada satu kelompok sistem alarm kebakaran tidak boleh dipasang lebih dari 40 (empat
puluh) buah detektor panas.

Pasal 66
(1) Instatasi alarm kebakaran automatik yang menggunakan detektor panas jenis ini harus
memiliki elemen lebur yang panjangnya tidak melebihi 3 (tiga) m. Pemasangan
detektor jenis ini tersebut harus ditempatkan sepanjang ruangan yang harus dilindungi
dan jarak antara detektor satu dengan lainnya tidak lebih dari 3 (tiga) m serta jarak
dari dinding tidak lebih dari 1 ½ (satu setengah) m.
(2) Pemasangan detektor jenis ini harus disusun sedemikian rupa sehingga untuk suatu
panjang tertentu tidak terdapat lebih dari tiga perubahan arah.
(3) Alat hubung detektor jenis ini harus ditempatkan pada tingkat bangunan yang
bersangkutan serta berada dalam peti kedap debu dan terhubung dengan indikator
secara listrik.
(4) Suatu bangunan dengan atap yang berpuncak memajang harus ada detektor jenis ini
dengan elemen lebur sepanjang puncak memanjangnya. Apabila jajaran puncak
memanjangnya melebihi 4,5 (empat lima per sepuluh) m dari sesamanya harus
dipasang deretan elemen lebur.
(5) Pengawatan ini harus dilindungi dari kerusakan secara mekanik.
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BAB IV
SISTEM DETEKSI ASAP
Pasal 67
Detektor asap harus dapat bekerja baik dan kepekaannya tidak terpengaruh oleh variasi
tegangan yang bergerak dalam batas kurang atau lebih 10 (sepuluh) % dari tegangan
nominalnya.

Pasal 68
(1) Bila detektor asap dipasang secara terbenam, maka alas dari elemen penginderaannya
harus berada sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) mm di bawah permukaan langitlangit.
(2) Dalam menentukan letak detektor asap harus memperhatikan hal-hat sebagai berikut:
a. bila detektor asap dipasang dalam saluran udara yang mengalir dengan kecepatan
lebih dari 1 (satu) m perdetik perlu dilengkapi dengan alat penangkap asap
(sampling device).
b. bila disuatu tempat dekat langit-langit atau atap dimungkinkan dapat timbul suhu
tinggi, maka detektor perlu diletakan jauh di bawah langit-langit atau atap tersebut
agar detektor dapat bereaksi sedini mungkin.
c. apabila detektor asap dipasang dekat dengan saluran udara atau dalam ruang berair conditioning harus diperhitungkan pengaruh aliran udara serta gerakan
asapnya.

Pasal 69
Pemasangan detektor asap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. untuk setiap 92 (sembilan puluh dua) m2 luas lantai harus dipasang sekurangkurangnya satu detektor asap atau satu alat penangkap asap.
b. gerak antar detektor asap atau alat penangkap asap tidak boleh melebihi dari 12 (dua
belas) m dalam ruangan biasa dan 18 (delapan belas) m di dalam koridor.
c. jarak dan titik pusat detektor asap atau alat penangkap asap yang terdekat ke dinding
atau pemisah tidak boleh melebihi dari 6 (enam) m dalam ruangan biasa dan 12 (dua
belas) m di dalam karidor.
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Pasal 70
(1) Dalam ruangan tersembunyi yang tingginya tidak melebihi 2 (dua) m dan penyebaran
asap kesamping tidak terhalang oleh gelagar yang menjorok ke bawah sampai 50
(lima puluh) % dari tingginya, sekurang-kurangnya harus dipasang satu detektor asap
untuk setiap 184 (seratus delapan puluh empat) m2 luas lantai. Jarak antar detektor
asap tidak melebihi dari 18 (delapan belas) m dan jarak dari dinding atau pemisah ke
detektor terdekat tidak boleh melebihi dari 12 (dua belas) m.
(2) Bila gelagar yang menjorok ke bawah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
melampaui 50 (lima puluh) % tetapi tidak melebihi 75 (tujuh puluh lima) % dari
tingginya ruangan tersebut harus dipasang sekurang-kurangnya satu detektor untuk
setiap 92 (sembilan puluh dua) m2 luas lantai.
(3) Bila gelagar yang menjorok ke bawah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) me
lampaui 75 (tujuh puluh lima) % dari tingginya ruangan tersebut, maka setiap bagian
ruangan harus dilindungi secara tersendiri.
(4) Bila detektor asap dipasang dipuncak lekukan atau ruangan tersembunyi, maka
jarak antar detektor asap dalam arah memanjang tidak boleh lebih dari 18 (delapan
belas) m.
(5) Bila atap ruangan tersembunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) miring, maka
deretan detektor asap yang terbawah terletak paling jauh 6 (enam) m secara horizontal
terhitung dari suatu titik yang mempunyai jarak vertikal dari permukaan langit-langit
sebelah atas dengan permukaan sebelah bawah atap sejauh 80 (delapan puluh) cm,
kemudian jarak deretan detektor horizontal berikutnya harus 12 (dua belas) m,
sedangkan jarak arah memanjang dapat dilakukan sampai 30 (tiga puluh) m.

Pasal 71
Bila ruangan tersembunyi terbagi-bagi sehingga mempengaruhi kelancaran aliran udara,
maka harus dipasang detektor sedemikian rupa untuk menjamin pendeteksian dini.

Pasal 72
Setiap kelompok alarm kebakaran harus dibatasi sampai 2 (dua puluh) buah detektor asap
dan dapat melindungi ruangan tidak lebih dari 2000 (dua ribu) m2 luas lantai. Jika dipakai
sistem alat penangkap asap, maka tidak boleh dipasang lebih dari 12 (dua belas) buah alat
penangkap asap dengan satu elemen pengindera. Sistem ini dianggap sebagai satu
kelompok alarm kebakaran.
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Pasal 73
(1) Berkas sinar yang membentuk bagian suatu sistem dari detektor asap jenis optik harus
dilindungi terhadap timbulnya alarm palsu.
(2) Elemen peka cahaya detektor asap jenis optik harus ditempatkan sedemikian rupa
atau diberi perisai, sehingga bila ada sinar dari manapun datangnya selain dari sumber
yang dikehendaki tidak mempunyai pengaruh terhadap bekerjanya detektor.
(3) Bila detektor asap jenis optik memiliki sistem monitor terhadap sumber cahaya secara
menerus, maka sumber cahaya itu harus diganti dengan yang baru, sekurangkurangnya sekali setahun.

Pasal 74
(1) Desain sistem alat penangkap asap harus sedemikian rupa sehingga bila asap memasuki titik tangkap yang terjauh untuk mencapai elemen penginderaan harus dapat
dicapai dalam waktu 80 (delapan puluh) detik.
(2) Penyusunan sistem alat penangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
sedemikian rupa sehingga kecepatan aliran udara ke setiap titik tangkap perbedaannya tidak boleh lebih besar atau lebih kecil 10 (sepuluh) % dari kecepatan ratarata dan kegagalan aliran dari titik tangkap dapat menimbulkan gangguan pada alarm.

Pasal 75
Pada sistem alat penangkap asap harus tersedia dua kipas angin, satu digerakan oleh arus
listrik dari sumber utama dan yang satu dari baterai akimulator, atau hanya satu kipas
angin yang digerakan oleh arus listrik dari sumber utama dengan satu sakelar pemindah
automatik kebateraian akimulator.

Pasal 76
Setiap titik tangkap harus dapat menyalurkan udara yang ditangkap langsung kebagian
penginderaan detektornya sebelum udara itu bercampur dengan udara daerah lain.
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BAB V
SISTEM DETEKTOR API (FLAME DETECTOR)
Pasal 77
(1) Detektor nyala api harus mempunyai sifat yang stabil dan kepekaannya tidak terpengaruh oleh adanya perubahan tegangan dalam batas kurang atau lebih 10 (sepuluh)
% dari tegangan nominalnya.
(2) Kepekaan dan kestabilan detektor nyala api harus sedemikian rupa sehingga
bekerjanya tidak terganggu oleh adanya cahaya dan radiasi yang berlebihan atau adanya perubahan suhu dari 0o (nol derajat) C sampai 65o (enam puluh lima derajat) C.

Pasal 78
Satu kelompok alarm kebakaran harus dibatasi sampai dengan 20 (dua puluh) detektor
nyala api untuk melindungi secara baik ruangan maksimum 2000 (dua ribu) m2 luas lantai
kecuali terhadap ruangan yang luas tanpa sekat, maka atas persetujuan Direktur atau
pejabat yang ditunjuknya dapat diperluas lebih dari 2000 (dua ribu) m2 luas lantai.

Pasal 79
Detektor nyala api yang dipasang di luar ruangan (udara terbuka) harus terbuat dari bahan
yang tahan cuaca atau tidak mudah berkarat dan pemasangannya harus sedemikian
sehingga tidak mudah bergerak karena pengaruh angin, getaran atau sejenisnya.

Pasal 80
Pemasangan detektor nyala api dalam gardu listrik atau daerah lain yang sering mendapat
sambaran petir, harus dilindungi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan alarm
palsu.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 81
Instalasi Alarm Kebakaran Automatik yang sudah digunakan sebelum Peraturan ini ditetapkan, Pengurus wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini dalam waktu 2 (dua)
tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
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Pasal 82
Pengurus wajib melaksanakan untuk ditaatinya semua ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.
BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 83
(1) Pengurus yang tidak mentaati ketentuan Pasal 82 diancam hukuman kurungan
selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84
Pemasangan Instalasi Alarm Kebakaran Automatik yang belum diatur dalam Peraturan
Menteri ini dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Direktur.

Pasal 85
Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja melakukan pengawasan terhadap
ditaatinya Peraturan Menteri ini.

Pasal 86
Hal-hal yang memerlukan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan
lebih lanjut oleh direktur.

Pasal 87
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1983
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/1985
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMAKAIAN ASBES
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:

a. bahwa industri asbes semakin meningkat dan pemakaian asbes
semakin meluas dalam pembangunan dewasa ini, dan asbes merupakan
bahan pembangunan dan bahan pembuat alat yang belum dapat diganti
dengan bahan lain sehingga pemakaian asbes dalam pembangunan
sampai sekarang tetap dipertahankan.
b. Bahwa

debu

serat

asbes

yang

terkandung

di

udara

dapat

membahayakan manusia, terutama terhadap orang yang secara
langsung terlibat dalam proses produksi yang menggunakan bahan
asbes di perusahaan.
c. bahwa untuk mengatasi bahaya yang mungkin terjadi atau untuk
melindungi tenaga kerja dalam perusahaan yang menggunakan bahan
asbes dalam proses produksinya, perlu dikeluarkan peraturan tentang
keselamatan dan kesehatan kerja pemakaian asbes.
d. bahwa untuk itu perlu diatur keselamatan dan kesehatan kerja
pemakaian asbes dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1969;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1951;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1970;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 45/M/ Tahun 1983;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 15 Tahun 1984.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES.

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja pada tempat kerja dengan menerima upah;
b. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat
kerja atau sebagainya yang berdiri sendiri;
c. Ventilasi buang adalah alat yang berfungsi mengeluarkan debu dari lingkungan kerja
melalui peralatan mekanis yang meliputi corong pengepul, pipa-pipa penyalur,
pembersih udara dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi pengeluaran debu;
d. Asbes adalah serat yang belum terikat dengan semen atau bahan lain;
e. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau
tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya;
f. Nilai ambang batas asbes adalah angka yang menunjukan konsentrasi serat asbes di
udara tempat kerja, dimana dengan konsentrasi dibawah angka ini orang yang
terpapar dalam waktu 8 jam sehari dan 40 jam seminggu tidak akan mengalami
gangguan kesehatan dan kenyamanan kerja;
g. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Teknis berkeahlian khusus dari Departemen
Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri;
h. Alat pelindung diri adalah tutup hidung, mulut, respirator, pakaian khusus termasuk
sepatu, kaos tangan, tutup kepala dan lain-lain perlengkapan yang digunakan untuk
melindungi diri dari bahaya pemaparan asbes;
i. Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan ketenagakerjaan.

BAB II
PENGGUNAAN ASBES
Pasal 2
Asbes atau bahan yang mengandung asbes tidak boleh digunakan dengan cara
menyemprotkan.
2 dari 9
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Pasal 3
Setiap proses atau pekerjaan yang menggunakan atau pemakaian asbes biru (crosidolit)
dilarang.

BAB III
KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 4
(1)

Pengurus berkewajiban:
a. menyediakan alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja.
b. Memberikan penerangan kepada tenaga kerja mengenai:
1. bahaya yang mungkin terjadi karena pemaparan asbes;
2. cara-cara kerja yang aman;
3. pemakaian alat pelindung diri yang benar.
c. memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan menjelaskan proses
produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi
kegiatan-kegiatannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sebelum proses
dimulai;
d. memasang tanda atau rambu-rambu di tempat-tempat tertentu di lingkungan
kerja sedemikian rupa sehingga mudah dilihat atau dibaca, bahwa setiap orang
yang berada dilokasi tersebut harus menggunakan alat pelindung diri sesuai
dengan tanda atau rambu-rambu yang ada.

(2)

Pengurus mengambil langkah-langkah seperlunya agar tenaga kerja mentaati
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
(1)

Pengurus wajib melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung di
udara lingkungan kerja dengan mengambil sample pada beberapa tempat yang
diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau pada
frekuensi tertentu.

(2)

Analisa debu asbes dilakukan oleh Pusat Bina Hiperkes Departemen Tenaga Kerja
atau Laboratorium lain yang disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang
ditunjuknya.

(3)

Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berhak memeriksa hasil analisa
tersebut ayat (2).
3 dari 9
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Pasal 6
Pengurus harus memberikan kepada tenaga kerja yang bekerja dalam tambang atau setiap
proses yang memakai asbes sebuah buku petunjuk yang secara terperinci menjelaskan
mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan asbes dan cara-cara pencegahannya.

Pasal 7
Pengurus atau tenaga kerja yang ditunjuk harus memberikan penerangan atau informasi
yang diminta oleh Pegawai Pengawas yang mengadakan inspeksi di tempat kerja.

BAB IV
KEWAJIBAN TENAGA KERJA
Pasal 8
(1)

Selama melakukan tugas pekerjaannya tenaga kerja wajib memakai alat pelindung
diri yang diperlukan.

(2)

Tenaga kerja wajib memakai atau melepas dan menyimpan alat pelindung diri dan
pakaian kerja di tempat yang telah ditentukan.

(3)

Tenaga kerja wajib melapor kepada pengurus apabila ada:
a. Kerusakan alat kerja;
b. Kerusakan alat pelindung diri;
c. Kerusakan alat ventilasi di ruang kerja atau alat pengaman lainnya.

Pasal 9
Ditempat-tempat yang kadar asbesnya melampaui nilai ambang batas yang telah
ditentukan dalam peraturan yang berlaku, tenaga kerja harus menggunakan respirator
khusus dan alat pelindung diri khusus lainnya.

BAB V
ALAT PELINDUNG DIRI
Pasal 10
Alat pelindung diri dan pakaian kerja yang telah dipakai tenaga kerja tidak boleh dipakai
tenaga kerja lain kecuali bila alat pelindung diri dan pakain kerja sudah dibersihkan.
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4245

PER.03/MEN/1985

Pasal 11
(1)

Pembersihan alat pelindung diri harus dilakukan di dalam pabrik.

(2)

Pakaian kerja dibersihkan di:
a. Tempat kerja;
b. Binatu di luar tempat kerja dengan cara pengiriman sedemikian sehingga
pakaian kerja dibasahi dan dimasukan dalam tempat yang kedap air dan secara
jelas diberi label “PAKAIAN MENGANDUNG ASBES.”

(3)

Pakaian kerja sesudah dipakai harus dibersihkan dan disimpan di tempat yang telah
ditentukan.

BAB VI
KEBERSIHAN LINGKUNGAN KERJA
Pasal 12
(1)

Pada setiap ruang kerja wajib dipasang alat ventilasi yang sesuai, agar debu serat
asbes yang terkandung di udara tempat kerja berada di bawah nilai ambang batas.

(2)

Alat ventilasi wajib dihidupkan pada waktu proses industri dijalankan, dilakukan
perbaikan atau perawatan peralatan proses industri.

(3)

Alat ventilasi harus diperiksa oleh pengurus secara teratur selama-lamanya 3 (tiga)
bulan sekali dan hasil pemeriksaannya harus dicatat dan disimpan untuk waktu
minimum 3 (tiga) tahun.

(4)

Alat ventilasi dan alat pelindung diri serta hasil pemeriksaan tersebut ayat (3),
diperiksa dan diawasi oleh Pegawai Pengawas.

Pasal 13
(1)

Kantong-kantong filter alat ventilasi yang telah penuh debu asbes ditempatkan pada
tempat yang tertutup untuk menghindari penyebaran debu asbes.

(2)

Filter harus dibersihkan dan diganti oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 14
(1)

Tempat kerja termasuk mesin, alat-alat bengkel, peralatan tambag atau pabrik dan
lain-lain yang digunakan dalam proses produksi harus diusahakan tetap bersih dan
bebas dari akumulasi debu asbes.
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(2)

Untuk membersihkan debu asbes dilarang menggunakan hembusan udara tekan
tetapi harus dengan peralatan pembersih hampa udara atau pembersih basah atau
dengan cara lain yang tepat untuk menghisap debu asbes.

(3)

Petugas yang melaksanakan pembersihan tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini harus
memakai alat pelindung diri dan respirator.

Pasal 15
(1)

Pembungkus atau kantong yang digunakan untuk tempat asbes harus tidak dapat
ditembus debu asbes.

(2)

Asbes atau sampah asbes, kecuali asbes semen atau bahan asbes yang telah terikat
tidak boleh disimpan, dikirim atau didistribusikan tanpa wadah yang tertutup
sempurna.

(3)

Semua wadah yang mengandung asbes atau sampah asbes harus diberi tanda dengan
tulisan “Bahan asbes tidak boleh dihirup” kecuali produk-produk asbes semen dan
asbes yang terikat oleh bahan lain.

Pasal 16
(1)

Pembungkus atau kantong asbes yang telah digunakan untuk tempat asbes harus
dibuang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

(2)

Sampah asbes harus dibuang dengan jalan menyebarkan secara merata di tanah
kemudian ditimbun tanah paling sedikit setebal 25 cm atau dengan cara lain yang
dibenarkan.

Pasal 17
(1)

Apabila Pegawai Pengawas menemukan bahwa kadar serat asbes di tempat kerja
melampaui nilai batas yang berlaku, Pegawai Pengawas berhak mewajibkan
pengusaha mengadakan teknologi pengendalian yang sepadan, menyediakan alat
respirator dan pakaian pelindung khusus lainnya.

(2)

Apabila setelah diperintahkan pengusaha tetap tidak mau melaksanakan atau tidak
melakukan suatu tindakan kearah itu Pegawai Pengawas melalui Menteri
menyampaikan dan meminta kepada instansi yang berwenang menutup perusahaan,
agar perusahaan tersebut ditutup.
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BAB VII
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
Pasal 18
(1)

tenaga kerja yang terlibat dalam proses atau pekerjaan yang memakai asbes wajib
diperiksakan kesehatannya kepada dokter pemeriksaan kesehatan kerja.

(2)

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilaksanakan
secara rutin setiap tahun sekali yang meliputi:
a. Foto dada dengan sinar X posterior anterior ukuran 350 x 430 mm yang
pembacaannya diserahkan kepada seorang radiolog;
b. Riwayat pekerjaan;
c. Riwayat merokok;
d. Pengujian kimia;
e. Tes fungsi paru-paru.

(3)

Pengusaha wajib menanggung biaya pemeriksaan kesehatan tenaga kerjanya.

Pasal 19
(1)

Dokter yang melakukan pemeriksaan harus memberikan laporan atas hasil
pemeriksaan dan menyebutkan nama tenaga kerja yang terkena penyakit akibat
pemakaian asbes dalam proses produksi disertai petunjuk tindakan lebih lanjut
untuk kesehatannya kepada pengurus.

(2)

Hasil pemeriksaan tenaga kerja termasuk film pemeriksaan dada dengan sinar X,
harus disimpan baik-baik oleh pengurus selama masa kerja tenaga kerja yang
bersangkutan.

(3)

Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sesudah dilakukan kepada Menteri melalui Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja setempat.
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Pasal 20
Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat merubah syarat-syarat dan frekuensi
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja menurut hasil pemeriksaan tidak boleh bekerja pada
tempat kerja yang berdebu asbes.

Pasal 21
(1)

Pengurus wajib mentaati keterangan dokter pemeriksa kesehatan kerja untuk
memindahkan tenaga kerja karena menurut hasil pemeriksaan tidak boleh bekerja
pada tempat kerja yang berdebu asbes.

(2)

Apabila tenaga kerja tersebut ayat (1) berkeinginan bekerja lagi pada pekerjaan
semula, harus ada surat keterangan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja bahwa
kesehatan tenaga kerja tersebut cukup mantap untuk bekerja di tempat tenaga kerja
tersebut yang mengandung debu asbes.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan pasal-pasal 4 ayat (1), 5 ayat (1), 12, 18, 19
ayat(3), 21 ayat (1), 23 dan pasal 44 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3
(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sesuai
dengan pasal 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Selama-lamanya dalam jangka waktu 14 hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku,
perusahaan yang memakai asbes dalam proses produksinya atau melakukan penambangan
asbes, wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan
menjelaskan proses produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan
lokasi kegiatannya.
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Pasal 24
Apabila perusahaan yang memakai asbes dalam proses produksinya atau menambang
asbes belum melaksanakan kesehatan terhadap tenaga kerja, selama-lamanya dalam
jangka waktu 90 hari setelah berlakunya peraturan ini wajib melaksanakannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Juli 1985
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
No : PER.05/MEN/1985
TENTANG
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
MENTERI TENAGA KERJA
Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan dan teknologi dibidang
industri, penggunaan pesawat angkat dan angkut merupakan bagian
integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses produksi;
b. bahwa dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, perawatan pesawat
angkat dan angkut mengandung bahaya potensial;
c. bahwa perlu adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan
kerja setiap tenaga kerja yang melakukan pembuatan, pemasangan,
pemakaian, persyaratan pesawat angkat dan angkut.
Mengingat:

1. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan g.
Pasal 3 ayat (1) huruf n dan p.
Pasal 4 ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No.
PER.03/MEN/1978, tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang
serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dan Ahli Keselamatan Kerja.
3. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi
No. KEP. 9/MEN/1977, tentang Penunjukan Direktur sebagai dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Direktur adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No. Kep. 79/MEN/1977;
2. Pegawai Pengawas ialah Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
ditunjuk oleh Menteri;
3. Ahli Keselamatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk
mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja;
4. Pengurus ialah pengurus seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun
1970 yang bertanggung jawab terhadap pesawat angkat dan angkut;
5. Pengusaha ialah orang atau Badan Hukum seperti yang dimaksud dalam Undangundang No. 1 tahun 1970 yang memiliki Pesawat Angkat;
6. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri
guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat
digunakan tujuan tertentu;
7. Alat adalah suatu unit konstruksi yang dibuat untuk digunakan atau menghasilkan
suatu hasil tertentu dan dapat merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri dari
pesawat itu;
8. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan
tertentu;
9. Pembuat dan pemasang pesawat angkat adalah orang atau badan hukum yang
melakukan pekerjaan pembuatan dan pemasangan instalasi pesawat angkat dan
bertanggung jawab selama batas waktu tertentu terhadap pekerjaannya;
10. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang dgunakan untuk
memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertikal
dan atau horizontal dalam jarak yang ditentukan;
11. Peralatan angkat adalah alat yang dikonstruksi atau dibuat khusus untuk mengangkat
naik dan menurunkan muatan;
12. Pita transport ialah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan
muatan secara continu dengan menggunakan bantuan pita;
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13. Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan ialah pesawat atau alat yang
digunakan untuk memindahkan muatan atau orang dengan menggunakan kemudi baik
di dalam atau di luar pesawat dan bergerak di atas suatu landasan maupun permukaan;
14. Alat angkutan jalan ril ialah suatu alat angkutan yang bergerak di atas jalan ril;
15. Jalan ril adalah jaringan ril dan perlengkapannya yang dipasang secara permanen
yang digunakan untuk jalan lokomotif, gerbong dan peralatan lainnya guna
mengangkut muatan.

Pasal 2
Bahan konstruksi serta perlengkapan dari pesawat angkat dan angkut harus cukup kuat,
tidak cacat dan memenuhi syarat.

Pasal 3
(1) Beban maksimum yang diijinkan dari pesawat angkat dan angkut harus ditulis pada
bagian yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas;
(2) Semua pesawat angkat dan angkut tidak boleh dibebani melebihi beban maksimum
yang diijinkan;
(3) Pengangkatan dan penurunan muatan pada pesawat angkat dan angkut harus
perlahan-lahan;
(4) Gerak mula dan berhenti secara tiba-tiba dilarang.

Pasal 4
Setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai
kemampuan dan telah memiliki ketrampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5
(1) Peraturan ini berlaku untuk perencanaan, pembuatan, pemasangan, peredaran,
pemakaian, perubahan dan atau perbaikan teknis serta pemeliharaan pesawat angkat
dan angkut.
(2) Pesawat angkat dan angkut dimaksud ayat (1) adalah:
a. Peralatan angkat;
b. Pita transport;
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c. Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan;
d. Alat angkutan jalan ril.

BAB III
PERALATAN ANGKAT
Pasal 6
Peralatan angkat antara lain adalah lier, takel, peralatan angkat listrik, pesawat pneumatic,
gondola, keran angkat, keran magnit, keran lokomotif, keran dinding dan keran sumbu
putar.

Pasal 7
Baut pengikat yang dipergunakan peralatan angkat harus mempunyai kelebihan ulir
sekerup pada suatu jarak yang cukup untuk pengencang, jika perlu harus dilengkapi
dengan mur penjamin atau gelang pegas yang efektif.

Pasal 8
(1) Garis tengah tromol gulung sekurang-kurangnya berukuran 30 kali diameter tali baja
dan 300 kali diameter kawat baja yang terbesar.
(2) Tromol gulung harus dilengkapi dengan flensa pada setiap ujungnya, sekurangkurangnya memproyeksikan 2 ½ kali garis tengah tali baja;
(3) Ujung tali baja pada tromol gulung harus dipasang dengan kuat pada bagian dalam
tromol dan sekurang-kurangnya harus dibelit 2 kali secara penuh pada tromol saat
kait beban berada pada posisi yang paling rendah.

Pasal 9
(1) Tali baja yang digunakan untuk mengangkat harus:
a. terbuat dari bahan baja yang kuat dan berkualitas tinggi;
b. mempunyai factor keamanan sekurang-kurangnya 3 ½ kali beban maksimum;
c. tidak boleh ada sambungan;
d. tidak ada simpul, belitan, kusut, berjumbai dan terkupas.
(2) Tali baja harus diberi pelumas yang tidak mengandung asam atau alkali;
(3) Tali baja harus diperiksa pada waktu pemasangan perama dan setiap hari oleh
operator serta sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu oleh tenaga yang
berkeahlian khusus Pesawat Angkat dan Angkut dari Perusahaan;
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(4) Tali baja dilarang digunakan jika terdapat kawat yang putus, aus atau karat sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 12% untuk tali baja 6 x 7 pada panjang 50 cm;
b. 20% untuk tali baja 6 x 19 pada panjang 50 cm;
c. 25% untuk tali baja 6 x 37 pada panjang 50 cm;
d. 25% untuk tali baja 6 x 61 pada panjang 50 cm;
e. Untuk tali baja khusus:
•

12 % untuk tali baja seal pada panjang 50 cm;

•

15 % untuk tali baja lilitan potongan segi tiga pada panjang 50 cm.

Pasal 10
(1) Tali serat untuk perlengkapan pengangkat harus dibuat dari serat alam atau sintetis
yang berkualitas tinggi;
(2) Tali serat sebelum dipakai harus diperiksa dan selama dalam pemakaian untuk
mengangkat tali harus diperiksa sesering mungkin dan sekurang-kurangnya 3 bulan;
(3) Pemeriksaan dimaksud ayat (2) dilakukan akibat kikisan serat yang putus, terkelupas,
berjumbai, perubahan ukuran panjang atau penampang tali, kerusakan pada serat,
perubahan warna dan kerusakan lainnya;
(4) Tali serat harus digulung pada tromol yang tidak mempunyai permukaan yang tajam
dan mempunyai alur sekurang-kurangnya sebesar diameter tali.

Pasal 11
(1) Rantai harus diganti apabila:
a. tidak sesuai dengan ketentuan yang direncanakan;
b. salah satu mata rantai mengalami perubahan panjang lebih dari 5% dari ukuran
panjang mata rantai semula;
c. pengausan sau sama lainnya melebihi ¼ dari diameter rantai semula.
(2) Perbaikan rantai harus dilakukan oleh orang yang ahli.
(3) Rantai dilarang:
a. Dipukul walaupun untuk maksud meluruskan atau memasang pada tempatnya;
b. Disilang, diplintir, dikusutkan, untuk dibuat simpul;
c. Ditarik bila terhimpit beban;
d. Dijatuhkan dari suatu ketinggian;
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e. Diberi beban kejutan;
f. Digunakan untuk mengikat muatan.

Pasal 12
(1) Sling harus dari rantai, tali baja atau tali serat dan mempunyai kekuatan yang
memadai;
(2) Sling yang cacat dilarang dipakai;
(3) Bila digunakan sling lebih dari satu beban harus dibagi rata.

Pasal 13
(1) Cakra pengantar harus terbuat dari logam yang tahan kejutan atau bahan lain yang
mempunyai kekuatan yang sama;
(2) Diameter cakra pengantar sekurang-lurangnya 20 kali diameter yang digunakan;
(3) Poros cakra pengantar harus mudah dilumasi dan perlumasannya dilakukan secara
teratur dan cukup;
(4) Alur cakra pengantar harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak merusak tali.

Pasal 14
(1) Kait untuk mengangakat beban harus dibuat dari baja tempa yang dipanaskan dan
dipadatkan atau dari bahan lain yang mempunyai kekuatan yang sama;
(2) Kait harus dilengkapi dengan kunci pengaman.

Pasal 15
(1) Kekuatan tarik klem pengikat harus sekurang-kurangnya 1 ½ kali tali pengikat;
(2) Klem pengikat untuk sangkar gantung harus mempunyai pengunci mur atau dengan
cara lain yang cukup memadai.

Pasal 16
Semua peralatan angkat harus dilengkapi dengan rem yang secara efektif dapat mengerem
suatu bobot yang tidak kurang dari 1 ½ beban yang diijinkan.

Pasal 17
(1) Tali pengatur peralatan angkat harus diperlengkapi dengan peralatan gerakan tali dan
tanda arah yang jelas gerak muatan jika tali ditarik;
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(2) Tuas tali pengatur peralatan angkat harus secara tegas dibedakan terhadap
sekelilingnya;
(3) Tuas tali pengatur setiap peralatan angkat harus mempunyai model yang sama dalam
satu perusahaan.

Pasal 18
Menaikan, menurunkan dan mengangkat muatan dengan pesawat pengangkat harus diatur
dengan sandi isyarat yang seragam dan yang benar-benar dimengerti.

Pasal 19
(1) Apabila lebih dari seorang tenaga kerja yang bekerja pada peralatan angkat operator
harus bekerja berdasarkan isyarat hanya dari satu orang yang ditunjuk;
(2) Penjaga kait, penjaga rantai, penjaga bandul ataupun orang lain yang ditunjuk harus
kelihatan oleh operator;
(3) Apabila operator menerima isyarat berhenti pesawat harus segera dihentikan.

Pasal 20
(1) Muatan harus dinaikan secara vertikal untuk menghindari ayunan pada waktu
diangkat;
(2) Untuk mengangkat muatan diluar jangkauan pesawat harus diambil langkah-langkah
pengaman yang diperlukan dan disaksikan oleh yang bertanggung jawab

Pasal 21
Sebelum memberikan isyarat untuk menaikan muatan, pemberi isyarat harus yakin
bahwa:
a. Semua tali, rantai, bandul atau perlengkapan lainnya telah dipasang sebagaimana
mestinya pada muatan yang diangkat;
b. Muatan telah dibuat seimbang sebagaimana mestinya dan tidak akan menyentuh
benda sedemikian rupa sehingga sebagian dari muatan atau benda akan berpindah.

Pasal 22
Jika suatu muatan saat diangkat tidak berjalan sebagaimana mestinya, operator harus
segera membunyikan tanda peringatan dan menurunkan muatannya untuk mengatur
kembali.
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Pasal 23
Operator peralatan angkat harus menghindari pengangkatan muatan melalui orang-orang.

Pasal 24
Untuk memindahkan muatan berbahaya seperti logam cair ataupun pengangkatan dengan
magnit melalui tempat-tempat kerja maka:
a. sebelumnya harus diberi peringatan secukupnya agar tenaga kerja mempunyai
kesempatan ketempat yang aman;
b. jika tenaga kerja tidak dapat meninggalkan perkerjaan dengan segera, alat harus
dihentikan sampai tenaga kerja meninggalkan daerah yang berbahaya.

Pasal 25
Peralatan angkat tidak diperbolehkan menggantung muatan pada waktu mengalami
perbaikan ataupun bagian-bagian bawahnya digunakan oleh mesin yang bergerak.

Pasal 26
Jika perlatan angkat beroperasi tanpa muatan:
a. Penjaga sling atau penjaga rantai harus mengaitkan sling atau rantainya pada kait
secara kuat sebelum bergerak;
b. Operator harus menaikan kait secukupnya agar orang-orang dan benda-benda tidak
tersentuh.

Pasal 27
Operator alat kerek tidak boleh meninggalkan peralatannya dengan muatan yang
tergantung.

Pasal 28
Pesawat, alat-alat, bagian instalasi listrik pada peralatan angkat harus dibuat, dipasang,
dipelihara sesuai dengan ketentuan-ketentuan instalasi listrik yang berlaku.

Pasal 29
Semua peralatan angkat yang digerakan dengan tenaga listrik harus dilengkapi dengan
alat batas otomatis yang dapat menghentikan motor, bila muatan melebihi posisi yang
diijinkan.

4258

8 dari 29

PER.05/MEN/1985

Pasal 30
(1) semu bagian kerangka lier dan dongkrak harus terbuat dari logam;
(2) kerangka dan tabung pengangkat lier dan dongkrak harus dibuat dengan angka
keamanan sekurang-kurangnya:
a. 12 untuk besi tuang
b. 8 untuk baja tuang;
c. 5 untuk baja konstruksi atau baja tempa.
(3) Kaki dari kerangka lier atau dongkrak harus dipancangkan pada fondasi secara kuat
dan kokoh;
(4) Lier atau dongkrak, harus dilengkapi dengan peralatan pengaman untuk mencegah
agar tidak melebihi posisi maksimum yang ditentukan;
(5) Lier atau dongkrak yang digerakan dengan tenaga uap:
a. Tidak boleh bocor;
b. Uap bekasnya tidak menghambat pandangan operator.
(6) Lier atau dongkrak yang digerakan dengan tenaga tangan, muatan tuasnya tidak boleh
melebihi dari 10 kg.

Pasal 31
(1) Jenis dan ukuran tali yang digunakan pada blok dan takel harus sesuai dengan cakra
pengantarnya;
(2) Blok dan takel pengangkat harus dilengkapi dengan alat yang dapat mengatur gerakan
sehingga pada saat muatan digantung tali atau rantai penarik tidak perlu ditarik atau
ditahan dan muatan tetap berada ditempatnya.

Pasal 32
(1) Rantai takel pengangkat dan rantai sling harus dibuat dari besi tempa atau baja tempa
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2) Angka keamanan untuk rantai takel pengangkat dan sling sekurang-kurangnya 5;
(3) Rantai takel pengangkat dan sling harus dimudahkan atau dinormalisir kembali secara
berkala:
a. 6 bulan untuk rantai berdiameter tidak lebih dari 2 ½ mm;
b. 6 bulan untuk rantai yang digunakan untuk mengangkut logam-logam cair;
c. 12 bulan untuk rantai yang tidak tersebut pada sub. a dan b.
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Pasal 33
(1) Peralatan angkat listrik harus:
a. dikonstruksi dari baja;
b. dibuat dengan angka keamanan sekurang-kurangnya:
• 8 untuk baja tuang;
• 5 untuk baja konstruksi atau baja tempa;
• dilengkapi dengan rem otomatis yang mampu menahan muatan, jika muatan
dihentikan.
(2) Alat kontrol dari peralatan angkat listrik harus dilengkapi dengan suatu alat yang
dapat mengembalikan secara otomatis tuas atau tombol pada posisi netral, jika tuas
atau tombol tersebut dilepaskan;
(3) Setiap peralatan angkat yang dijalankan dengan tenaga listrik harus dilengkapi
dengan alat pembatas otomatis yang dapat menghentikan tenaga tarik beban, jika
muatan melewati batas tertinggi yang diijinkan;
(4) Setiap peralatan angkat harus dilengkapi dengan rem yang secara efektif dapat
mengerem sekurang-kurangnya 1 ½ beban yang diijinkan.

Pasal 34
(1) Peralatan angkat pneumatik harus:
a. dikonstruksi dari baja;
b. dibuat dari angka keamanan sekurang-kurangnya:
• 8 untuk baja tuang;
• 5 untuk baja konstruksi atu baja tempa.
(2) Silinder udara peralatan angkat pneumatik harus ditempatkan pada trolinya secara
kuat dan aman;
(3) Tuas pengontrol katup peralatan angkat pneumatik gantung harus dilengkapi dengan
alat yang dapat mengembalikan tuas kontrolnya secara otomatis keposisi netral, jika
handel pada tali control lepas.

Pasal 35
Setiap gondola harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Tidak mempunyai rintangan-rintangan pada tali baja penggantungnya;
b. Kemampuan daya ikat tuas pengaman terjamin;
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c. Kedudukan tali baja pada alurnya;
d. Kelebihan tali baja yang berada diatas tanah selama gondola tergantung sekurangkurangnya 1 m.

Pasal 36
(1) Kemampuan daya angkat mesin pengangkat gondola harus sesuai dengan berat beban
yang diangkat;
(2) Gondola dilarang dimuati melebihi maksimum yang diijinkan;
(3) Beban maksimum yang diijinkan dimaksud ayat (2) termasuk berat tali baja, mesin
pesawat angkat, pelataran, orang dan peralatannya.

Pasal 37
(1) Pelataran dilarang diturunkan dengan kejutan;
(2) Konstruksi pelataran harus cukup kuat dan aman.

Pasal 38
Dilarang merubah atau menambah perlengkapan-perlengkapan gondola tanpa ijin instansi
yang berwenang.

Pasal 39
(1) Motor listrik penggerak gondola harus dihubung tanahkan;
(2) Besarnya tegangan listrik yang digunakan tidak boleh melebihi 10% dari tegangan
listrik yang telah ditetapkan.

Pasal 40
Gondola yang digunakan di daerah dekat laut atau korosif harus diadakan pemeriksaan
setiap hari sebelum bekerja terhadap bagian dan semua perlengkapannya oleh Operator.

Pasal 41
Tuas dilarang diikat secara tetap.
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Pasal 42
(1) Semua bagian yang berbahaya yang dapat menyebabkan kecelakan harus dilindungi;
(2) Operator dan tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan
bahaya yang dihadapi.

Pasal 43
(1) Pelataran dilarang digunakan selain yang telah ditetapkan;
(2) Pemindahan pelataran harus dilaksanakan dilantai bawah.

Pasal 44
Dilarang menggantungkan peralatan gondola pada gantungan-gantungan yang bersifat
sementara.

Pasal 45
Penggantian motor gondola harus dilakukan di lantai paling bawah.

Pasal 46
Pelataran harus dipasang sedemikian rupa sehingga terhindar terhadap sentuhan-sentuhan
kedinding bangunan.

Pasal 47
Motor gondola harus dipasang pada pelataran dengan kuat dan harus dihubung tanahkan
tersendiri.

Pasal 48
Gondola harus dipasang sesuai dengan penggunaan yang telah ditentukan.

Pasal 49
Setiap roda gigi dan alat perlengkapan transmisi dari keran angkat harus dilengkapi
dengan tutup pengaman.

Pasal 50
Keran angkat digerakan dari lantai harus diberi ruang bebas dengan lebar sekurangkurangnya 90 cm sepanjang jalan gerak keran angkat tersebut.
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Pasal 51
Konstruksi dan letak ruangan operator harus bebas dan mempunyai pandangan luas
kesekeliling operasi muatan.

Pasal 52
(1) Keran angkat yang beroperasi dilapangan terbuka harus dilengkapi dengan ruangan
operator yang tertutup dengan jendela pada semua sisinya yang dapat bergerak ke atas
dan ke bawah;
(2) Ruangan operator dimaksud ayat (1) harus mempunyai pintu dengan jendela yang
dapat bergerak.

Pasal 53
Dilarang masuk ke ruangan operator keran angkat, kecuali orang yang diberi kuasa untuk
itu.

Pasal 54
Setiap orang dilarang menumpang pada muatan atau sling keran angkat sewaktu
beroperasi.

Pasal 55
Semua keran angkat harus dilengkapi dengan alat otomatis yang dapat memberi tanda
peringatan yang jelas, apabila beban maksimum yang diijinkan.

Pasal 56
Keran angkat magnit harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Rangkaian listrik magnitnya dalam keadaan baik dan tahanan isolasinya diperiksa
secara teratur;
b. Sakelar alat control magnit dilindungi untuk mencegah tersentuh secara tidak sengaja
keposisi putus (off);
c. Saat mengangkat tabung magnit, cakra pengantar dan bobot imbang kabel magnitnya
tidak boleh mengendor.
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Pasal 57
(1) Tabung magnit tidak boleh dibiarkan tergantung diudara selama tidak digunakan dan
harus diturunkan ke tanah atau ketempat yang telah disediakan;
(2) Tabung magnit harus dilepas jika keran angkat akan digunakan untuk operasi lain yang
tidak menggunakan magnit.

Pasal 58
Keran angkat berpindah harus direncanakan dan dipasang sedemikian rupa sehingga
setiap saat terdapat ruang bebas yang cukup diantaranya:
a. Titik tertinggi dari keran tersebut dan konstruksi atas;
b. bagian-bagin keran dan tembok, pilar atau bangunan tetap lainnya;
c. Bagian ujung keran satu sama lain dalam dua sudut sejajar.

Pasal 59
Keran angkat berpindah harus direncanakan dengan angka keamanan sekurangkurangnya:
a. 3 untuk kait yang digunakan keran yang digerakan dengan tenaga manusia;
b. 4 untuk kait yang digunakan keran yang digerakan dengan tenaga mesin;
c. 5 untuk kait yang digunakan keran, untuk melayani bahan-bahan yang berbahaya
seperti logam lumer, mudah menggigit dan sejenisnya;
d. 8 untuk roda gigi dan poros transmisi;
e. 6 untuk tali baja;
f. 4 untuk bagian kerangka keran

Pasal 60
Keran angkat yang beroperasi dilapangan terbuka harus:
a. Direncanakan dengan memperhitungkan angin;
b. Dilengkapi dengan kunci roda, jepitan rel, jangkar dan rem dengan pasak pengunci.

Pasal 61
Perakitan kerangka keran angkat berpindah harus dikeling dan atau dilas.
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Pasal 62
Keran angkat berpndah harus dilengkapi peralatan untuk mencegah roda gigi atau roda
penggerak lainnya jatuh, jika putus atau terlepas.

Pasal 63
Keran angkat berpindah monorail harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya satu
pengaman tangkap untuk menahan muatan jika poros penggantungnya rusak.

Pasal 64
Keran angkat berpindah harus dilengkapi dengan:
a. jalan masuk yang aman dengan tangga tetap dari lantai sampai ruangan operator dan
dari ruangan operator kejembatan jalan kaki;
b. jalan penyebrangan sekurang-kurangnya 45 cm lebarnya disepanjang kedua sisi
jembatan;
c. jalan penyebrangan pada kedua ujung jembatan tersebut sub (b) mempunyai lebar
sekurang-kurangnya 30 cm dan sekurang-kurangnya 38 cm lebarnya bila jalan troli
tidak dapat dilewati secara aman;
d. sepanjang sisi jalan kaki yang terbuka harus diberi pagar pengaman dan pengaman
pinggir.

Pasal 65
Keran lokomotif harus dilengkapi dengan indicator otomatis yang dapat memberi tanda
peringatan bila muatan yang diangkat melebihi beban angkat maksimum yang diijinkan.

Pasal 66
Keran lokomotif harus mempunyai ruang bebas sekurang-kurangnya 35 cm antara
kerangka keran yang berputar dengan kerangka kereta angkut.

Pasal 67
Pada ruang kemudi kereta angkut dan ruangan operator keran lokomotif harus dilengkapi
dengan tangga pegangan tangan.
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Pasal 68
Pada kedua ujung kereta angkut lokomotif harus dilengkapi dengan penyambung otomatis
yang dapat dilepas dari setiap ujung sisinya.

Pasal 69
Keran lokomotif tenaga listrik harus dihubung tanahkan.

Pasal 70
Pelat pasak pondasi tiang keran dinding harus ditempatkan pada pondasi yang kuat dan
pelat pasaknya tersebut harus dikaitkan pada pondasi secara kuat.

Pasal 71
Keran dinding yang dilengkapi dengan dongkrak yang digerakan dengan manusia harus
dipasang:
a. Pasak pengunci dan ulir pengunci untuk menahan muatan yang digantung jika
gagang engkol dilepas;
b. Rem pengontrol untuk menahan turunnya muatan.

Pasal 72
Roda gigi pada roda keran bersumbu putar harus dihindarkan dari benda-benda yang
dapat mengganggu putaran.

Pasal 73
(1) Keran bersumbu putar yang menggunakan tenaga mesin harus dilengkapi dengan rem
yang dapat menghentikan gerakan putar;
(2) Dalam pemakai bobot imbang harus diketahui secara jelas tentang berat muatan dan
posisi bobot imbang tersebut.

Pasal 74
Keran bersumbu putar harus dilengkapi dengan sebuah daftar atau alat sejenisnya yang
dapat menunjukan perbandingan keseimbangan antara posisi berat muatan dan posisi
bobot imbangnya.
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BAB IV
PITA TRANSPORT
Pasal 75
Pita transport antara lain adalah: eskalator, ban berjalan dan rantai berjalan.

Pasal 76
(1) Konstruksi mekanis pita transport harus cukup kuat untuk menunjang muatan yang
telah ditetapkan baginya;
(2) Semua pita transport harus dibuat sedemikian rupa sehingga titik-titik geser yang
berbahaya antara bagian-bagian atau benda yang berpindah atau tetap ditiadakan dan
atau dilindungi.

Pasal 77
(1) Pita transport yang ditinggalkan dan sering dilalui harus dilengkapi dengan tempat
jalan kaki atau teras pada seluruh panjangnya dengan lebar tidak kurang dari 45 cm
dan mempunyai sandaran standar dan atau pengaman pinggir;
(2) Lantai atau teras kerja pada tempat-tempat bongkar dan muat harus dalam kondisi
anti slip;
(3) Lantai, teras dan tempat jalan kaki disamping pita transport harus bersih dari sampah
dan bahan-bahan lain;
(4) Saluran air pada lantai harus disediakan disekitar pita transport;
(5) Penyeberangan pada pita transport harus disediakan jembatan yang memenuhi syarat;
(6) Tenaga kerja dilarang berdiri dikerangka penahan pita transport terbuka pada saat
memuat atau memindahkan barang-barang atau pada saat membersihkan rintanganrintangan.

Pasal 78
Sabuk, rantai transmisi, poros penggerak, tabung-tabung atau cakra dan roda gigi pada
peralatan dan penggerak harus diberi pengaman sesuai dengan peraturan yang berlaku
untuk perlengkapan transmisi tenaga mekanis.

Pasal 79
(1) Pita transport yang tidak tertutup yang dilalui tenaga kerja pada bagian bawahnya
harus dipasang tutup pengaman;
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(2) Dilarang menaiki ban pita transport, kecuali dengan ijin tertentu.

Pasal 80
(1) a. Pita transport tertutup yang digunakan untuk membawa bahan-bahan yang dapat
terbakar atau meledak harus dilengkapi dengan lubang pelepas pengaman yang
langsung menuju ke udara luar;
b. lubang pelepas pengaman tidak diperbolehkan dihubungkan dengan cerobong,
pipa lubang angin atau saluran asap untuk tujuan lain.
(2) Bila konstruksi pembuangan tidak memungkinkan, saluran lubang pelepasan atau
pengaman pada pita transport harus dilengkapi dengan tutup pelepas.

Pasal 81
(1) Pita transport yang digerakan dengan tenaga mekanis pada tempat-tempat
membongkar dan memuat, pada akhir perjalanan dan awal pengambilan dan atau
pada berbagai tempat lain yang memadai harus diperlengkapi dengan alat untuk
menghentikan mesin ban transport dalam keadaan darurat;
(2) Pita transport yang membawa muatan melebihi sudut kemiringan harus dilengkapi
dengan lat mekanis yang dapat mencegah mesin berbalik dan membawa muatan
kembali kearah tempat memuat, jika sumber tenaga dihentikan;
(3) Jika dua ban transport atu lebih beroperasi bersama harus dipasang alat pengaman
yang dapat mengatur bekerja sedemikian rupa sehingga kedua pita transport harus
berhenti apabila salah satu pita transport tidak dapat bekerja secara terus menerus.

Pasal 82
Pita transport untuk mengangkut semen, pupuk buatan, serat kayu, pasir atau bahan
sejenisnya harus dilengkapi dengan kilang keruk atau alat lainnya yang sesuai.

Pasal 83
Jika pita transport membentang sampai pada tempat yang tidak kelihatan dari pos kontrol,
harus dilengkapi dengan gong, peluit atau lampu semboyan dan harus digunakan oleh
operator sebelum menjalankan mesin.

Pasal 84
Pita transport harus dilengkapi dengan sistem pelumasan otomatis.
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Pasal 85
Dilarang untuk mencoba menyetel atau untuk memeperbaiki perlengkapan pita transport
tanpa menghentikan dahulu sumber tenaganya dan mengunci tuas atau tombol dalam
keadaan berhenti.

Pasal 86
Ujung pengisian pita transport yang panjangnya kurang dari 1 (satu) meter di atas lantai,
harus diberi pagar pelindung.

Pasal 87
Setiap penghantar gerakan dari peralatan jejak eskalator harus dapat dilalui dengan aman.

Pasal 88
Konstruksi alur penghantar harus dibuat sedemikian rupa sehingga mencegah gerakan
pemindahan, gerakan jejak atau memutuskan jejak rantai penghubung.

Pasal 89
Sudut kemiringan dari setiap eskalator harus tidak melebihi 30o dari arah bidang datar.

Pasal 90
Bidang injak eskalator terbuat dari bahan yang padat, rata dan tidak licin dan bila terbuat
dari logam yang mempunyai kisi-kisi, tebal kisi sekurang-kurangnya 3 mm.

Pasal 91
Lantai pemberangkatan dan lantai pemberhentian setiap eskalator harus dari bahan yang
dapat menghasilkan sesuatu ikatan terhadap jejak kaki pemakai.

Pasal 92
Satu motor listrik dilarang untuk menggerakan 2 atau lebih eskalator berdampingan, dan
dapat dilayani secara sendiri.
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Pasal 93
Lantai eskalator harus mempunyai angka keamanan sekurang-kurangnya 10 kecuali rantai
yang terbuat dari baja tuang yang dianeling dengan angka keamanan sekurang-kurangnya
20.

Pasal 94
Setiap eskalator harus dilengkapi dengan sistem elektro mekanis yang bekerja secara
otomatis yang dapat menghentikan eskalator apabila sumber tenaga putus.

Pasal 95
(1) Untuk menjalankan setiap eskalator harus menggunakan sebuah kunci kontak atau
alat sakelar yang hanya dapat dilayani oleh operator;
(2) Tombol penghenti eskalator harus ditempatkan pada tempat yang dapat dicapai oleh
masyarakat umum pada lantai penghantar atas dan bawah;
(3) Tombol penghenti dimaksud ayat (2) harus mempunyai tanda yang jelas dan
bertuliskan tombol penghenti;
(4) Saat menekan tombol penghenti, mekanis penghenti gerakan harus dapat
menghentikan eskalator secara perlahan-lahan.

Pasal 96
Setiap eskalator yang digerakan dengan listrik yang mempunyai pase banyak harus
dilengkapi dengan peralatan yang data mencegah motor berputar balik atau bila adanya
kegagalan pase.

Pasal 97
(1) Ruang mesin pada setiap eskalator harus mempunyai ukuran tepat sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan pemeliharaan;
(2) Ruang mesin harus mempunyai penerangan yang cukup dan dilengkapi dengan jalan
masuk yang aman.
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BAB V
PESAWAT ANGKUT
DI ATAS LANDASAN DAN DI ATAS PERMUKAAN
Pasal 98
Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan antara lain adalah: truk, truk
derek, traktor, gerobak, forklift dan kereta gantung.

Pasal 99
Semua peralatan pelayanan pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan
harus dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai keseragaman dalam fungsi, gerak dan
warnanya.

Pasal 100
Peralatan pelayanan dimaksud pasal 99 harus cukup baik, tidak berbahaya bagi operator
dalam lingkup geraknya.

Pasal 101
Semua perlengkapan pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan sebelum
digunakan harus diperiksa terlebih dahulu oleh operator.

Pasal 102
Pesawat angkutan di atas landasan dengan motor bakar dilarang dijalankan di daerah
yang terdapat bahaya kebakaran dan atau peledakan dan atau ruangan tertutup.

Pasal 103
Pesawat angkutan di atas landasan sebelum memuat dan membongkar muatan rem harus
digunakan jika di atas tanjakan roda harus diganjal.

Pasal 104
Pesawat angkutan di atas landasan dengan motor bakar harus dijalankan dengan aman
sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan.
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Pasal 105
Lantai kerja yang dilalui pesawat angkutan landasan harus:
a. dikontruksi cukup kuat dan rata dengan memperhatikan kecepatan, jenis roda dan ban
yang digunakan;
b. tidak mempunyai belokan dengan sudut yang tajam, tanjakan yang terjal, jalan yang
bebas dan pelataran yang rendah;
c. mempunyai tanda-tanda pada kedua sisi di sepanjang jalan.

Pasal 106
Lebar kiri kanan sisi jalan bebas yang dilalui truck sekurang-kurangnya:
a. 60 cm dari lebar kendaraan atau muatan yang paling lebar jika digunakan lalu lintas
satu arah;
b. 90 cm dari kedua lebar kendaraan atau muatan yang paling lebar jika digunakan lalu
lintas dua arah.

Pasal 107
Truck, truck derek, tractor dan sejenisnya harus dilengkapi dengan lampu-lampu
penerangan dan peringatan yang efektif.

Pasal 108
Untuk pelayanan pengangkutan muatan menggunakan gerobak harus sesuai dengan jenis
pekerjaan yang dilakukan.

Pasal 109
Gerobak dorong yang beroda satu atau dua harus dilengkapi dengan pelindung tangan
pada gagangnya dan dilengkapi dengan ban rem.

Pasal 110
Gerobak dorong yang beroda tiga atau empat harus dilengkapi dengan alat pengunci yang
digunakan saat gerobak itu berhenti.

Pasal 111
Jika memuati gerobak dorong beroda tiga, muatan yang berat harus ditempatkan dibagian
belakang bawah dan muatan harus seimbang.
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Pasal 112
Forklift harus dilengkapi dengan atap pelindung operator dan bagian yang bergerak atau
berputar diberi tutup pengaman.

Pasal 113
Dalam keadaan jalan garpu harus berjarak setinggi-tingginya 15 cm dari permukaan jalan.

Pasal 114
Bila mengendarai forklift dibelakang kendaraan lain harus berjarak sekurang-kurangnya
10 meter dari belakang kendaraan depannya.

Pasal 115
Dilarang menggunakan forklift untuk tujuan lain selain untuk mengangkat, mengangkut
dan menumpuk barang.

BAB VI
ALAT ANGKUTAN JALAN RIL
Pasal 116
Alat angkutan jalan ril antara lain adalah: lokomotif, gerbong dan lori.

Pasal 117
Bahan, konstruksi dan perlengkapan jalan ril harus cukup kuat, tidak cacat dan memenuhi
syarat.

Pasal 118
Batang tarik wesel, kawat-kawat sinyal atau bagian-bagin lain dari peralatan jalan ril yang
berbahaya harus dilindungi dan atau dilengkapi dengan peralatan pengaman.

Pasal 119
Jalan ril harus diadakan pemeriksaan dalam waktu-waktu tertentu.

Pasal 120
(1) Ril pengaman harus dipasang tidak lebih dari 25 cm dibagian dalam ril dengan lebar
dimana tikungan melebihi:
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a. 250 pada jalan ril dengan lebar 1.435 meter atau lebih;
b. 400 pada jalan ril dengan lebar yang kurang dari 1.435 meter;
c. 200 pada semua jalan ril dengan sudut lereng 2 persen atau lebih.
(2) Jalan ril diatas jembatan atau kuda-kuda yang panjangnya 30 meter atau lebih harus
dilengkapi dngan ril pengaman.

Pasal 121
Kuda-kuda jalan ril pada kedua sisinya harus dilengkapi dengan peralatan jalan kaki pada
bagian luarnya dan mempunyai ruang bebas sekurang-kurangnya 1 (satu) meter antara
pagar dan muatan dengan ukuran yang paling besar.

Pasal 122
Lubang-lubang pembongkaran muatan di bawah jalan ril harus diberi tutup terali yang
memenuhi syarat.

Pasal 123
(1) Semboyan wesel harus dikontruksi dan dipasang sedemikian rupa sehingga tuas tidak
akan digeser pada arah memanjang ril;
(2) Sudut pada lidah wesel harus dibulatkan.

Pasal 124
Putaran pada jalan ril harus dilengkapi dengan alat pengunci yang akan mencegah putaran
tersebut berbalik pada waktu putaran dijalankan

Pasal 125
(1) Ruang bebas horizontal sisi-sisi lokomotif gerbong pada muatannya terhadap
bangunan tidak boleh kurang dari 75 cm;
(2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku bagi ruang bebas horizontal pada jalan ril yang
menurun;
(3) Ruang bebas antara lokomotif gerbong dan muatannya pada saat bersimpangan dan
lintas berdampingan atau melintas bersama satu arah tidak boleh kurang dari 75 cm;
(4) Jika tenaga diperlukan untuk naik di atas atap gerbong atau muatannya maka ruang
bebas vertikal sekurang-kurangnya 2,15 meter sampai kebangunan atau rintangan-
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rintangan lainnya, 3 meter sampai ke kawat dan 4,3 meter sampai ke kawat
penghantar listrik;
(5) Apabila ruang bebas yang dimaksud ayat (4) tidak dapat dipenuhi, tanda ukuran harus
dipasang pada jarak yang diperlukan pada tiap sisi bangunan;
(6) Jika halaman pabrik dikelilingi pagar, pintu masuk dan keluar untuk alat angkutan
jalan ril harus cukup lebar;
(7) Apabila ruang bebas tidak ada harus dipasang tanda-tanda yang bertuliskan tidak ada
ruang bebas, secara jelas dan mudah dibaca.

Pasal 126
Jika alat angkutan jalan ril berada didekat bangunan, sehingga tenaga kerja tidak dapat
berdiri atau lewat dengan aman antara bangunan dan pesawat yang berjalan maka:
a. harus dipasang alat penghalang disamping bangunan;
b. dilarang adanya pintu pada bangunan yang menuju keluar jalan ril.

Pasal 127
(1) Semua jalan persilangan jalan ril dengan jalan-jalan yang ramai harus dihilangkan
dengan menggunakan jembatan udara atau terowongan untuk lalu lintas kendaraan
atau pejalan kaki;
(2) Jika pemasangan jembatan atau terowongan pada persilangan jalan dengan jalan ril
tidak dapat dilaksanakan:
a. harus

dipasang

tanda-tanda

yang

bertuliskan

“BAHAYA”

atau

“PERSILANGAN”;
b. jalan persilangan harus dibuat rata dengan sebelah atas ril;
c. pada persilangan-persilangan yang ramai harus ditambah oleh penjaga ril kereta
atau isyarat lampu suara.

Pasal 128
Balok bentur harus dipasang pada ujung jalan ril, dengan ruangan yang cukup untuk lewat
dibelakang bumper secara aman.

4275

25 dari 29

PER.05/MEN/1985

Pasal 129
(1) Tanda pemberi peringatan dan alat pengaman atau penghalang pada ril harus jelas;
(2) Apabila alat angkutan jalan ril dijalankan pada waktu malam hari semua tanda
pemberi peringatan, alat penghalang dan semboyan wesel dan perlengkapan lainnya
harus diberi cahaya.

Pasal 130
Pintu putar, pintu dorong dan pintu palang harus dijamin bekerjanya dalam membuka dan
menutup.

Pasal 131
(1) Jika arus lokomotif listrik alat angkutan jalan ril harus dipindahkan melalui kawat,
troli harus ditunjang dan diatur sedemikian rupa sehingga putusnya salah satu
penghantar kontak tidak akan menimbulkan penghantar tegangan pada troli;
(2) Kawat penghantar dimaksud ayat (1) harus berjarak vertikal 3 meter dari tanah atau
tempat umum yang dapat dipakai.

Pasal 132
(1) Jika arus listrik pada lokomotif listrik dipindahkan melalui ril yang ketiga yang tidak
terletak pada jalan yang tertutup, maka yang ril bertegangan harus ditutup dengan alat
pengaman yang cukup dengan bahan isolasi dan hanya sisi kontaknya terbuka;
(2) Pada kontak terbukanya harus dipasang tanda peringatan yang bertuliskan
“BAHAYA” dengan jelas dan terang.

Pasal 133
Gerbong yang berada pada jalan ril simpang harus diganjal.

BAB VII
PENGESAHAN
Pasal 134
(1) Setiap perencanaan pesawat angkat dan angkut harus mendapat pengesahan dari
Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya, kecuali ditentukan lain;
(2) Permohonan pengesahan dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis
kepada Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya dengan melampirkan:
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a. gambar rencana dan instalasi listrk serta sistem pengamannya dengan skala
sedemikian rupa sehingga cukup jelas dan terang;
b. keterangan bahan yang akan digunakan;

Pasal 135
(1) setiap pembuatan, peredaran, pemasangan, pemakaian, perubahan dan atau perbaikan
teknis pesawat angkat dan angkut harus mendapat pengesahan dari Direktur atau
Pejabat yang ditunjuknya;
(2) pemohon dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya dengan melampirkan:
a. gambar konstruksi dan instalasi listrik serta sistem pengamannya dengan skala
sedemikian rupa sehingga cukup jelas dan terang;
b. sertifikat bahan dan sambungan-sambungan konstruksinya;
c. perhitungan kekuatan konstruksi dari bagian-bagian yang penting.

Pasal 136
Direktur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan perubahan teknis atas
permohonan yang diajukan tersebut dalam pasal 134 dan pasal 135.

Pasal 137
Pembuatan dan pemasangan pesawat angkat dan angkut harus dilaksanakan oleh pembuat
dan pemasang yang telah mendapat pengesahan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 138
(1) Setiap pesawat angkat dan angkut sebelum dipakai harus diperiksa dan diuji terlebih
dahulu dengan standar uji yang telah ditentukan;
(2) Untuk pengujian beban lebih, harus dilaksanakan sebesar 125% dari jumlah beban
maksimum yang diujikan;
(3) Besarnya tahanan isolasi dan instalasi listrik Pesawat Angkat dan Angkut harus
sekurang-kurangnya memenuhi yang ditentukan dalam PUIL (Peraturan Umum
Instalasi Listrik);
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(4) Pemeriksaan dan pengujian ulang pesawat angkat dan angkut dilaksanakan selambatlambatnya 2 (dua) tahun setelah pengujian pertama dan pemeriksaan pengujian ulang
selanjutnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali;
(5) Pemeriksaan dan pengujian dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh Pegawai
Pengawas dan atau Ahli Keselamatan Kerja kecuali ditentukan lain.

Pasal 139
Biaya pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Angkut dibebankan kepada
Pengusaha.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 140
Pesawat angkat dan angkut yang sudah dipakai sebelum peraturan ini ditetapkan pengurus
atau pengusaha yang memiliki pesawat angkat dan angkut diwajibkan memenuhi
ketentuan-ketentuan peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya
peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 141
Terhadap pengertian istilah-istilah “cukup”, “sesuai”, “baik”, “aman”, “tertentu”,
“sekurang-kurangnya”, “sejauh”, “sedemikian rupa”, yang terdapat dalam Peraturan
Menteri ini ditentukan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 142
Pengurus harus bertanggung jawab terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 143
(1) Pengurus yang melanggar ketentuan tersebut pasal 142 diancam dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,-
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(seratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144
Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja melakukan pengawasan terhadap
ditaatinya Peraturan Menteri ini.

Pasal 145
Hal-hal yang memerlukan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan
lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 146
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Agustus 1985
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.04/MEN/1987
TENTANG
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA
TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas
kerja, perlu penerapan keselamatan kerja, higene perusahaan dan
kesehatan kerja di perusahaan-perusahaan;
b. bahwa bertalian dengan hal tersebut diatas, perusahan perlu memiliki
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk membantu
pimpinan perusahaan dalam penerapan keselamatan kerja, higene
perusahaan dan Kesehatan Kerja;
c. bahwa untuk maksud itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No.
PER.03/MEN/1978 tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang
serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dan Ahli Keselamatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.03/MEN/1984 tentang
Pengawasn Ketenagakerjaan Terpadu.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN KERJA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Tempat kerja ialah setiap ruangan atau lapangan, terbuka atau tertutup, bergerak atau
tetap dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya.
b. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja
atau bagiannya yang berdiri sendiri.
c. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari
luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan
berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan
dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja,
membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan bidang
keselamatan dan kesehatan kerja;
d. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3
ialah badan pembantu di tempat kerja yang meruakan wadah kerjasama antara
pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan
partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 2
(1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib
membentuk P2K3.
(2) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah:
a. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau
lebih;
b. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100
orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai
risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan
penyinaran radioaktif.
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Pasal 3
(1) Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri
dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
(2) Sekretaris P2K3 ialah ahli Keselamatan Kerja dari perusahaan yang bersangkutan.
(3) P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha
atau pengurus yang bersangkutan.

Pasal 4
(1) P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun
tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan
kerja.
(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut ayat (1), P2K3 mempunyai fungsi:
a. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
tempat kerja;
b. Membantu menunjukan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja:
1) Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan
keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan
serta cara penanggulangannya.
2) Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja;
3) Alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
4) Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya;
c. Membantu pengusaha atau pengurus dalam:
1) Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja;
2) Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik;
3) Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja;
4) Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja serta
mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
5) Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja,
hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;
6) Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan
makanan di perusahaan;
7) Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
8) Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja;
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9) Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan
pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan;
10) Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan dan
kesehatan kerja.
d. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan
pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higene
perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.

Pasal 5
(1) Setiap pengusaha atau pengurus yang akan mengangkat Ahli Keselamatan Kerja
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(2) Permohonan penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus bermaterai cukup dan dilampirkan:
a. Daftar riwayat hidup calon Ahli Keselamatan Kerja;
b. Surat keterangan pengalaman kerja;
c. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
d. Surat pernyataan bekerja penuh di perusahaan yang bersangkutan;
e. Foto copy ijasah atau STTB terakhir;
f. Sertifikat pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga
Kerja atau Badan atau Lembaga Pendidikan yang diakui Departemen Tenaga
Kerja.

Pasal 6
Permohonan dimaksud pasal 5 disampaikan kepada Menteri dengan tembusan
disampaikan kepada:
a. Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;
b. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di mana perusahaan yang bersangkutan
melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 7
Untuk menunjuk Ahli Keselamatan Kerja, Menteri membentuk Tim Penilai yang secara
fungsional diketuai oleh Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan
Pengawasan Norma Kerja dan anggotanya terdiri dari pejabat Departemen Tenaga Kerja
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dan Instansi atau Badan atau Lembaga di Luar Departemen Tenaga Kerja yang dipandang
perlu.

Pasal 8
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 7 mempunyai fungsi:
a. Memeriksa kelengkapan persyaratan calon Ahli Keselamatan Kerja yang diajukan
pengusaha atau pengurus;
b. Melakukan pengujian kemapuan teknis di bidang keselamatan kerja, higene
perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;
c. Menyampaikan kepada Menteri:
1) Untuk dikeluarkan keputusan penunjukan sebagai Ahli Keselamatan Kerja apabila
calon Ahli Keselamatan Kerja yang bersangkutan dinilai telah meemnuhi
persyaratan oleh Tim Penilai;
2) Untuk dikeluarkan keputusan penolakan permohonan pengusaha atau pengurus
apabila calon Ahli Keselamatan Kerja yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi
persyaratan oleh Tim Penilai.

Pasal 9
Bila pengusaha atau pngurus yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pasal 8
huruf c butir 2 dapat mengajukan kembali permohonan penunjukan ahli Keselamatan
Kerja sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pasal 5.

Pasal 10
Keputusan penunjukan Ahli Keselamatan Kerja dapat dicabut apabila:
a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan kerja;
b. Pindah ke Perusahaan lain;
c. Melakukan kesalahan atau kecerobohan sehingga menimbulkan kecelakaan;
d. Mengundurkan diri;
e. Meninggal dunia.

Pasal 11
(1) Keputusan penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf
c butir 1 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun.
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(2) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, dapat dimintakan
perpanjangan kepada Menteri.
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan menurut
prosedur pasal 6 dengan melampirkan:
a. Foto copy keputusan penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang bersangkutan;
b. Surat pernyataan pengurus yang menyatakan bahwa Ahli Keselamatan Kerja yang
bersangkutan mempunyai prestasi baik.

Pasal 12
Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali pengurus wajib menyampaikan laporan tentang
kegiatan P2K3 kepada Menteri melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 13
(1) Ahli Keselamatan Kerja yang telah ditunjuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
tetap berlaku sampai paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini
dinyatakan berlaku.
(2) Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dengan
melalui prosedur sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) dan (3).

Pasal 14
Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 diancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-undang
No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 15
Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dimaksud Undang-undang No. 1 Tahun 1970,
melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
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Pasal 16
Paraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER.01/MEN/1988
TENTANG
KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT
OPERATOR PESAWAT UAP
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penggunaan pesawat uap
dibidang industri dan jasa dimana pesawat uap dapat mengakibatkan
kerugian baik terhadap harta maupun jiwa manusia sehingga perlu
diusahakan pencegahannya;
b. bahwa kecelakaan dan peledakan pesawat uap dapat disebabkan karena
operator pesawat uap kurang memahami cara pelayanan pesawat uap,
alat pengaman dan perlengkapan yang kurang baik;
c. bahwa oleh karena operator pesawat uap memegang peranan penting
dalam pengoperasian pesawat uap untuk mencegah terjadinya
kecelakaan atau peledakan, sehingga perlu diatur tentang kwalifikasi
dan syarat-syarat operator pesawat uap;
d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri tentang
Kwalifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap.
Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (L.N.1970 No. 1);
3. Undang-undang uap Tahun 1930 (Stoom Ordonantie 1930/Stb No. 225
Tahun 1930);
4. Peraturan Uap 1930 (Stoom Verordening 1930/Stb. 339 Tahun 1930);
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kepts. 199/1983 tentang
Struktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KLASIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR
PESAWAT UAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Menteri ialah Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
b. Pegawai Pengawas adalah pegawai pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 1
ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1970.
c. Pemakai adalah pemakai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Stoom Ordonantie
1930.
d. Pesawat Uap adalah pesawat uap sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Stoom
Ordonantie 1930.
e. Operaor adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian pesawat
uap.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Menteri ini meliputi kwalifikasi wewenang, syarat-syarat dan kewajiban
melapor.

BAB III
KWALIFIKASI
Pasal 3
Kwalifikasi operator terdiri dari 2 kelas yaitu:
(1) Operator kelas I.
a. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA Jurusan mekanik, listrik, atau IPA.
b. Telah berpengalaman dibidang pelayanan pesawat uap sekurang-kurangnya 2
tahun.
c. Berkelakuan baik dari kepolisian.
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d. Berbadan sehat dari dokter.
e. Umur sekurang-kurangnya 23 tahun.
f. Harus lulus paket Al + A2.
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja cq. Ditjen
Binawas.
(2) Operator kelas II.
a. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP, dan diutamakan teknik mekanik, atau
listrik.
b. Pernah sebagai pembantu operator selama 1 tahun.
c. Berkelakuan baik dari kepolisian.
d. Umur sekurang-kurangnya 20 tahun.
e. Berbadan sehat dari dokter.
f. Mengikuti kursus operator paket A1.
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja cq. Ditjen
Binawas

Pasal 4
Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat menetapkan syarat pendidikan dan
pengalaman calon operator selain tersebut pada ayat (1) sub a, b dan ayat (2) sub a, b
pasal ini.

Pasal 5
(1) Pelaksanaan kursus operator dapat dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja atau
Lembaga yang ditunjuk.
(2) Kurikulum kursus operator dilaksanakan sesuai dengan lampiran peraturan ini.
(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuknya sewaktu-waktu dapat mengganti, menambah
atau mengurangi mata pelajaran dan atau jam pelajaran dalam lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6
(1) Sertifikat operator diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya setelah
yang bersangkutan dinyatakan lulus.
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(2) Sertifikat operator dapat dicabut oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya bila
operator yang bersangkutan dinilai tidak berkemampuan lagi sebagai operator atas
usul pegawai pengawas bidang uap setempat.

Pasal 7
Operator kelas II dapat ditingkatkan menjadi Operator kelas I dengan ketentuan:
a. Telah berpengalaman sebagai operator kelas II sekurang-kurangnya 2 tahun secara
terus menerus.
b. Telah mengikuti pendidikan paket A2 dan lulus ujian yang diselenggarakan oleh
Ditjen Binawas.

BAB IV
KEWENANGAN OPERATOR
Pasal 8
(1) Operator kelas I berwenang melayani:
a. Sebuah ketel uap dengan kapasitas uap lebih besar dari 10 ton/jam.
b. Pesawat uap selain uap untuk semua ukuran.
c. Mengawasi kegiatan operator kelas II bila menurut ketentuan pada peraturar ini
perlu didampingi operator kelas II.
(2) Operator kelas II berwenang melayani:
a. Sebuah ketel uap dengan kapasitas uap paling tinggi 10 ton/jam.
b. Pesawat uap selain ketel uap untuk semua ukuran.

Pasal 9
(1) Jumlah operator yang diperlukan untuk setiap shift pelayanan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2) Operator tersebut pada ayat (1) harus dibantu oleh satu atau beberapa tenaga bantu
dalam hal pelayanan unit instalasi uap
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BAB V
KEWAJIBAN OPERATOR
Pasal 10
(1) Dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama pesawat uapnya dioperasikan.
(2) Melakukan pengecekan dan pengamatan kondisi/kemampuan kerja serta merawat
pesawat uap, alat-alat pengaman dan alat perlengkapan lainnya yang terkait dengan
bekerjanya pesawat uap yang dilayaninya.
(3) Operator harus mengisi buku laporan harian pengoperasian pesawat uap yang bersangkutan selama melayani pesawat uap meliputi data tekanan kerja, produksi uap,
debit air pengisi ketel uap, pH air, jumlah bahan bakar dan lain-lain, serta tindakan
operator yang dilakukan selama melayani pesawat uap yang bersangkutan.
(4) Apabila pesawat uap dan atau alat-alat pengaman/perlengkapannya tidak berfungsi
dengan baik atau rusak, maka operator harus segera menghentikan pesawatnya dan
segera melaporkan pada atasannya.
(5) Untuk operator kelas I disamping kewajiban tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4)
juga wajib mengawasi kegiatan dan mengkoordinir operator kelas II.
(6) Operator kelas I bertanggung jawab atas seluruh unit instalasi uap.
(7) Pemakaian pesawat uap dimana menurut peraturan ini tidak diperlukan operator kelas
I, maka operator kelas II atau salah satu operator kelas II yang ditunjuk oleh
perusahaan bertanggung jawab atas seluruh instalasi uap.
(8) Segera melaporkan kepada atasannya apabila terjadi kerusakan/peledakan atau
gangguan-gangguan lain pada pesawat uap, penyalur uap dan alat-alat perlengkapannya.
(9) Membuat laporan bulanan pemakaian pesawat uap kepada P2K3 di perusahaan yang
bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN HUKUM
Pasal 11
Operator yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (1) dapat
dikenakan hukuman kurungan atau denda sesuai dengan pasal 27 Undang-undang Uap
1930 (Stoom Ordonantie 1930).

4291

5 dari 9

PER-01/MEN/1988

BAB VII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 12
1. Sertifikat operator yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku akan diadakan
peninjauan kembali disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
2. Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini, perusahaan yang memiliki sertifikat
operator wajib mengembalikan sertifikat dimaksud kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 1988
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor
: Per.01/MEN/1988
Tanggal
: 25 Januari 1988.
Tentang
: Jumlah Operator Pesawat Uap.

1. BERLAKUNYA UNTUK PERUSAHAAN DIMANA HANYA ADA SATU KETEL
UAP ATAU BEBERAPA KETEL UAP TETAPI TEMPATNYA TERPISAH.
Jumlah operator
Untuk satu ketel uap
Kapasitas Uap
Operator kelas II
Operator kelas I
1 orang
1 orang
<10 T/j
1 orang
>10 T/j - <20 T/j
1 orang
1 orang
>20 T/j - <40 T/j
1 orang
2 orang
>40 T/j - <60 T/j
1 orang
3 orang
>60 T/j - <80 T/j
2 orang
3 orang
>80 T/j

2. BERLAKUNYA UNTUK PERUSAHAAN DIMANA DIPAKAI BEBERAPA
KETEL UAP YANG DIPASANG PARALEL PADA SATU RUANGAN TIDAK
TERPISAH.
Jumlah operator pada setiap ruangan
Kapasitas setiap ketel uap
(Q)
Operator kelas II
Operator kelas I
Jumlah ketel uap
EQ < 20 T/j
2
<10 T/j
Jumlah ketel uap
1 orang
EQ > 20 T/j
2
>10 T/j - <20 T/j
Jumlah ketel uap
Jumlah ketel uap
2
2
Jumlah ketel uap
>20 T/j - <40 T/j
Jumlah ketel uap
2
Jumlah ketel uap
>40 T/j - <60 T/j
2 x jumlah ketel uap
2
Jumlah ketel uap
>60 T/j - <80 T/j
3 x jumlah ketel uap
2
>80 T/j
3 x jumlah ketel uap
Jumlah ketel uap

Catatan : 1. bila hasil pembagian pada daftar II mendapatkan angka pecahan maka
jumlah operator harus dibulatkan keatas.
2. EQ = Jumlah kapasitas uap seluruh ketel uap yang ada dalam ruang yang
bersangkutan.
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LAMPIRAN II
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Menteri Tenaga Kerja
: Per.01/MEN/1988
: 25 Januari 1988.
: Kurikulum Operator Pesawat Uap.

PAKET : A1
Kode

Mata Pelajaran

Jumlah
Jam
2
4
8
4
4
6
2
8
4
4
24
78

Kebijaksanaan Depnaker, Binawas & DBNKK & Hyperkes.
Undang-Undang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang/Peraturan Uap 1930.
Jenis pesawat uap dan cara bekerjanya.
Fungsi Appendages/perlengkapan pesawat uap.
Air pengisi ketel uap dan cara pengolahannya.
Sebab-sebab peledakan pesawat uap.
Cara mengoperasikan pesawat uap.
Persiapan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap.
Pengetahuan instalasi listrik untuk ketel uap.
Praktikum.
Jumlah jam
Catatan :
A1 – 12 = Diusahakan meliputi : ketel pipa api, ketel pipa air, ketel
automatic dan instalasi pengolahan air ketel.

A1 – 2
A1 – 3
A1 – 4
A1 – 5
A1 – 6
A1 – 7
A1 – 8
A1 – 9
A1 – 10
A1 – 11
A1 – 12

Paket : A2
Jumlah
Jam
8
A2 – 1 Pengetahuan bahan.
8
A2 – 2 Peninjauan konstruksi pesawat uap.
4
A2 – 3 Pemeriksaan secara tidak merusak.
4
A2 – 4 Perpindahan panas.
6
A2 – 5 Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran.
4
A2 – 6 Analisa kecelakaan peledakan
6
A2 – 7 Cara inspeksi dan reparasi pesawat uap
2
A2 – 8 Keselamatan kerja bidang mekanik
2
A2 – 9 Keselamatan kerja bidang listrik
2
A2 – 10 Keselamatan kerja bidang kebakaran
2
A2 – 11 Kesehatan kerja
4
A2 – 12 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
2
A2 - 13 Kebijakan Depnaker
Jumlah jam
54
Catatan : 1. Untuk pendidikan dimana A1 dan A2 ditempatkan secara bersama,
maka A2-12 dan A2-13 ditiadakan.
2. 1 jam pelajaran = 45 menit.
Kode
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KURIKULUM OPERATOR PESAWAT UAP
PAKET A2 (OPERATOR KELAS I)
Jumlah
Jam
8
Pengetahuan
bahan.
A2 – 1
8
A2 – 2 Peninjauan konstruksi pesawat uap.
4
A2 – 3 Pemeriksaan secara tidak merusak.
4
A2 – 4 Perpindahan panas.
6
A2 – 5 Pengetahuan tentang bahan bakar dan pembakaran.
4
A2 – 6 Analisa kecelakaan/peledakan
6
A2 – 7 Cara inspeksi dan reparasi pesawat uap
2
A2 – 8 Keselamatan kerja bidang mekanik
2
A2 – 9 Keselamatan kerja bidang listrik
2
A2 – 10 Keselamatan kerja bidang kebakaran
2
A2 – 11 Kesehatan kerja
4
A2 – 12 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2
A2 – 13 Kebijakan Depnaker
Jumlah jam
54
Catatan : 1. Untuk pendidikan dimana A1 dan A2 ditempuh secara bersama, maka
A2-12 dan A2-13 ditiadakan.
2. 1 jam pelajaran = 45 menit.
Kode

Mata Pelajaran

KURIKULUM OPERATOR PESAWAT UAP
PAKET A1 (OPERATOR KELAS II)
Kode
A1 – 1
A1 – 2
A1 – 3
A1 – 4
A1 – 5
A1 – 6
A1 – 7
A1 – 8
A1 – 9
A1 – 10
A1 – 11
A1 – 12

Mata Pelajaran
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
Kebijaksanaan Depnaker, Binawas & DBNKK & Hyperkes.
Undang-Undang Keselamatan Kerja
Undang-Undang/Peraturan Uap 1930
Jenis Pesawat Uap dan Cara Bekerjanya
Fungsi Appendages/Perlengkapan Pesawat Uap
Air Pengisi Ketel Uap dan Cara Pengolahannya
Sebab-Sebab Peledakan Pesawat Uap
Cara mengoperasikan Pesawat Uap
Persiapan pemeriksaan dan pengujian pesawat uap
Pengetahuan Instalasi Listrik untuk ketel uap
Pratikum
Jumlah jam

Jumlah
Jam
8
2
4
8
4
4
6
2
8
4
4
24
78

Catatan :
A1 – 12 = Diusahakan meliputi: ketel pipa api, ketel pipa air, ketel automatic
dan instalasi pengolahan air ketel.
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
NO. : PER.01/MEN/1989
TENTANG
KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT
OPERATOR KERAN ANGKAT
MENTERI TENAGA KERJA
Menimbang :

a. Bahwa dengan semakin meningkatnya penggunaan keran angkat
dibidang industri dan jasa dimana keran angkat dapat menimbulkan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian baik
terhadap harta maupun jiwa manusia, sehingga perlu diusahakan
pencegahan;
b. Bahwa oleh karena operator keran angkat memegang peranan
penting dalam pengoperasian keran angkat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga perlu diatur tentang kwalifikasi
dan syarat-syarat operator keran angkat;
c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri tentang
kwalifikasi dan syarat-syarat operator keran angkat.

Mengingat

:

1. Undang-undang No 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
L.N. 1970 No. 1;
3. Keputusan Presiden R.I No. 64-/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 tahun 1985 tentang Pesawat angkat dan angkut.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN

MENTERI

TENAGA

KERJA

TENTANG

KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT OPERATOR KERAN
ANGKAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Menteri ialah Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
b. Pegawai pengawas adalah pegawai pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 1
ayat (5) Undang-undang No. 1 tahun 1970.
c. Pengusaha adalah orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat
(3) UU No. 1 Tahun 1970.
d. Keran angkat adalah salah satu jenis peralatan angkat sebagaimana dimaksud pasal 6
Permen No. PER-05/MEN/1985.
e. Operator adalah tenaga kerja berkeahlian khusus untuk melayani pemakaian keran
angkat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Menteri ini meliputi kwalifikasi, wewenang, syarat-syarat dan kewajiban
melapor.

BAB III
KWALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT
OPERATOR KERAN ANGKAT
Pasal 3
Kwalifikasi operator terdiri dari 3 kelas yaitu:
1. Operator kelas I.
2. Operator kelas II.
3. Operator kelas III.

Pasal 4
(1) Syarat-syarat Operator kelas I.
a. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA jurusan mekanik, listrik, atau IPA;
b. Telah berpengalaman dibidang pelayanan keran angkat menurut jenisnya
sekurang kurangnya 5 tahun dengan kapasitas 50 ton;
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c. Berkelakuan baik dari Kepolisian;
d. Berbadan sehat dari dokter;
e. Umur sekurang-kurangnya 23 tahun;
f. Harus lulus paket A1 + A2 + A3;
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja cq. Ditjen
Binawas;
(2) Syarat-syarat Operator kelas II.
a. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP, dan diutamakan jurusan teknik
mekanik atau listrik;
b. Pernah sebagai operator selama 3 tahun dan kapasitas 25 - 50 ton;
c. Berkelakuan baik dari Kepolisian;
d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
e. Berbadan sehat dari dokter;
f. Mengikuti kursus operator paket Al + A2;
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja cq. Ditjen
Binawas.

(3) Syarat-syarat Operator Kelas III.
a. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP dan diutamakan jurusan teknik,
mekanik atau listrik;
b. Pernah sebagai pembantu selama 1 tahun dengan kapasitas 25 ton;
c. Berkelakuan baik dari Kepolisian;
d. Umur sekurang-kurangnya 20 tahun;
e. Berbadan sehat dari dokter;
f. Mengikuti kursus operator A1;
g. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja cq. Ditjen
Binawas.

(4) Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat menetapkan syarat-syarat pendidikan
dan pengalaman calon operator selain tersebut pada ayat (1) sub a, b dan ayat (2) sub
a, b pasal ini.
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Pasal 5
(1) Pelaksanaan kursus operator dapat dilakukan oleh Depantemen Tenaga Kerja atau
Lembaga yang ditunjuk.
(2) Kurikulum kursus operator dilaksanakan sesuai dengan lampiran peraturan ini, yang
dapat dikembangkan dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
teknologi.
(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuknya sewaktu-waktu dapat mengganti, menambah
atau mengurangi mata pelajaran dan atau jam pelajaran dalam lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6
(1) Sertifikat operator diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya setelah
yang bersangkutan dinyatakan lulus.
(2) Bagi operator yang telah mendapatkan sertifikat dapat diberikan lisensi oleh Depnaker
sesuai dengan tingkat keahliannya yang harus diperbaharui setiap (dua) tahun, melalui
atau tanpa Kursus penyegaran.
(3) Sertifikat operator dapat dicabut oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya bila
operator yang bersangkutan dinilai tidak berkemampuan lagi sebagai operator atas
usul pegawai pengawas.

Pasal 7
Operator kelas III dapat ditingkatkan menjadi Operator kelas II dan Operator kelas II
menjadi Operator kelas I dengan ketentuan:
a. Telah berpengalaman sebagai Operator sesuai dengan tingkatnya sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun secara terus menerus.
b. Telah mengikuti pendidikan paket yang sesuai dengan tingkatnya dan lulus ujian yang
diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja cq. Ditjen Binawas.

BAB IV
KEWENANGAN OPERATOR
Pasal 8
(1) Operator kelas I berwenang melayani:
a. Sebuah keran angkat sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih besar dari
50 ton.
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b. Mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas II dan atau operator kelas
III, bila menurut ketentuan pada peraturan ini perlu didampingi oleh operator
kelas II dan atau kelas III.
(2) Operator kelas II berwenang melayani:
a. Sebuah keran angkat sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih besar dari
25 ton sampai dengan 50 ton.
b. Mengawasi dan membimbing kegiatan operator kelas III, bila menurut ketentuan
pada peraturan ini perlu didampingi oleh operator kelas III.
(3) Operator kelas III berwenang melayani:
sebuah keran angkat sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas maksimum 25 ton.

Pasal 9
(1) Jumlah operator yang diperlukan untuk setiap shift pelayanan adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri ini.
(2) Operator tersebut pada ayat (1) harus dibantu oleh satu atau beberapa tenaga bantu
dalam hal pelayanan unit keran angkat.

BAB V
KEWAJIBAN OPERATOR
Pasal 10
(1) Dilarang meninggalkan tempat pelayanan selama keran angkat dioperasikan.
(2) Melakukan pengecekan dan pengamatan kondisi atau kemampuan kerja serta
merawat keran angkat, alat-alat pengaman dan alat-alat perlengkapan lainnya yang
terkait dengan bekerjanya keran angkat yang dilayaninya.
(3) Operator harus mengisi buku laporan harian pengoperasian keran angkat yang
bersangkutan selama melayani keran angkat.
(4) Apabila keran angkat atau alat-alat pengaman atau perlengkapannya tidak berfungsi
dengan baik atau rusak, operator harus segera menghentikan pesawatnya dan segera
melaporkan pada atasannya.
(5) Untuk operator kelas I disamping kewajiban tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4)
juga wajib mengawasi kegiatan dan mengkoordinasikan operator kelas II dan
operator kelas III.
(6) Operator kelas I bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengoperasian untuk keran
angkat yang dikendalikannya.
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(7) Pemakaian keran angkat dimana menurut peraturan ini tidak diperlukan operator
kelas I maka operator kelas II atau salah satu operator kelas II yang ditunjuk oleh
pengusaha bertanggung jawab atas seluruh pengoperasian keran angkat.
(8) Segera melaporkan kepada atasannya apabila terjadi kerusakan atau peledakan atau
gangguan-gangguan lain pada keran angkat dan alat-alat perlengkapannya.
(9) Membuat laporan bulanan pemakaian keran angkat kepada P2K3 diperusahaan yang
bersangkutan.
(10) Mematuhi peraturan dan tindakan pengaman yang telah ditetapkan selain pengoperasian keran angkat.

BAB VI
KETENTUAN HUKUM
Pasal 11
Operator yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (1) dapat
dikenakan hukuman kurungan atau denda sesuai dengan pasal 143 PERMEN No. 5 tahun
1985.

BAB VII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 12
(1) Bagi operator yang telah bekerja berdasarkan sertifikat operator yang telah diberikan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk menentukan kwalifikasi operator
diharuskan mengikuti latihan peningkatan (up grading) sesuai peraturan Menteri ini.
(2) Sertifikat operator yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini berlaku akan diadakan
peninjauan kembali disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.
(3) Untuk pelaksanaan ketentuan ayat (2) pasal ini, perusahaan yang memiliki sertifikat
operator wajib mengembalikan sertifikat dimaksud kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuknya melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 1989.
MENTERI TENAGA KERJA.
tdd
Drs. Cosmas Batubara
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LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor
: 01/Men/1989
Tanggal
: 21 Februari 1989

JUMLAH OPERATOR KERAN ANGKAT
YANG BERLAKU DI PERUSAHAAN
PEMBUAT, PEMILIK/PEMAKAI KERAN ANGKAT.

No.
1.

Jumlah Operator Untuk Satu Keran
Angkat
Kelas III
Kelas II
Kelas I

Kapasitas Keran
Keran Mobil dan Menara, (Hidrolis,
Mekanis dan Portal).
25 ton
25 ton
50 ton
50 ton
100 ton
100 ton
200 ton
200 ton

1 orang
1 orang
1 orang
2 orang
2 orang

Keran Overhead
25 ton
25 ton
50 ton
50 ton
100 ton
100 ton

1 orang
1 orang
1 orang
2 orang

1 orang
1 orang
1 orang

1 orang
1 orang
1 orang
1 orang

1 orang
1 orang

Jumlah operator yang bertugas tersebut pada satu shift.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 1989.
MENTERI TENAGA KERJA.
tdd
Drs. Cosmas Batubara
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LAMPIRAN II A
Nomor
Tanggal

: Peraturan Menteri Tenaga Kerja
: 01/Men/1989
: 21 Februari 1989

TENTANG KURIKULUM OPERATOR
KERAN ANGKAT
I.

Tujuan:
Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan keran angkat,
bertanggung jawab, berdisiplin dan mengerti terhadap keselamatan kerja dalam
melakukan pekerjaan, sehingga penggunaan alat dapat lebih efisien, produktif, dan
aman.

II.

Mata Pelajaran Inti:

1.

Kecelakaan pada keran angkat:
1.1.

Kecelakaan disebabkan oleh kelebihan beban.

1.2.

Kecelakaan disebabkan oleh gagalnya perangkat keselamatan.

1.3.

Kecelakaan disebabkan oleh keadaan yang tidak normal.

1.4.

Kecelakaan disebabkan oleh kesalahan alat bantu angkat (alat rigging),
sling, aba-aba dan lain-lain.

1.5.

Kecelakaan disebabkan oleh kesalahan prosedur pemasangan, perubahan
dan pembongkaran.

1.6.

2.
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Diskusi/tanya jawab.

Prinsip Rancang Bangun:
2.1.

Konstruksi dan Stabilitas.

2.2.

Faktor keamanan (Safety Factor).

2.3.

Pengaruh tinggi, panjang boom dan tekanan angin.

2.4.

Jenis-jenis keran, keuntungan dan keterbatasannya.

2.5.

Indikator Beban Aman dan penyetop otomatis.

2.6.

Diskusi dan Tanya jawab.
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3.

4.

5.

Tenaga Penggerak:
3.1.

Tenaga penggerak mekanis.

3.2.

Tenaga penggerak hidrolis.

3.3.

Tenaga penggerak pneumatik.

3.4.

Tenaga penggerak listrik.

3.5.

Diskusi dan Tanya jawab.

Kapasitas dan Daftar Beban:
4.1.

Dasar pengukuran.

4.2.

Daftar beban dan Daerah operasi.

4.3.

Beban kotor.

4.4.

Beban pengurang.

4.5.

Beban bersih (Netto).

Pemasangan, Pengujian dan Pembongkaran
5.1.

Hanya dilakukan oleh orang yang terlatih.

5.2.

Mengetahui petunjuk dan prosedur dari pabrik.

5.3.

Landasan, keadaan tanah, keratan kelabang (track dan indikator yang
benar).

6.
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5.4.

Keadaan angin sewaktu pemasangan dan pembongkaran.

5.5.

Dapatkan persetujuan pabrik bila melakukan modifikasi.

5.6.

Pembongkaran sama penting dengan pemasangan.

5.7.

Pcnggunaan kunci-kunci yang benar, dan peralatan keselamatan.

5.8.

Boom, jib, centilever, dan teleskopik.

5.9.

Indikator petunjuk aman.

5.10.

Penggunaan penumpu (out rigger) yang benar.

5.11.

Prosedur dan uji beban.

5.12.

Pengawasan oleh orang yang berkompetensi.

5.13.

Diskusi dan Tanya Jawab.

Tali Kawat Baja dan Tali Serat:
6.1.

Konstruksi, pemeriksaan. pemilihan dan penggunaan.

6.2.

Tali angkat (hoist ropes).

6.3.

Tali derek (derrecking ropes).
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7.

6.4.

Sling dan penggunaan yang benar.

6.5.

Penyimpanan dan perawatan tali.

6.6.

Pemasangan klam yang benar.

6.7.

Tali serat, Beban Kerja Aman, Pemeriksaan dan Penggunaan.

6.8.

Pembuatan sling tanpa ujung dari tali serat.

6.9.

Diskusi dan Tanya Jawab.

Rantai Kait dan Alat Bantu Angkat lainnya:
7.1.

Konstruksi, pemeriksaan dan penyimpanan.

7.2.

Mengenal bahan yang digunakan.

7.3.

Penggunaan yang benar dari kait sakel, dan baut mata.

7.4.

Beban Kerja Aman (SWL) dan pengaruh sudut kaki sling.

7.5.

Penggunaan salah seperti beban mendadak, simpul, dan lain-lain pada
sling.

8.

9.
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7.6.

Alat Bantu Angkat khusus seperti: Beam, keranjang angkat, dan lain-lain.

7.7.

swivel, takel dan lain-lain.

7.8.

Diskusi dan Tanya Jawab.

Perawatan (Maintenance):
8.1.

Perawatan-perawatan angkat (umum).

8.2.

Pemeriksaan periodik.

8.3.

Pelumasan.

8.4.

Perawatan ban.

8.5.

Rem dan kopling.

8.6.

Pancing angkat dan puli.

8.7.

Diskusi dan Tanya Jawab.

Pengoperasian Crane yang Aman:
9.1.

Kontrol keran.

9.2.

Penggunaan perangkat keselamatan dan indikator beban aman.

9.3.

Pemilihan dan penempatan keran untuk suatu pengangkatan.

9.4.

Halangan-halangan seperti listrik, bangunan dan lain-lain.

9.5.

Penempatan dan menjalankan (travelling) keran.

9.6.

Menaikkan dan menurunkan beban dengan aman.
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10.

11.

9.7.

Pengangkatan dengan keran lebih dari satu.

9.8.

Diskusi dan Tanya Jawab.

Cara Pengikatan Beban:
10.1.

Aba-aba, radio dan alat komunikasi lainnya.

10.2.

Bentuk dan berat beban.

10.3.

Titik berat dan stabilitas beban.

10.4.

Pemilihan alat bantu angkat yang sesuai dan benar.

10.5.

Penempatan beban pada kait.

10.6.

Pengendalian beban.

10.7.

Diskusi dan Tanya Jawab.

Praktikum Lapangan:
11.1.

Siswa dikelompokkan.

11.2.

Memeriksa Sling dan alat bantu alat.

11.3.

Menentukan kemampuan angkat dalam berbagai situasi.

11.4.

Pemeriksaan alat bantu angkat yang rusak.

11.5.

Perawatan dan pemeriksaan keran.

11.6.

Menentukan berat dan titik berat dari berbagai beban.

11.7.

Cara pengikatan beban yang benar.

11.8.

Pelipatan (Folding) dan pelepasan (unfolding) boom kisi.

11.9.

Pengoperasian keran dan pemberian aba-aba.

11.10. Diskusi dan Tanya Jawab.

12.

Perundang-undangan dan Peraturan:
12.1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja.
12.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5

Tahun 1985 tentang Pesawat

Angkat & Transport.
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12.3.

Tanggung Jawab Operator.

12.4.

Tanggung Jawab Kontraktor.

12.5.

Tanggung Jawab Operator di Jalan Raya.

12.6.

Pelaporan kecelakaan dan bahaya yang terjadi.

12.7.

Peraturan-peraturan yang terkait.
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13.

Evaluasi:
Pada akhir pelajaran teori dan praktek harus diberikan evaluasi akhir.

14.

Mata Pelajaran Dasar:
− Etika.
− Hubungan Industrial Pancasila.
− Motivasi Kerja.

III.

Kurikulum dan Silabus tersebut di atas dapat dikembangkan dan disesuaikan
dengan kebutuhan tingkat keterampilan dan kemajuan teknologi.

IV.

Jumlah Jam Pelajaran:
Jumlah Jam Pelajaran untuk setiap tingkat kemampuan dan keterampilan
(Operator III, Operator II dan Operator I), disesuaikan dengan bobot materi yang
diberikan berdasarkan kurikulum tersebut di atas.
− Jam pelajaran untuk Paket A1.
(Operator III) = 243 jam.
− Jam pelajaran untuk Paket A2.
(Operator II) = 180 jam.
− Jam pelajaran untuk Paket A3.
(Operator I) = 120 jam.
− Jam pelajaran teori dan praktek berbanding = 30 : 60.
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LAMPIRAN II B
Nomor
Tanggal

: Peraturan Menteri Tenaga Kerja
: 01/Men/1989
: 21 Februari 1989

KURIKULUM KURSUS OPERATOR KERAN ANGKAT

I. PAKET A1
Mata Pelajaran
A.

Teori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sikap dan etika ................................................................
HIP dan keselamatan kerja .............................................
Pengenalan keran angkat ................................................
Prinsip kerja keran angkat ..............................................
Prinsip kerja sistem hidrolis ...........................................
Pengukuran dan kapasitas keran angkat .........................
Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja aman
keran ...............................................................................
Pengetahuan tali kawat baja ...........................................
Memilih keran angkat untuk suatu
jenis pengangkatan barang ..............................................
Menghitung dan memperkirakan berat barang ...............
Pengetahuan ringging .....................................................
Pengoperasian yang aman ..............................................
Perawatan dan pemeliharaan ..........................................
Jumlah 107 JP

8.
9.
10.
11.
12.
13.

4309

Jam Pelajaran (JP)

B.
1.
2.
3.

PRAKTEK:
Pengoperasian yang aman
Rigging
Perawatan dan pemeliharaan

C.

EVALUASI.

10 JP
10 JP
5 JP
4 JP
10 JP
8 JP
10JP
8 JP
10JP
7 JP
10 JP
7 JP
8 JP

90 JP
20 JP
20 JP
Jumlah 130 JP
13 JP
Jumlah 250 JP

14 dari 16

PER.01/MEN/1989.

II. PAKET A2

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.
1.
2.
3.
4.

C.
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Mata Pelajaran
TEORI
Sikap dan etika ................................................................
HIP dan keselamatan kerja ..............................................
Prinsip kerja, jenis dan terminologi keran hidrolis
dan mekanisme ................................................................
Prinsip pengoperasian keran............................................
Daerah pengangkutan ......................................................
Daftar beban dan aspek-aspeknya ...................................
Kalkulasi beban ..............................................................
Pengetahuan rigging yang terinci ...................................
Perawatan dan pemeliharaan secara terinci ....................
PRAKTEK LAPANGAN
Pengoperasian kerañ hidrolik dan mekanik maksimum
50 ton dengan aman ........................................................
Penggunaan alat-alat rigging ..........................................
Melakukan peningkatan-peningkatan yang aman
terhadap macam- macam bentuk barang .........................
Membuat laporan pemeliharaan terhadap keran
Hidrolik dan mekanik ......................................................
EVALUASI AKHIR .......................................................
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Jam Pelajaran (JP)
10 JP
10 JP
10 JP
10 JP
10 JP
10 JP
10 JP
10 JP
10 JP
Jumlah 90 JP

66 JP
7 JP
7 JP
15 JP
Jumlah 95 JP
15 JP
Jumlah 200 JP
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II. PAKET A3

A.
1.
2.
3.

Mata Pelajaran
TEORI
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

B.
1.
2.
3.

PRAKTEK LAPANGAN
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

C.

EVALUASI AKHIR .......................................................

Jam Pelajaran (JP)
................ JP
................ JP
................ JP
Jumlah........... JP
................ JP
................ JP
................ JP
Jumlah........... JP
................ JP
Jumlah........... JP

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 FEBRUARI 1989.
MENTERI TENAGA KERJA.
tdd
Drs. Cosmas Batubara
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.02/MEN/1989
TENTANG
PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa tenaga kerja dan sumber produksi yang berada di tempat kerja
perlu dijaga keselamatan dan produktivitasnya;
b. bahwa sambaran petir dapat menimbulkan bahaya baik tenaga kerja
dan orang lainnya yang berada di tempat kerja serta bangunan dan
isinya;
c. bahwa untuk itu perlu diatur ketentuan tentang instalasi penyalur petir
dan pengawasannya yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948 dari
Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 14 tahun1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Mengenai Tenaga Kerja;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Keputusan Presiden RI No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan V;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. PER03/MEN/1978 tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta
Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
Ahli Keselamatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1984 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan terpadu;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1987 tentang Tata
Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Direktur ialah Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
b. Pegawai Pengawas ialah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja;
c. Ahli Keselamatan Kerja ialah Tenaga Teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi
ditaatinya Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
d. Pengurus ialah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap
tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
e. Pengusaha ialah orang atau badan hukum seperti yang dimaksud pasal 1 ayat (3)
Undang-undang No. 1 Tahun 1970;
f. Tempat kerja ialah tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang
No. 1 Tahun 1970;
g. Pemasang instalasi penyalur petir yang selanjutnya disebut Instalasi ialah badan
hukum yang melaksanakan pemasangan instalasi penyalur petir;
h. Instalasi penyalur petir ialah seluruh susunan sarana penyalur petir terdiri atas
penerima (Air Terminal/Rod), Penghantar penurunan (Down Conductor), Elektroda
Bumi (Earth Electrode) termasuk perlengkapan lainnya yang merupakan satu
kesatuan berfungsi untuk menangkap muatan petir dan menyalurkannya ke bumi;
i. Penerima ialah peralatan dan atau penghantar dari logam yang menonjol lurus ke atas
dan atau mendatar guna menerima petir;
j. Penghantar penurunan ialah penghantar yang menghubungkan penerima dengan
elektroda bumi;
k. Elektroda bumi ialah bagian dari instalasi penyalur petir yang ditanam dan kontak
langsung dengan bumi;
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l. Elektroda kelompok ialah beberapa elektroda bumi yang dihubungkan satu dengan
lain sehingga merupakan satu kesatuan yang hanya disambung dengan satu penghantar penurunan;
m. Daerah perlindungan ialah daerah dengan radius tertentu yang termasuk dalam
perlindungan instalasi penyalur petir;
n. Sambungan ialah suatu konstruksi guna menghubungkan secara listrik antara penerima dengan penghantar penurunan, penghantar penurunan dengan penghantar
penurunan dan penghantar penurunan dengan elektroda bumi, yang dapat berupa las,
klem atau kopeling;
o. Sambungan ukur ialah sambungan yang terdapat pada penghantar penurunan dengan
sistem pembumian yang dapat dilepas untuk memudahkan pengukuran tahanan
pembumian;
p. Tahanan pembumian ialah tahanan bumi yang harus dilalui oleh arus listrik yang
berasal dari petir pada waktu peralihan, dan yang mengalir dari elektroda bumi ke
bumi dan pada penyebarannya di dalam bumi;
q. Massa logam ialah massa logam dalam maupun massa logam luar yang merupakan
satu kesatuan yang berada di dalam atau pada bangunan, misalnya perancah-perancah
baja, lift, tangki penimbun, mesin, gas dan pemanasan dari logam dan penghantarpenghantar listrik.

Pasal 2
(1) Instalasi penyalur petir harus direncanakan, dibuat, dipasang dan dipelihara sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan atau standard yang diakui;
(2) Instalasi penyalur petir secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. kemampuan perlindungan secara teknis;
b. ketahanan mekanis;
c. ketahanan terhadap korosi,
(3) Bahan dan konstruksi instalasi penyalur petir harus kuat dan memenuhi syarat;
(4) Bagian-bagian instalasi penyalur petir harus memiliki tanda hasil pengujian dan atau
sertifikat yang diakui.
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Pasal 3
Sambungan-sambungan harus merupakan suatu sambungan elektris, tidak ada kemungkinan terbuka dan dapat menahan kekuatan tarik sama dengan sepuluh kali berat penghantar yang menggantung pada sambungan itu.

Pasal 4
(1) Penyambungan dilakukan dengan cara:
a. dilas.
b. diklem (plat klem, bus kontak klem) dengan panjang sekurang-kurangnya 5 cm;
c. disolder dengan panjang sekurang-kurangnya 10 cm dan khusus untuk penghantar
penurunan dari pita harus dikeling.
(2) Sambungan harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak berkarat;
(3) Sambungan-sambungan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat diperiksa
dengan mudah.

Pasal 5
Semua penghantar penurunan petir harus dilengkapi dengan sambungan pada tempat yang
mudah dicapai.

Pasal 6
(1) Pemasangan instalasi penyalur petir harus dilakukan oleh Instalasi yang telah
mendapat pengesahan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya;
(2) Tata cara untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7
Dalam hal pengaruh elektrolisa dan korosi tidak dapat dicegah maka semua bagian
instalasi harus disalut dengan timah atau cara lain yang sama atau memperbaharui bagianbagiannya dalam waktu tertentu.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 8
Yang diatur oleh Peraturan Menteri ini adalah Instalasi Penyalur Petir non radioaktif di
tempat kerja.

Pasal 9
(1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pasal 8 yang perlu dipasang instalasi penyalur
petir antara lain:
a. Bangunan yang terpencil atau tinggi dan lebih tinggi dari pada bangunan sekitarnya seperti: menara-menara, cerobong, silo, antena pemancar, monumen dan
lain-lain;
b. Bangunan dimana disimpan, diolah atau digunakan bahan yang mudah meledak
atau terbakar seperti pabrik-pabrik amunisi, gudang penyimpanan bahan peledak
dan lain-lain;
c. Bangunan untuk kepentingan umum seperti: tempat ibadah, rumah sakit, sekolah,
gedung pertunjukan, hotel, pasar, stasiun, candi dan lain-lain;
d. Bangunan untuk menyimpan barang-barang yang sukar diganti seperti: museum,
perpustakaan, tempat penyimpanan arsip dan lain-lain;
e. Daerah-daerah terbuka seperti: daerah perkebunan, Padang Golf, Stadion Olah
Raga dan tempat-tempat lainnya.
(2) Penetapan pemasangan instalasi penyalur petir pada tempat kerja sebagaimana
dimaksud ayat (1) dengan memperhitungkan angka index seperti tercantum dalam
lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENERIMA (AIR TERMINAL)
Pasal 10
(1) Penerima harus dipasang di tempat atau bagian yang diperkirakan dapat tersambar
petir dimana jika bangunan yang terdiri dari bagian-bagian seperti bangunan yang
mempunyai menara, antena, papan reklame atau suatu blok bangunan harus dipandang sebagai suatu kesatuan;
(2) Pemasangan penerima pada atap yang mendatar harus benar-benar menjamin bahwa
seluruh luas atap yang bersangkutan termasuk dalam daerah perlindungan;
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(3) Penerima yang dipasang di atas atap yang datar sekurang-kurangnya lebih tinggi 15
cm dari pada sekitarnya;
(4) Jumlah dan jarak antara masing-masing penerima harus diatur sedemikian rupa
sehingga dapat menjamin bangunan itu termasuk dalam daerah perlindungan.

Pasal 11
Sebagai penerima dapat digunakan:
a. logam bulat panjang yang terbuat dari tembaga;
b. hiasan-hiasan pada atap, tiang-tiang, cerobong-cerobong dari logam yang disambung
baik dengan instalasi penyalur petir;
c. atap-atap dari logam yang disambung secara elektris dengan baik.

Pasal 12
Semua bagian bangunan yang terbuat dari bukan logam yang dipasang menjulang keatas
dengan tinggi lebih dari 1 (satu) meter dari atap harus dipasang penerima tersendiri.

Pasal 13
Pilar beton bertulang yang dirancangkan sebagai penghantar penurunan untuk suatu
instalasi penyalur petir, pilar beton tersebut harus dipasang menonjol di atas atap dengan
mengingat ketentuan-ketentuan penerima, syarat-syarat sambungan dan elektroda bumi.

Pasal 14
(1) Untuk menentukan daerah perlindungan bagi penerima dengan jenis Franklin dan
sangkar Faraday yang berbentuk runcing adalah suatu kerucut yang mempunyai sudut
puncak 112°;
(2) Untuk menentukan daerah perlindungan bagi penerima yang berbentuk penghantar
mendatar adalah dua bidang yang saling memotong pada kawat itu dalam sudut 112°;
(3) Untuk menentukan daerah perlindungan bagi penerima jenis lain adalah sesuai
dengan ketentuan teknis dari masing-masing penerima;
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BAB IV
PENGHANTAR PENURUNAN
Pasal 15
(1) Penghantar penurunan harus dipasang sepanjang bubungan (nok) dan atau sudutsudut bangunan ke tanah sehingga penghantar penurunan merupakan suatu sangkar
dari bangunan yang akan dilindungi;
(2) Penghantar penurunan harus dipasang secara sempurna dan harus diperhitungkan
pemuaian dan penyusutannya akibat perubahan suhu;
(3) Jarak antara alat-alat pemegang penghantar penurunan satu dengan yang lainnya tidak
boleh lebih dari 1,5 meter;
(4) Penghantar penurunan harus dipasang lurus ke bawah dan jika terpaksa dapat mendatar atau melampaui penghalang;
(5) Penghantar penurunan harus dipasang dengan jarak tidak kurang 15 cm dari atap yang
dapat terbakar kecuali atap dari logam, genteng atau batu;
(6) Dilarang memasang penghantar penurunan di bawah atap dalam bangunan.

Pasal 16
Semua bubungan (nok) harus dilengkapi dengan penghantar penurunan, dan untuk atap
yang datar harus dilengkapi dengan penghantar penurunan pada sekeliling pinggirnya,
kecuali persyaratan daerah perlindungan terpenuhi.

Pasal 17
(1) Untuk mengamankan bangunan terhadap loncatan petir dari pohon yang letaknya
dekat bangunan dan yang diperkirakan dapat tersambar petir, bagian bangunan yang
terdekat dengan pohon tesebut harus dipasang penghantar penurunan;
(2) Penghantar penurunan harus selalu dipasang pada bagian-bagian yang menonjol yang
diperkirakan dapat tersambar petir;
(3) Penghantar penurunan harus dipasang sedemikian rupa, sehingga pemeriksaan dapat
dilakukan dengan mudah dan tidak mudah rusak.

Pasal 18
(1) Penghantar penurunan harus dilindungi terhadap kerusakan-kerusakan mekanik,
pengaruh cuaca, kimia (elektrolisa) dan sebagainya.
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(2) Jika untuk melindungi penghantar penurunan itu dipergunakan pipa logam, pipa
tersebut pada kedua ujungnya harus disambungkan secara sempurna baik elektris
maupun mekanis kepada penghantar untuk mengurangi tahanan induksi.

Pasal 19
(1) Instalasi penyalur petir dari suatu bangunan paling sedikit harus mempunyai 2 (dua)
buah penghantar penurunan;
(2) Instalasi penyalur petir yang mempunyai lebih dari satu penerima, dari penerima
tersebut harus ada paling sedikit 2 (dua) buah penghantar penurunan;
(3) Jarak antara kaki penerima dan titik pencabangan penghantar penurunan paling besar
5 (lima) meter.

Pasal 20
Bahan penghantar penurunan yang dipasang khusus harus digunakan kawat tembaga atau
bahan yang sederajat dengan ketentuan:
a. penampang sekurang-kurangnya 50 mm2;
b. setiap bentuk penampang dapat dipakai dengan tebal serendah-rendahnya 2 mm.

Pasal 21
(1) Sebagai penghantar penurunan petir dapat digunakan bagian-bagian dari atap, pilarpilar, dinding-dinding, atau tulang-tulang baja yang mempunyai massa logam yang
baik;
(2) Khusus tulang-tulang baja dari kolom beton harus memenuhi syarat, kecuali:
a. sudah direncanakan sebagai penghantar penurunan dengan memperhatikan syaratsyarat sambungan yang baik dan syarat-syarat lainnya;
b. ujung-ujung tulang baja mencapai garis permukaan air di bawah tanah sepanjang
waktu.
(3) Kolom beton yang bertulang baja yang dipakai sebagai penghantar penurunan harus
digunakan kolom beton bagian luar.

Pasal 22
Penghantar penurunan dapat digunakan pipa penyalur air hujan dari logam yang dipasang
tegak dengan jumlah paling banyak separuh dari jumlah penghantar penurunan yang
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diisyaratkan dengan sekurang-kurangnya dua buah merupakan penghantar penurunan
khusus.

Pasal 23
(1) Jarak minimum antara penghantar penurunan yang satu dengan yang lain diukur
sebagai berikut;
a. pada bangunan yang tingginya kurang dari 25 meter maximum 20 meter;
b. pada bangunan yang tingginya antara 25-50 meter maka jaraknya (30 - 0,4 x
tinggi bangunan);
c. pada bangunan yang tingginya lebih dari 50 meter maximum 10 meter.
(2) Pengukuran jarak dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menyusuri keliling bangunan.

Pasal 24
Untuk bangunan-bangunan yang terdiri dari bagian-bagian yang tidak sama tingginya,
tiap-tiap bagian harus ditinjau secara tersendiri sesuai pasal 23 kecuali bagian bangunan
yang tingginya kurang dari seperempat tinggi bangunan yang tertinggi, tingginya kurang
dari 5 meter dan mempunyai luas dasar kurang dari 50 m2.

Pasal 25
(1) Pada bangunan yang tingginya kurang dari 25 meter dan mempunyai bagian-bagian
yang menonjol kesamping harus dipasang beberapa penghantar penurunan dan tidak
menurut ketentuan pasal 23;
(2) Pada bangunan yang tingginya lebih dari 25 meter, semua bagian-bagian yang
menonjol ke atas harus dilengkapi dengan penghantar penurunan kecuali untuk
menara-menara.

Pasal 26
Ruang antara bangunan-bangunan yang menonjol kesamping yang merupakan ruangan
yang sempit tidak perlu dipasang penghantar penurunan jika penghantar penurunan yang
dipasang pada pinggir atap tidak terputus.
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Pasal 27
(1) Untuk pemasangan instalasi penyalur petir jenis Franklin dan sangkar Faraday, jenisJenis bahan untuk penghantar dan pembumian dipilih sesuai dengan daftar pada
lampiran II Peraturan Menteri ini;
(2) Untuk pemasangan instalasi penyalur petir jenis Elektrostatic dan atau jenis lainnya,
jenis-jenis bahan untuk penghantar dan pembumian dapat menggunakan bahan sesuai
dengan daftar pada lampiran II Peraturan Menteri ini dan atau jenis lainnya sesuai
dengan standard yang diakui;
(3) Penentuan bahan dan ukurannya dari ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditentukan
berdasar-kan beberapa faktor yaitu ketahanan mekanis, ketahanan terhadap pcngaruh
kimia terutama korosi dan ketahanan terhadap penganih lingkungan lain dalam batas
standard yang diakui;
(4) Semua penghantar dan pengebumian yang digunakan harus dibuat dan bahan yang
memenuhi syarat. sesuai dengan standard yang diakui.

BAB V
PEMBUMIAN
Pasal 28
(1) Elektroda bumi harus dibuat dan dipasang sedemikian rupa sehingga tahanan
pembumian sekecil mungkin;
(2) Sebagai elektroda bumi dapat digunakan:
a. tulang-tulang baja dan lantai-lantai kamar di bawah bumi dan tiang pancang yang
sesuai dengan keperluan pembumian;
b. pipa-pipa Jogam yang dipasang dalam bumi sccara tegak;
c. pipa-pipa atau penghantar lingkar yang dipasang dalam bumi secana mendatar;
d. pelat logam yang ditanam;
e. bahan logam lainnya dan atau bahan-bahan yang cara pemakaian menurut ke
tentuan pabrik pembuatnya.
(3) Elektroda bumi tersebut dalam ayat (2) harus dipasang sampai mencapai air dalam
bumi.
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Pasal 29
(1) Elektroda bumi dapat dibuat dan:
a. Pipa baja yang disepuh dengan Zn (Zincum) dan ganis tengah sekurangkurangnya 25 mm dan tebal sckurang-kurangnya 3,25 mm;
b. Batang baja yang disepuh dengan Zn dan ganis tengah sekurang-kurangnya 19
mm;
c. Pita baja yang disepuh dengan Zn yang tebalnya sekurang-kurangnya 3 mm dan
lebar sekurang-kurangnya 25 mm;
(2) Untuk daerah-daerah yang sifat korosifnya lebih besar, elektroda bumi harus di buat
dari:
a. Pipa baja yang disepuh dengan Zn dan garis tengah dalam sekurang-kurangnya 50
mm dan tebal sekurang-kurangnya 3,5 mm;
b. Pipa dari tembaga atau bahan yang sederajat atau pipa yang disepuh dengan
tembaga atau bahan yang sederajat dengan ganis tengah dalam sekurangkurangnya 16 mm dan tebal sekurang-kurangnya 3 mm;
c. Batang baja yang disepuh dengan Zn dengan garis tengah sekurang-kurang nya 25
mm;
d. Batang tembaga atau bahan yang sederajat atau batang baja yang disalut dengan
tembaga atau yang sederajat dengan garis tengah sekurang-kurangnya 16 mm;
e. Pita baja yang disepuh dengan Zn dan tebal sekurang-kurangnya 4 mm dan lebar
sekurang-kurangnya 25 mm.

Pasal 30
(1) Masing-masing penghantar penurunan dan suatu instalasi penyalur petir yang
mempunyai beberapa penghantar penurunan harus disambungkan dengan elektroda
kelompok;
(2) Panjang suatu elektroda bumi yang dipasang tegak dalam bumi tidak boleh kurang
dan 4 meter, kecuali jika sebagian dan elektroda bumi itu sekurang-kurangnya 2 meter
di bawah batas minimum permukaan air dalam bumi;
(3) Tulang-tulang besi dan lantai beton dan gudang di bawah bumi dan tiang pancang
dapat digunakan sebagai elektroda bumi yang memenuhi syarat apabila sebagian dan
tulang-tulang besi ini berada sekurang-kurangnya 1 (satu) meter di bawah permukaan
air dalam bumi;
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(4) Elektroda bumi mendatar atau penghantar lingkar harus ditanam sckurang-kurangnya
50 cm didalam tanah.

Pasal 3l
Elektroda bumi dan elektroda kelompok harus dapat diukur tahanan pembumiann secara
tersendiri maupun kelompok dan pengukuran dilakukan pada musim kemarau.

Pasal 32
Jika keadaan alam sedemikian rupa sehingga tahanan pembumian tidak dapat tercapai
secara teknis, dapat dilakukan cara sebagai berikut:
a. masing-masing pcnghantar penurunan harus disambung dengan penghantar lingkar
yang ditanam lengkap dengan beberapa elektroda tegak atau mendatar sehingga
jumlah tahanan pembumian bersama memenuhi syarat;
b. membuat suatu bahan lain (bahan kimia dan sebagainya) yang ditanam bersama
dengan elektroda schingga tahanan pembumian memenuhi syanat.

Pasal 33
Elektroda bumi yang digunakan untuk pembumian instalasi listrik tidak boleh
digunakankan untuk pembumian instalasi penyalur petir.

Pasal 34
(1) Elektroda bumi mendatar atau penghantar lingkar dapat dibuat dan pita baja yang
disepuh Zn dengan tebal sekurang-kurangnya 3 mm dan lebar sckurang-kurangnya 25
mm atau dan bahan yang sederajat;
(2) Untuk daerah yang sifat korosipnya lebih besar, clektroda bumi mendatar atau
penghantar lingkar harus dibuat dari:
a. Pita baja yang disepuh Zn dengan ukuran lebar sekurang-kurangnya 25 mm dan
tebal sekurang-kurangnya 4 mm atau dan bahan yang sederajat;
b. Tembaga atau bahan yang sederajat, bahan yang disepuh dengan tembaga atau
bahan yang sederajat, dengan luas penampang sekurang-kurangnya 50 mm2 dan
bila bahan itu berbentuk pita harus mempunyai tebal sekurang-kurangnya 2 mm;
c. Elektroda pelat yang terbuat dan tembaga atau bahan yang sederajat dengan luas
satu sisi pcrmukaan sekurang-kurangnya 0,5 m2 dan tebal sekurang-kurangnya 1
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mm. Jika bcrbentuk silinder maka luas dinding silinder tersebut harus sekurangkurangnya 1 m2.

BAB VI
MENARA
Pasal 35
(1) Instalasi Penyalur Petir pada bangunan yang menyerupai menara sepenti menara air,
silo, mesjid, gereja, dan lain-lain harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahaya meloncatnya petir;
b. Hantaran listrik;
c. Penempatan penghantar;
d. Daya tahan terhadap gaya mekanik;
e. Sambungan antara massa logam dan suatu bangunan.
(2) Instalasi penyalur petir dan menana tidak boteh dianggap dapat melindungi bangunanbangunan yang berada disekitannya.

Pasal 36
(1) Junmlah dan penempatan dan penghantar penununan pada bagian luar dan menara
harus diselenggarakan menurut pasal 23 ayat (1);
(2) Dalm menara dapat pula dipasang suatu penghantar penurunan untuk memudahkan
penyambungan dari bagian-bagian logam menara itu.

Pasal 37
Menara yang seluruhnya terbuat dan logam dan dipasang pada pondasi yang tidak dapat
menghantar, harus dibumikan sekurang-kurangnya pada dua tempat dan pada jarak yang
sama diukur menyusuri keliling menara tersebut.

Pasal 38
Sambungan-sambungan pada instalasi penyalur petir untuk menara harus betul-betul
diperhatikan terhadap sifat korosif dan elektrolisa dan harus secara dilas karena kesukaran
pemeriksaan dan pemeliharaannya.
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BAB VII
BANGUNAN YANG MEMPUNYAI ANTENA
Pasal 39
(1) Antena harus dihubungkan dengan instalasi penyalur petir dengan menggunakan
penyalur tegangan lebih, kecuali jika antena tersebut berada dalam daerah yang
dilindungi dan penernpatan antena itu tidak akan menimbulkan loncatan bunga api;
(2) Jika antena sudah dibumikan secara tersendiri, maka tidak perlu dipasang penyalur
tegangan lebih;
(3) Jika antena dipasang pada bangunan yang tidak mempunyai instalasi penyalur petir,
antena harus dihubungkan kebumi rnelalui penyalur tegangan lebih.

Pasal 40
(1) Pemasangan penghantar antara antena dan instalasi penyalur petir atau dengan bumi
harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga bunga api yang timbul karena aliran
besar tidak dapat menimbulkan kerusakan;
(2) Besar penampang dan penghantar antara antena dengan penyalur tegangan lebih
penghantar antara tegangan lebih dengan instalasi penyalur petir atau dengan
elektroda bumi harus sekurang-kurangnya 2,5 mm2;
(3) Pemasangan penghantar antara antena dengan instalasi penyalur petir atau dengan
elektroda bumi harus dipasang selurus mungkin dan penghantar tersebut dianggap
sebagai penghantar penurunan petir.

Pasal 4l
(1) Pada bangunan yang mempunyai instalasi penyalur petir, pemasangan penyalur
tegangan lebih antara antena dengan instalasi penyalur petir harus pada tempat yang
tertinggi;
(2) Jika suatu antena dipasang pada tiang logam, tiang tersebut harus dihubungkan
dengan instalasi penyalur petir;

Pasal 42
(1) Pada bangunan yang tidak mempunyai instalasi penyalur petir, pemasangan penyalur
tegangan lebih antara antena dengan elektroda bumi harus dipasang di luar bangunan;
(2) Jika antena dipasang secara tersekat pada suatu tiang besi, tiang besi ini harus
dihubungkan dengan bumi.
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BAB VIII
CEROBONG YANG LEBIH TINGGI DARI 10 M
Pasal 43
(1) Pemasangan instajasj penyalur petir pada cerobong asap pabrik dan lain-lain yang
mempunyai ketinggian lebih dari 10 meter harus diperhatikan keadaan seperti di
bawah ini:
a. Timbulnya karat akibat adanya gas atau asap terutama untuk bagian atas dan
instalasi
b. Banyaknya penghantar penurunan petir;
c. Kekuatan gaya mekanik.
(2) Akibat kesukaran yang timbul pada pemeriksaan dan pemeliharaan, pelaksanaan
Pemasangan dan instalasi penyalur petir pada cerobong asap pabrik dan lain-lainnya
harus diperhitungkan juga terhadap korosi dan elektrolisa yang mungkin terjadi.

Pasal 44
instalasi penyalur petir yang terpasang dicerobong tidak boleh dianggap dapat melidungi
bangunan yang berada disekitarnya.

Pasal 45
(1) Penerima petir harus dipasang menjulang sekurang-kurangnya 50 cm di atas pinggir
cerobong;
(2) Alat penangkap bunga api dan cincin penutup pinggir bagian puncak cerobong dapat
digunakan sebagai penerima petir;
(3) Penerima harus disambung satu dengan lainnya dengan penghantar lingkar yang
dipasang pada pinggir atas dan cerobong atau sekeliling pinggir bagian luar, dengan
jarak tidak lebih dari 50 cm di bawah puncak cerobong;
(4) Jarak antara penerima satu dengan lainnya diukur sepanjang keliling cerobong paling
besar 5 meter. Penerima itu harus dipasang dengan jarak sama satu dengan lainnya
pada sekelilingnya;
(5) Batang besi, pipa besi dan cincin besi yang digunakan sebagai penerima harus dilapisi
dengan timah atau bahan yang sederajat untuk mencegah korosi.
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Pasal 46
(1) Pada tempat-tempat yang terkena bahaya termakan asap, uap atau gas sedapat
mungkin dihindarkan adanya sambungan;
(2) Sambungan-sambungan yang terpaksa dilakukan pada tempat-tempat ini, harus
dilindungi secara baik terhadap bahaya korosi;
(3) Sambungan antara penerima yang dipasang secara khusus dan penghantar penurunan
harus dilakukan sekurang-kurangnya 2 meter di bawah puncak dari cerobong.

Pasal 47
(1) Instalasi penyalur petir dan cerobong sekurang-kurangnya harus mempunyai 2 (dua)
penghantar penurunan petir yang dipasang dengan jarak yang sama satu dengan yang
lain;
(2) Tiap-tiap penghantar penurunan harus disambungkan langsung dengan penerima.

Pasal 48
(1) Cerobong dan logam yang berdiri tersendiri dan ditempatkan pada suatu pondasi yang
tidak dapat menghantar harus dihubungkan dengan tanah;
(2) Sabuk penguat dari cerobong yang terbuat dari logam harus disambung secara kuat
dengan penghantar penurunan.

Pasal 49
(1) Kawat penopang atau penarik untuk cerobong harus ditanahkan ditempat pengikat
pada alat penahan di tanah dengan menggunakan elektroda bumi sepanjang 2 meter;
(2) Kawat penopang atau penarik yang dipasang pada bangunan yang dilindungi harus
disambungkan dengan instalasi penyalur petir bangunan itu.

BAB IX
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 50
(1) Setiap instalasi penyalur petir dan bagian harus dipelihara agar selalu bekerja dengan
tepat, aman dan memenuhi syarat;
(2) Instalasi penyalur petir harus diperiksa dan diuji:
a. Sebelum penyerahan instalasi penyalur petir dan instalatir kepada pemakai;

4327

16 dari 23

PER.02/MEN/1989

b. Setelah ada perubahan atau perbaikan suatu bangunan dan atau instalasi penyalur
petir;
c. Secara berkala setiap dua tahun sekali;
d. Setelah ada kerusakan akibat sambaran petir;

Pasal 51
(1) Pemeriksaan dan pengujian instalasj penyalur petir dilakukan oleh pegawai
pengawas, ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk;
(2) Pengurus atau pemilik instalasi penyalur petir berkewajiban membantu
pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh pegawai pengawas,
ahli keselamatan kerja dan atau jasa inspeksi yang ditunjuk termasuk penyediaan
alat-alat bantu

Pasal 52
Dalam pemeriksaan berkala harus diperhatikan tentang hal-hal sebagai berikut:
a. elektroda bumi, terutama pada jenis tanah yang dapat menimbulkan karat;
b. kerusakan-kerusakan dan karat dan penerima, penghantar dan sebagainya;
c. sambungan-sambungan;
d. tahanan pembumian dan masing-masing elektroda maupun elektroda kelompok.

Pasal 53
(1) Setiap diadakan pemeriksaan dan pengukuran tahanan pembumian harus dicatat
dalam buku khusus tentang hari dan tanggal hasil pemeriksaan;
(2) Kerusakan-kerusakan yang didapati harus segara diperbaiki.

Pasal 54
(1) Tahanan pembumian dan seluruh sistem pembumian tidak boleh lebih dan 5 ohm;
(2) Pengukuran tahanan pembumian dan elektroda bumi harus dilakukan sedemikian rupa
sehingga kesalahan-kesalahan yang timbul disebabkan kesalahan polarisasi bisa
dihindarkan;
(3) Pemeriksaan pada bagian-bagian dan instalasi yang tidak dapat dilihat atau diperiksa,
dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran secara listrik.
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BAB X
PENGESAHAN
Pasal 55
(1) Setiap perencanaan instalasi penyalur petir harus dilengkapi dengan gambar rencana
instalasi;
(2) Gambar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan : gambar
bagan tampak atas dan tampak samping yang mencakup gambar detail dan bagianbagian instalasi beserta keterangan terinci termasuk jenis air terminal, jenis dari atap
bangunan, bagian-bagian lain peralatan yang ada di atas atap dan bagian bagian logam
pada atau di atas atap.

Pasal 56
(1) Gambar rencana instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 55 harus mendapat
pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;
(2) Tata cara untuk mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57
(1) Setiap instalasi penyalur petir harus mendapat sertifikat dan Menteri atau pejabat yang
ditunjuknya;
(2) Setiap penerima khusus seperti elektrostatic dan lainnya harus mendapat sertifikat dan
Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;
(3) Tata cara untuk mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 58
Dalam hal terdapat perubahan instalasi penyalur petir, maka pengurus atau pemilik harus
mengajukan permohonan perubahan instalasi kepada Menteri cq. Kepala Kantor Wilayah
yang ditunjuknya dengan melampiri gambar rencana perubahan.

Pasal 59
Pengurus atau pemilik wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.
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BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60
Pengurus atau pemilik yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 6 ayat (1), pasal 55 ayat
(1), pasal 56 ayat (1), pasal 57 ayat (1) dan (2), pasal 58 dan pasal 59 diancam dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dan (3)
Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

BAB XII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 61
Instalasi penyalur petir yang sudah digunakan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan,
Pengurus atau Pemilik wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini dalam waktu 1 (satu)
tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Peraturan Menteri ini rnulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 1989
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR
: PER.02/MEN/1989
TANGGAL
: 21 FEBRUARI 1989.

A. MACAM STRUKTUR BANGUNAN
Penggunaan dan Isi
Bangunan biasa yang tak perlu diamankan baik bangunan maupun isinya.
Bangunan dan isi jarang dipergunakan, seperti dangau di tengah sawah
gudang, menara atau tiang metal.
Bangunan yang bersisi perlatan sehari-hari atau tempat tinggal orang seperti
tempat tinggal rumah tangga, toko, pabrik kecil, tenda atau stasiun kereta
api.
Bangunan atau isinya cukup penting, seperti menara air, tenda yang berisi
cukup banyak orang tinggal, toko barang-barang berharga, kantor, pabrik,
gedung pemerintah, tiang atau menara non metal.
Bangunan yang berisi banyak sekali orang, seperti bioskop, mesjid, gereja,
sekolah, monumen bersejarah yang sangat penting.
Instalasi gas, ininyak atau bensin, rumah sakit.
Bangunan yang mudah meledak

Indeks A
- 10
0
1

2
3
5
15

B. KONSTRUKSI BANGUNAN
Konstruksi Bangunan
Seluruh bangunan terbuat dari logam (mudah menyalurkan listrik).
Bangunan dengan konstruksi beton bertulang, atau rangka besi dengan atap
logam.
Bangunan dengan konstruksi beton bertulang kerangka besi dan atap bukan
logam. bangunan kayu dengan atap bukan logam.
Bangunan kayu dengan atap bukan logam.

C. TINGGI BANGUNAN
Tinggi Bangunan Sampai dengan
(m)
6
12
17
25
35
50
70
100
140
200
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0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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D. SITUASI BANGUNAN
Situasi Bagunan
Di tanah datar pada semua ketinggian
Di kaki bukit sampai tiga perempat tinggi bukit atau dipegunungan sampai
1000 m.
Di puncak gunung atau pegunungan lebih dari 1000 m.

Indeks D
0
1
2

E. PENGARUH KILAT
Hari Guruh per Tahun
2
4
8
16
32
64
128
256

Indeks E
0
1
2
3
4
5
6
7

F. PERKIRAAN BAHAYA (R)
R = A+B+C+D+E
Di bawah
11
Sama dengan
11
12
13
14
Lebih dari
14

Perkiraan Bahaya
Diabaikan
Kecil
Sedang
Agak besar
Besar
Sangat besar

Pengamanan
Tidak perlu
Tidak perlu
Agak dianjurkan
Dianjurkan
Sangat dianjurkan
Sangat perlu

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 1989
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
: PER.02/MEN/1989
: 21 FEBRUARI 1989.

JENIS BAHAN DAN UKURAN TERKECIL
NO
1
1.

KOMPONEN
2
Penangkap petir
1) Penangkap petir
tegak
- Kepala dengan
dudukan

- Batang tegak

2) Penagkap petir
batang pendek

3) Penagkap petir datar

2.
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Penghantar penyalur
utama

JENIS BAHAN

BENTUK

3

4

UKURAN
TERKECIL
5

- Tembaga

Pejal runcing

Q 1“ (dudukan
adalah dengan
bahan
yang
sama)

- Baja galvanis

Pejal runcing

Q 1” dari pipa.

- Aluminium

Pejal runcing

Q 1”

- Tembaga

Silinder pejal.
Pita pejal

Q 10 mm
25 mm x 3 mm

- Baja galvanis

Pipa silinder pejal
Pipa pejal

Q 1”
25 mm x 3 mm

- Aluminium

Silinder pejal.
Pita pejal

Q 1”
25 mm x 4 mm

- Tembaga

Silinder pejal
Pita pejal

Q 8 mm
25 mm x 3 mm

- Baja galvanis

Silinder pejal
Pita pejal

Q 8 mm
25 mm x 3 mm

- Aluminium

Silinder pejal
Pita pejal

Q½“
25 mm x 4 mm

- Tembaga

Silinder pejal
Pita pejal
Pilin

Q 8 mm
25 mm x 3 mm
50 mm2

- Baja galvanis

Silinder pejal
Pita pejal
Silinder pejal
Pita pejal
Pilin

Q½“
25 mm x 4 mm
Q 8 mm
25 mm x 3 mm
50 mm2

- Tembaga
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3.

Elektroda pengebumian

- Baja galvanis

Silinder pejal
Pita pejal

Q 8 mm
25 mm x 3 mm

- Aluminium

Silinder pejal
Pita pejal

Q½“
25 mm x 4 mm

- Tembaga

Silinder pejal
Pita pejal

Q½“
25 mm x 4 mm

- Baja galvanis

Silinder pejal
Pita pejal

Q½“
25 mm x 4 mm

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 1989
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER-02/MEN/1992
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat
(2) Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, perlu
menetapkan tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli
keselamatan dan kesehatan kerja;
b. bahwa tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. PER03/Men/1978 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

No. Per-

04/Men/1987 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu
disempurnakan;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat:

1. Undang-undang Uap tahun 1930 (Stb 1930 No. 225);
2. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
mengenai Tenaga Kerja;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Peraturan Uap tahun 1930 (Stb 1930 No. 339);
5. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 yo. Keputusan Presiden No.
30 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. keputusan Presiden RI No. 64/M tahun 1988 tentang pembentukan
Kabinet Pembangunan V;
7. peraturan menteri tenaga kerja No. Per-04/Men/1987 tentang Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara
Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN, KEWAJIBAN DAN
WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknik berkeahlian khusus dari
luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk
mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja.
b. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
c. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya.
d. Direktur ialah Direktur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja.

Pasal 2
(1) Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk ahli
keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada
perusahaan yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100
orang;
b. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100
orang akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat dan atau instalasi yang besar
risiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja;
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BAB II
TATA CARA PENUNJUKAN
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pasal 3
Untuk dapat ditunjuk sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
Berpendidikan Sarjana, Sarjana Muda atau Sederajat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurangkurangnya 2 tahun;
2. Sarjana Muda atau Sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang
keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun:
a. Berbadan sehat;
b. Berkelakuan baik;
c. Bekerja penuh di instansi yang bersangkutan;
d. Lulus seleksi dari Tim Penilai.

Pasal 4
(1) Penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditetapkan berdasarkan
permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan instansi kepada Menteri Tenaga
Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan:
a. Daftar riwayat hidup;
b. Surat keterangan pengalaman kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja;
c. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
d. Surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan sesuai untuk
melaksanakan tugas sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
e. Surat berkelakuan baik dari Polisi;
f. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang
bersangkutan;
g. Foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir;
h. Sertifikat pendidikan khusus keselamatan dan kesehatan kerja, apabila yang
bersangkutan memilikinya.
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Pasal 5
(1) Penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja diberikan setelah memperhatikan
pertimbangan Tim Penilai;
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk Menteri Tenaga Kerja,
dan diketuai oleh Direktur Jenderal yang membidangi keselamatan dan kesehatan
kerja yang anggotanya terdiri dari Pejabat Departemen Tenaga Kerja, Badan dan
Instansi lain yang dipandang perlu.

Pasal 6
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas melakukan
penilaian tentang syarat-syarat administrasi dan kemampuan pengetahuan teknis
keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Kemampuan pengetahuan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
kemampuan melakukan identifikasi, evaluasi dan pengendalian masalah-masalah
keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7
(1) Keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2) Keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan
perpanjangan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan menurut
prosedur dalam pasal 4 ayat (1) dengan melampirkan:
a. Semua lampiran sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (2);
b. Salinan keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang lama;
c. Surat pernyataan dari pengurus atau pimpinan instansi mengenai prestasi ahli
keselamatan dan kesehatan kerja yang bersangkutan;
d. Rekapitulasi laporan kegiatan selama menjalankan tugas.
(4) Dalam keputusan penunjukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Tim Penilai dapat melakukan pengujian kembali tentang kemampuan pengetahuan
teknis keselamatan dan kesehatan kerja.

4338

4 dari 7

PER-02/MEN/1992

Pasal 8
(1) Keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja tidak berlaku apabila
yang bersangkutan:
a. Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain;
b. Mengundurkan diri;
c. Meninggal dunia.
(2) Keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja dicabut apabila yang
bersangkutan terbukti:
a. Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan
kerja;
b. Melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan
berbahaya;
c. Dengan sengaja dan atau karena kehilafannya menyebabkan terbukanya suatu
rahasia perusahaan/instansi yang karena jabatannya wajib untuk dirahasiakan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN WEWENANG
AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pasal 9
(1) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja berkewajiban:
a. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan
kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan
penunjukannya;
b. Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk
mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja satu kali dalam 3
(tiga) bulan, kecuali ditentukan lain;
2. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan
jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai
melakukan kegiatannya;
c. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi yang didapat
berhubungan dengan jabatannya.
(2) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditujukan kepada:
1. Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;
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2. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat;
3. Direktur Bina Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 10
(1) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja berwenang untuk:
a. Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan;
b. Meninta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja sesuai dengan keputusan
penunjukannya;
c. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan
persyaratan serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi:
1. Keadaan dan fasilitas tenaga kerja.
2. Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi serta peralatan
lainnya.
3. Penanganan bahan-bahan.
4. Proses produksi.
5. Sifat pekerjaan.
6. Cara kerja.
7. Lingkungan kerja.
(2) Perincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dirubah sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang ditunjuk berdasrkan Undang-undang uap
tahun 1930 dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang bekerja pada perusahaan
yang memberikan jasa dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus mendapat
persetujuan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11
(1) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditunjuk sebelum Peraturan Menteri
ini berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu dalam keputusan
penunjukannya.
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(2) Setelah berakhir jangka waktu penunjukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat dimintakan perpanjangan sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya
Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Koperasi No. Per. 03/Men/1978 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. Per-04/Men/1987 pasal 1, huruf a, b dan c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13, khususnya
yang mengatur Ahli Keselamatan Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 1992
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER.04/MEN/1995
TENTANG
PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan disemua Sektor kegiatan
dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin
meningkat untuk memenuhi tingkat produksi yang tinggi dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya
dapat menimbulkan kecelakaan apabila tidak ditangani secara
professional dan berkesinambungan;
b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kecelakaan, perlu
mengikutsertakan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah
pengawasan K3 mulai dari tahap konsultasi, pabrikasi, pemeliharaan,
reparasi, penelitian, pemeriksaan, pengujian, Audit K3 dan Pembinaan
K3;
c. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1261/Men/1988
sudah

tidak

sesuai

lagi

dengan

kebutuhan,

sehingga

perlu

disempurnakan;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Mengingat:

1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (Staatsblad tahun 1930 No. 225);
2. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya
Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun
1951 No. 4);
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 No. 55,
Tambahan Lembaran Negara No. 2912);
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 No. 1, Tambahan Lembaran Negara
No. 2918).

4342

1 dari 9

PER.04/MEN/1995

5. Keputusan Presiden RI. No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan VI.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1992 tentang Tata
Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan
mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3
adalah perusahaan yang usahanya dibidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan
pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah suatu Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang merupakan rangkaian
kegiatan pemeriksaan dan pengujian guna melakukan tindakan korektif baik secara
prefentif maupun represif.
d. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan
keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.
e. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara tehnis atau medis
yang mempunyai suatu risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan
teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan tehnis atau medis yang telah
ditetapkan.
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f. Pemeriksaan dan pengujian teknik adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan
pada keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahanbahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.
g. Pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja adalah pemeriksaan yang dilakukan
terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
h. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah
tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk
oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi langsung ditaatinya Undang-undang
Keselamatan Kerja.
i. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
j. Pengusaha adalah:
1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
3.

Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia

k. Dokter pemeriksa adalah Dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh
Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun
1970.
l. Direktur adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk
melaksanakan Undang-undang Keselamatan Kerja.

Pasal 2
(1) PJK3 dalam melaksanakan kegiatan jasa K3 harus terlebih dahulu memperoleh
keputusan penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
(2) Untuk memperoleh keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II.

4344

3 dari 9

PER.04/MEN/1995

Pasal 3
PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi:
a. Jasa Konsultan K3;
b. Jasa Pabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;
c. Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik;
d. Jasa Pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja;
e. JasaAudit K3;
f. Jasa Pembinaan K3.

Pasal 4
(1) Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik sebagaiman dimaksud dalam
pasal 3 huruf c meliputi bidang:
a. Pesawat uap dan bejana tekan;
b. Listrik;
c. Penyalur petir dan peralatan elektronik;
d. Lift;
e. Instalai proteksi kebakaran;
f. Konstruksi bangunan;
g. Pesawat angkat dan angkut dan pesawat tenaga dan priduksi;
h. Pengujian merusak (Destructif Test) dan tidak merusak (Non Destructif Test).
(2) Perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi bidang:
a. Kesehatan Tenaga Kerja;
b. Lingkungan Kerja;
(3) Rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat diubah sesuai dengan
perkembangan teknik dan tehnologi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 5
Perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilarang melakukan
kegiatan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b, e dan f.

Pasal 6
Ahli K3 atau dokter pemeriksa yang bekerja pada PJK3 mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan dan pengujian teknik atau pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan
kesehatan kerja sesuai dengan Keputusan penunjukannya.
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BAB II
SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN
Pasal 7
Untuk menjadi PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Berbadan hukum;
b. Memiliki ijin usaha perusahaan (SIUP);
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
e. Memiliki peralatan yang memadai sesuai usaha jasanya;
f. Memiliki Ahli K3 yang sesuai dengan usaha jasanya yang bekerja penuh pada
perusahaan yang bersangkutan;
g. Memiliki tenaga teknis sesuai usaha jasanya sebagaiman dimaksud salam pasal 3
huruf b.

Pasal 8
(1) Untuk mendapat Keputusan penunjukan sebagaiman dimaksud dalam pasal 2, PJK3
harus mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan
diberi materai disertai lampiran:
a. Salinan akte pendirian perusahaan;
b. Salinan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP);
c. Surat keterangan domisili perusahaan;
d. Salinan Bukti NPWP perusahaan;
e. Daftar peralatan yang dimiliki sesuai usaha jasanya;
f. Struktur organisasi perusahaan;
g. Salinan wajib lapor ketenagakerjaan;
h. Salinan Keputusan Penunjukan sebagai Ahli K3 atau dokter pemeriksa kesehatan
tenaga kerja kecuali untuk perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf b dan f;
i. Riwayat hidup Ahli K3 atau Tenaga Tehnis yang bekerja pada perusahaan yang
bersangkutan.
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(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencantumkan bidang
usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang sesuai dengan
Ahli K3 yang dimiliki.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan
kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 9
(1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diterima, Direktur
Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja memeriksa kelengkapan
syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis.
(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat administrasi dan syaratsyarat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat membentuk Tim Penilai;
(3) Ketua, anggota, hak, kewajiban dan masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pengawasan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri
Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
diterimanya permohonan, menetapkan penolakan atau keputusan penunjukan.
(5) Penolakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 10
(1) Keputusan Penunjukan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan setelah berakhir dapat diperpanjang.
(2) Untuk mendapatkan Keputusan Penunjukan perpanjangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), PJK3 harus mengajukan surat permohonan perpanjangan dengan
melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan daftar
kegiatan selama berlakunya Keputusan Penunjukan.
(3) Pengajuan permohonan perpanjangan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir
masa berlakunya keputusan penunjukan yang lama.
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 11
PJK3 yang telah memdapatkan Keputusan Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (4) berhak:
a. Melakukan kegiatan sesuai denga Keputusan Penunjukannya.
b. Menerima imbalan jasa sesuai dengan kontrak diluar biaya retribusi pengawasan
norma keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 12
PJK3 yang telah mendapatkan Keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (4) berkewajiban:
a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengutamakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara
jelas hak dan kewajiban;
d. Memelihara dokumen kegiatan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 13
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 PJK3 harus melaporkan dan
berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen atau Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja setempat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan
menyerahkan laporan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14
PJK3 yang melakukan kegiatan dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik atau jasa
pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja yang mengakibatkan
kerusakan atau kerugian pihak lain karena tidak mengikuti prosedur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib bertanggung jawab atas kerusakan
atau kerugian tersebut.

4348

7 dari 9

PER.04/MEN/1995

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15
Dalam hal adanya perubahan Ahli K3 atau tenaga teknis, PJK3 harus melaporkan kepada
Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 16
(1) Penunjukan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini untuk
mencapai hasil kecelakaan di tempat kerja.
(2) Untuk mencapai nihil kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PJK3 harus
memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemenuhan syarat-syarat K3
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
Menteri Tenaga Kerja dapat menunjang badan usaha tertentu untuk melaksanakan
kegiatan jasa K3.

BAB V
SANKSI
Pasal 17
PJK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, apabila dalam melaksanakan
kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi
Pencabutan Keputusan penunjuk sebagai PJK3.

Pasal 18
PJK3 yang telah mendapatkan Keputusan Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1261/Men/1988 tetap berlaku
sampai berakhirnya Keputusan Penunjukan yang lama.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya
Peraturan Menteri ini.

Pasal 20
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka keputusan Menteri Tenaga Kerja No.
Kep. 1261-/Men/1988 tentang syarat-syarat Penunjukan Perusahaan Jasa Pemeriksaan
dan Pengujian Teknik Pesawat Uap dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 1995
MENTERI TENAGA KERJA
ttd.
ABDUL LATIEF
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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/1998
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
KECELAKAAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diperlukan adanya ketentuan
mengenai tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan di tempat
kerja;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (lembaran Negara Tahun
1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1981);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
4. Keputusan

Presiden

Ri

Nomor

96/M/Tahun

1993

tentang

Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1993 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1993 tentang
Petunjuk

Teknis

Pendaftaran

Kepesertaan,

Pembayaran

Iuran,

Pembayaran Santunan,dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN
KECELAKAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula
yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda;
2. Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat
menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran,
peledakan dan bahaya pembuangan limbah;
3. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya;
4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu kegiatan
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;
5. Pegawai Pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UU
No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
6. Pengusaha adalah :
a. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
BAB II
TATACARA PELAPORAN KECELAKAAN
Pasal 2
(1)

Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat
kerja pimpinannya.

(2)

Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Kecelakaan Kerja;
b. Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;
c. Kejadian berbahaya lainnya.
2 dari 21
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Pasal 3
Kewajiban melaporkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi
pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya
kedalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun
1992.

Pasal 4
(1) Pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan
secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c
dan d kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak
lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan
dengan formulir laporan kecelakaan sesuai contoh bentuk 3 KK2 A lampiran I.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

Pasal 5
(1) Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjaannya dalam program
jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan
kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan
tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1993.
(2) Pengurus atau pengusaha yagn belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program
jaminan sosial tenaga kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, melaporkan
kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dan b dengan
tatacara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1993.

BAB III
PEMERIKSAAN KECELAKAAN
Pasal 6
(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5,
Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pngawas untuk
melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.
(2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau
pengusaha.
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(3) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 7
Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian mempergunakan
formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai lampiran II untuk kecelakaan kerja,
lampiran III untuk penyakit akibat kerja, lampiran IV untuk peledakan, kebakaran dan
bahaya pembuangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 limbah dan lampiran V untuk
bahaya lainnya.

Pasal 8
(1) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan
pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada tiap-tiap akhir
bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan
menggunakan formulir sebagaimana lampiran VI peraturan ini.
(2) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 9
(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja berdasarkan analisis laporan
kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyusun analisis kecelakaan
dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VII
peraturan ini.
(2) Analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk tiap bulan.
(3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan
analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk.

Pasal 10
Cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, III, IV, V, VI dan
VIIsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan
Ketenagakerjaan.
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Pasal 11
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan
berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan kecelakaan tingkat nasional.

BAB IV
SANKSI
Pasal 12
Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), diancam
dengan hukuman sesuai dengan ketntuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13
Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuj 3 KK2 dalam
Peraturan Menteri No. PER.04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/1993
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
Drs. Abdul Latief
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LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR
: 03/MEN/1998
TANGGAL
: 26 FEBRUARI 1998

LAPORAN KECELAKAAN
FORMULIR BENTUK 3
KK2 A
Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam
setelah terjadinya kecelakaan

1. Nama Perusahaan
Alamat dan Nomor Telepon
Jenis Usaha
Nomor Tenaga Kerja
Nomor Pendaftaran (Bentuk KKI)
Nomor Akte Pengawas
2. Nama Tenaga Kerja
Alamat dan Nomor Telepon
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Pekerjaan/Jabatan
Unit/Bagian Perusahaan
3. a. Tempat Kecelakaan
b. Tanggal Kecelakaan
4. Uraian Kejadian Kecelakaan
1. Bagaimana terjadinya kecelakaan
2. Jenis pekerjaan waktu kecelakaan
3. Saksi yang melihat kecelakaan
4.a. Sebutkan : mesin, pesawat, instalasi,
alat proses, cara kerja, bahan atau
lingkungan yang menyebabkan
kecelakaan.
b. Sebutkan : bahan, proses,
lingkungan, cara kerja, atau sifat
pekerjaan
yang
menyebabkan
penyakit akibat kerja.
5. Akibat kecelakaan
a. Akibat yang diderita korban
b. Sebutkan bagian tubuh yang sakit
c. Sebutkan jenis penyakit akibat
kerja
- Jabatan/Pekerjaan
- Lama bekerja
d. Keadaan penderita setelah
pemeriksaan pertama
1) Berobat jalan
2) Dirawat di :
Alamat:
6. Nama dan alamat dokter/tenaga
medik yang memberikan pertolongan
pertama (dalam hal penyakit yang
timbul karena hubungan kerja, nama
dokter yang pertama kali
mendiagnosa)
7. Kejadian di tempat kerja yang
membahayakan keselamatan dan
kesehatan kerja (misal: kebakaran,
peledakan, rubuhnya bagian
konstruksi bangunan, dan lain-lain).
8. Perkiraan kerugian
a. waktu (dalam hari/orang)
b. material
9. Upah tenaga kerja
a. Upah (upah pokok dan tunjangan)
b. Penerimaan lain-lain
c. Jumlah a + b
10. Kecelakaan dicatat dalam Buku
Kecelakaan pada No. Unit
11. Kecelakaan lain-lain yang perlu

BENTUK
KK 2A

Nomor KLUI
:
Nomor kecelakaan :
Diterima tanggal :
(diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja) :
Nomor Agenda JAMSOSTEK :
NPP
Kode Pos:
L

P

Kode Pos:
L:

No. KPA :
No. Tlp :
P:

Jam :
F **)
G **)

H**)

E**)

Meninggal dunia

Sakit

Sambil bekerja
Rumah Sakit

Rp.
Rp.
Rp.
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No. Telp:

Luka-luka

Tidak bekerja
Puskesmas
Poliklinik

PER.03/MEN/1998

*) Jika perlu dapat ditambah

Dibuat dengan
sesungguhnya

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Jabatan

Tanggal

Laporan kecelakaan ini dikirim:
• Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep
• Tenaga Kerja setempat
• Warna Kuning untuk arsip perusahaan
• Warna Hijau dan Biru Penyelenggara / PT. JAMSOSTEK (Persero)
• (Persero Jamsostek)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
Drs. Abdul Latief
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LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR
: 03/MEN/1998
TANGGAL
: 26 FEBRUARI 1998

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
KECELAKAAN KERJA

KANDEP TENAGA KERJA :
KANWIL DEPNAKER
:

NO :
KLUI :

I. DATA UMUM:
A. Identitas Perusahaan
1. Nama Perusahaan

: __________________________

2. Alamat Perusahaan

: __________________________

3. Alamat Pengurus

: __________________________

B. Informasi Kecelakaan
1. Tempat, Tanggal. Jam Kecelakaan

: __________________________

2. Sumber Laporan

: __________________________

3. Tanggal Diterima Laporan

: __________________________

4. Tanggal Perneriksaan

: __________________________

5. Atasan Langsung Korban

: __________________________

6. Saksi-saksi

: __________________________

C. Lain-Lain
1. P2K3 / Ahli K3

: Ada / Tidak *)

2. KKB/PP

: Ada / Tidak *)

3. Program Jamsostek

: Ada / Tidak *)

4. Unit Kerja SPSI

: Ada / Tidak *)

5. Jumlah Tenaga Kerja

: Ada / Tidak *)

6. Asuransi lainnya

: Ada / Tidak *)
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II. DATA KORBAN
1. Jumlah

A

: ___ orang

Laki-laki : ___ orang

A1

Perempan : ___ orang

A2

2. Nama

: a. ______________

Umur : ____ tahun

b. ______________ Umur : ____ tahun
c. *)

3. Akibat kec:

Mati

: ______ orang

A4

Luka berat

: ______ orang

A5

Luka ringan

: ______ orang

A6

Tanpa Korban

: ______ jam orang yang hilang

Jumlah kerugian : Rp. _____________________
4. Bagian Tubuh yang cedera
a.

________________________________________

A

b. *)

III. FAKTA YANG DIDAPAT
1. Kondisi Yang Berbahaya
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
d. ___________________________________________________________
dan seterusnya
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2. Tindakan Yang Berbahaya
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
dan seterusnya
IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN
*) Bila perlu dibuat lampiran tersendiri.
V.

SUMBER KECELAKAAN

KODE C

VI. TYPE KECELAKAAN
VII.

PENYEBAB KECELAKAAN

KODE D

1. Kondisi Yang Berbahaya
2. Tindakan Yang Berbahaya
VIII. SYARAT YANG DIBERIKAN

KODE E

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT
X. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN
1. Jumlah jam kerja/hari

: _____ jam

2. Jumlah jam orang yang hilang : _____ jam
______________________________________________________________________
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Mengetahui :
Kepala Kantor
Departemen Tenaga Kerja

................, ….......................
Pegawai Pengawas

(............................................)

(............................................)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR
: 03/MEN/1998
TANGGAL
: 26 FEBRUARI 1998

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
KANDEP TENAGA KERJA :
NO :
KANWIL DEPNAKER
:
KLUI :
_____________________________________________________________________
I. DATA UMUM
A. Identitas Perusahaan

: .......................................................................

1. Nama Perusahaan

: .......................................................................

2. Alamat Perusahaan

: .......................................................................

3. Nama Pengurus

: .......................................................................

4. Alamat Pengurus

: .......................................................................

5. Jenis Perusahaan

: .......................................................................

B. Informasi Penyakit Akibat Kerja
1. Tempat/Tanggal

: .......................................................................

2. Sumber Laporan

: .......................................................................

3. Tanggal Diterima Laporan: .......................................................................
4. Tanggal Pemeriksaan

: .......................................................................

5. Atasan Langsung Korban : .......................................................................
6. Saksi-saksi

: .......................................................................

C. Lain-lain
1. P2K3 /Ahli K3

: Ada / Tidak *)

2. KKB / PP

: Ada / Tidak *)

3. Program Jamsostek

: Ada / Tidak *)

4. Unit Kerja SPSI

: Ada / Tidak *)

5. Jumlah Tenaga Kerja

: Ada / Tidak *)
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6. Asuransi lainya

: Ada / Tidak *)

II. DATA KORBAN
A. Identitas

: Kode A

1. Nama

: ……………………………………………………..

2. NIP

: ……………………………………………………..

3. Jenis Kelamin

: ……………………………………………………..

4. Jabatan

: ……………………………………………………..

5. Unit / Bagian Kerja

: ……………………………………………………..

6. Lama Bekerja

: ……………………………………………………..

B. Riwayat Pekerjaan
C. Riwayat Penyakit
D. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Bekerja
1. Dilakukan / Tidak Dilakukan *)
2. Kelainan yang ditemukan
E. Pemeriksaan Kesehatan Berkala
1. Dilakukan / Tidak dilakukan *)
2. Kelainan Yang ditemukan
F. Pemeriksaan Kesehatan Sekarang
1. Kelainan Yang Ditemukan
•

Keluhan Penderita

: ……………………….…………………………

•

Mental

: ……………………………….…………………

•

Fisik

: ……………………………………….…………

•

Laboratorium

: ……………………………………………….…

•

ECG

: ……………………………………………….…
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•

Rontgen

: ………………………………………………….

•

Pantologi Anatomi

: ………………………………………………….

G. Pemeriksaan Tambahan / Biologi Monitoring
(Pengukuran kadar kimia penyebab sakit. di dalam tubuh tenaga kerja misalnya
kadar dalani urin. darah. dan sebagainya, dan hasil tes/pemeriksaan fungsi organ
tubuh tertentu akibat pengaruh bahan kimia tersebut misalnya tes fungsi paruparu, dan sebagainya).

III. FAKTA YANG DIDAPAT
HASIL PERIKSAAN LINGKUNGAN KERJA DAN CARA KERJA
1. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita.
– Faktor Fisik

: ……………………………………………………...

– FakiorKimia

: ……………………………………………………...

– Faktor Biologi

: ……………………………………………………...

– Faktor Psikologi

: ……………………………………………………...

2. Faktor cara kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita.
– Peralatan Kerja

: ……………………………………………………...

– Proses Produksi

: ……………………………………………………...

– Ergonomi

: ……………………………………………………...

3. Upaya Pengendalian

: ……………………………………………………...

– Alat Pelindung Diri : ……………………………………………………...
– Ventilasi

: ……………………………………………………...

– Penyedot udara lokal : ……………………………………………………...
– ........................................................
– ........................................................
– ........................................................

14 dari 21

4364

PER.03/MEN/1998

IV. KESIMPULAN
Penderita /tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja : ___________
Diagnosis: ____________________________________________________________
V. CACAT AKIBAT KERJA
Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan / tidak menimbulkan.
a. Cacat fisik/mental *)

: _______________________________

b. Kehilangan kemampuan kerja

: _______________________________

VI. T1NDAKAN LEBIH LANJUT
______________________________________________________________________
Mengetahui :
Kepala Kantor
Departemen Tenaga Kerja

..................., …….....................
Pegawai Pengawas

(............................................)

(............................................)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
Drs. Abdul Latief

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR
: 03/MEN/1998
TANGGAL
: 26 FEBRUARI 1998

LAPORAN PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
PERISTIWA KEBAKARAN /PELEDAKAN/BAHAYA
PEMBUAGAN LIMBAH

KANDEP TENAGA KERJA :
NO :
KANWIL DEPNAKER
:
KLUI :
_____________________________________________________________________

I. DATA UMUM
A. Identitas Perusahaan

: ...........................................................

1. Nama Gedung/ Bangunan

: ...........................................................

2. Jenis kegiatan/usaha

: ...........................................................

3. Alamat

: ...........................................................
: ...........................................................
: ...........................................................

4. Pemilik

: ...........................................................

5. Pengelola

: ...........................................................

6. Nama Pengurus

: ...........................................................

7. Data Konstruksi Bangunan

: ...........................................................

– Luas lahan

: ..................................m2

– Luas bangunan

: ...................................meter

– Konstruksi Bangunan

:

•

Struktur utama

: ...........................................................

•

Lantai

: ...........................................................

•

Dinding luar

: ...........................................................

•

Dinding dalam

: ...........................................................

•

Rangka plapond

: ...........................................................

•

Penutup plapond

: ...........................................................

•

Rangka atap

: ...........................................................

•

Penutup atap

: ...........................................................

– Tinggi bangunan

: ........................................meter
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– Jumlah lantai

: ...........................................................

– Jumlah luas lantai

: ......................................... m2

– Dibangun tahun

: ...........................................................

– Rincian peruntukan ruangan / unit kerja

No.

Unit Kerja

Lokasi

8. Sarana proteksi kebakaran

: ..............buah, jenis......................

– Alat Pemadam Api Ringan

: ..............buah, jenis......................
: ..............buah, jenis......................
: ..............buah, jenis......................

– Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik : Ada / Tidak *)
– Instalasi Hydran

: Ada / Tidak *)

– Instalasi Sprinkeler

: Ada / Tidak *)

– Sarana Evakuasi

: Ada / Tidak *)

– Instalasi Penyalur Petir

: Ada / Tidak *)

– Instalasi Khusus

: ........................................

B. Informasi kecelakaan
(Kejadian Kebakaran/Peledakan/bahaya Pembuangan Limbah)
1. Waktu Kejadian

: Hari

: ...............................

Tanggal

: ...............................

Jam

: ...............................

2. Sumber Laportan

: .......................................................

3. Tanggal Diterima Laporan

: .......................................................

4. Tanggal Pemeriksaan

: .......................................................

C. Lain-lain
1. P2K3/Ahli K3

: Ada / Tidak *)

2. KKB/PP

: Ada / Tidak *)

3. Unit Kerja SPSI

: Ada / Tidak *)

4. Program Jamsostek

: Ada / Tidak *)
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5. Regu penanggulangan kebakaran

: ……… / ………………………….

6. Buku Prosedur Tanggap Darurat

: ……... / ………………………….

7. Data Pengawasan
a. No./tanggal Akte pengawasan

: ..........................................................

b. No. tanggal Sertifikat Instalasi
Proteksi Kebakaran

: ..........................................................

c. Tanggal Pemeriksaan Terkahir oleh : ..........................................................
d. No./tanggal Nota pemeriksaan

: ..........................................................

e. Syarat-syarat yang telah diberikan

: ..........................................................

(copy dokumen pengawasan dilampirkan)

II. DATA KORBAN
1. Jumlah

A

: ____ orang

Laki-laki : ____ orang

A1

Perempan : ____ orang

A2

2. Nama

: a. _______________ Umur : ____ tahun
b. _______________ Umur : ____ tahun
c. *)

3. Akibat kec:

Mati

: ______ orang

A4

Luka berat

: ______ orang

A5

Luka ringan

: ______ orang

A6

Tanpa Korban

: ______ jam orang yang hilang

Jumlah kerugian : Rp. _________________________
4. Bagian Tubuh yang cedera
a.

__________________________________________

b. *)
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5. Lain – lain
a. Kerugian harta
•

Bangunan

: Rp ...........................................................

•

Peralatan

: Rp ...........................................................

•

Bahan

: Rp ...........................................................

•

Lain-lain

: Rp ...........................................................

Total

: Rp ……………………………………..

b. Dampak akibat kejadian kebakaran
•

Bagian-bagian bangunan yang terbakar

•

Peralatan yang rusak

•

Berapa lama waktu yang diperlukan rehabilitasi

•

Masalah hubungan kerja karyawan

III. FAKTA YANG DIDAPAT
(Proses terjadinya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah)*)
1. Kondisi berbahaya
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
c.

____________________________________________________

dan seterusnya
2. Perbuatan berbahaya
a. ____________________________________________________
b. ____________________________________________________
c.

____________________________________________________

dan seterusnya
3. Proses berbahaya
4. Fungsi sarana proteksi kebakaran yang ada

IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN
(Uraian kejadian kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah )*)
1. Tempat /lokasi asal mula
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2. Kegiatan yang sedang dilakukan atau kegiatan terakhir di tempat asal
kejadian

3. Tanda-tanda yang diketahui/dilihat
(nama dan keterangan saksi)

4. Langkah / tindakan yang segera dilakukan setelah mengetahui adanya
kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah

5. Bantuan yang datang memberikan penolong

6. Sketsa tempat kerja
(Berikan tanda lokasi asal api, bagian yang terbakar dan bagian yang tidak
terbakar bila perlu dilampirkan gambar tersendiri)
7. Sketas tempat asal mula kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah
*)
8. Diagram alru proses
(Bila perlu dilampirkan gambar detail alat yang diduga menjadi faktor
penyebab awal terjadinya kebakaran / peledakan / bahaya pembuangan limbah
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V.

SUMBER KECELAKAAN
(Sumber utama penyebab kebakaran/peledakan/bahaya pembuangan limbah *)
Kode B

Listrik, api terbuka, reaksi kimia, pengelasan, bunga api pembakaran, bunga api
mekanik, penyalaan spontan, sambaran peteri, paparan radiasi, pemasan lebih,
permukaan panas, listrik statis, pembakaran sampah, dan lain lain

VI. TYPE KECELAKAAN
(Kronologis terjadinya korban manusia)

Kode C

VII. TYPE KECELAKAAN
(Faktor utama penyebab terjadinya korban manusia)

Kode D

1. Kondisi berbahaya
2. Tindakan berbahaya

Kode E

VIII. SYARAT-SYARAT YANG DIBERIKAN
(Upaya-upaya untuk pencegahan, memperkecil resiko, sarana proteksi kebakaran
dan lain-lain).
IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT
X.

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN
(Langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd
Drs. Abdul Latief
*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN V
NOMOR
TANGGAL

:
:
:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
03 TAHUN 1998
26 Pebruari 1998

ANALISIS LAPORAN KECELAKAAN
(KECELAKAAN KERJA, PENYAKIT AKIBAT KERJA, PELEDAKAN, KEBAKARAN,
DAN BAHAYA PEMBUANGAN LIMBAH SERTA KEJADIAN BERBAHAYA LAINNYA)
BULAN
KANWIL DEPARTEMEN TENAGA KERJA

:
:

I. STATISTIK

:
SEKTOR

NO
1

SUB SEKTOR

AKIBAT
JUMLAH
KORBAN
UMUR
KEC L
P
MNG LB LB
A3
A1 A2 A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A4 A5 A6

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN
PRIKANAN
- Pertanian tanaman bahan makanan pokok
- Pertanian tanaman lainnya
- Pertanian
- Jasa pertanian dan peternakan
- Perburuan, penangkapan binatang liar dengan

jerat/perangkap dan pembiakan marga satwa
- Perikanan
2

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
- Pertambangan batu bara
- Pertambangan minyak dan gas bumi
- Pertambangan bijih logam
- Pertambangan lain dan penggalian

3

INDUSTRI PENGOLAHAN
- Industri bahan makanan
- Industri minuman
- Industri tembakau
- Industri tekstil
- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki
-

Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi
kecuali untuk keperluan kaki & pakaian
Industri barang-barang untuk keperluan kaki &kulit
Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput,
rotan
Industri kertas dan barang-barang dari kertas
Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya

4372
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KETERANGAN CIDERA
A7

A8

A9

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

SEKTOR
NO

SUB SEKTOR

JUMLAH
AKIBAT
KORBAN
UMUR
KEC L
A3
P
MNG LB LB
A1 A2 A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A4 A5 A6

- Industri kimia
- Industri barang-barang kimia lainnya
- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah
- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu

bara
- Industri hasil dari karet
-

Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat
dan batu
Indsutri gelas dan barang-barang dari gelas
Industri semen, kapur dan barang-barang dari semen
Industri barang-barang bangunan daritanah liat
Industri barang-barang galian bukan logam lainnya
Industri dasar besi dan baja
industri dasar non ferrous metal
Industri arang-barang logam kecuali mesin dan
perlengkapannya

- Industri mesin kecuali mesin listrik
- Industri mesin listrik perlengkapannya bagian-

bagiannya
- Industri alat-alat pengangkutan

Industri alat-alat pengetahuan, timbangan alat-alat
- pemeriksa/penelitian yang tidak termasuk dalam

golongan lainnya
- Industri lain-lain

4

LISTRIK, GAS DAN AIR
- Listrik, gas dan uap

5

- Penjernihan dan penyediaan air
BANGUNAN
- Bangunan

6

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA
RUMAH MAKAN DAN HOTEL
- Perdagangan besar
- Perdagangan eceran
- Rumah makan dan minuman

7

ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN
KOMUNIKASI
- Angkutan air
- Angkutan udara
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KETERANGAN CIDERA
A7

A8

A9

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

SEKTOR
NO

SUB SEKTOR

JUMLAH
AKIBAT
KORBAN
UMUR
KEC L
A3
P
MNG LB LB
A1 A2 A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A4 A5 A6

- Jasa pengangkutan
- Komunikasi
8

KEUANGAN, ASURANSI USAHA PERSEWAAN
BANGUNAN DAN TANAH DAN JASA PERUMAHAN
- Lembaga keuangan
- Asuransi
-

9

Usaha persewaan bangunan dan tanah dan jasa
perusahaan

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN
- Pemerintah dan pertahanan keamanan
TOTAL

4374
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KETERANGAN CIDERA
A7

A8

A9

A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

SEKTOR
SUB SEKTOR

NO
1

JLH
KEC B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN
PERIKANAN
- Pertanian tanaman bahan makanan pokok
- Pertanian tanaman lainnya
- Pertanian
- Jasa pertanian dan peternakan
- Perburuan, penangkap binatang liar dengan

jerat/perangkap dan pembiakan marga satwa
- Perikanan
2

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
- Pertambangan batu bara
- Pertambangan minyak dan gas bumi
- Pertambangan bijih logam
- Pertambangan lain dan penggalian

3

INDUSTRI PENGOLAHAN
- Industri bahan makanan
- Industri minuman
- Industri tembakau
- Industri tekstil
- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki
- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi
- kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian
- Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki

dan kulit
- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput,

rotan
- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu
- Industri kertas dan barang-barang dari kertas
- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya
- Industri kimia
- Industri barang-barang kimia lainnya
- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah
- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu
- bara
- Industri hasil dari karet
- Industri barang-barang dari plastik
- Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat

dan batu
- Industri gelas dan barang-barang dari gelas
-

Indsutri semen, kapur dan barang-barang dari semen

- Industri barang-barang bangunan dari tanah liat
- Industri barang-barang galian bukan logam lainnya
- Industri dasar besi dan baja
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SUMBER KECELAKAAN
B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18

SEKTOR
SUB SEKTOR

NO

JLH
KEC B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

- Industri dasar non ferrous metal
- Industri barang-barang logam kecuali mesin dan

perlengkapannya
- Industri mesin kecuali mesin listrik
- Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian-

bagiannya
- Industri alat-alat pengangkutan
- Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat

pemeriksaan/penelitian yang tidak termasuk dalam
golongan lainnya
- Industri lain-lain
4

LISTRIK, GAS DAN AIR
- Listrik, gas dan uap
- Penjernihan dan penyediaan air

5

BANGUNAN

6

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH
MAKAN DAN HOTEL

- Bangunan

- Perdagangan besar
- Perdaganan eceran
- Rumah makan dan minuman
- Hotel dan penginapan
7

ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
- Angkutan air
- Angkutan udara
- Jasa pengangkutan
- Komunikasi

8

KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PERSEWAAN
BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN
- Lembaga keuangan
- Asuransi
-

9

Usaha persewaan bangunan dan tananh, dan jasa
perusahaan

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN
- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan
TOTAL

4376
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SUMBER KECELAKAAN
B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18

SEKTOR
SUB SEKTOR

NO
1

JLH
KEC C1

C2

C3

TYPE KECELAKAAN
C4 C5 C6 C7 C8

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN
PERIKANAN
- Pertanian tanaman bahan makanan pokok
- Pertanian tanaman lainnya
- Pertanian
- Jasa pertanian dan peternakan
- Perburuan, penangkap binatang liar dengan

jerat/perangkap dan pembiakan marga satwa
- Perikanan

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

2

- Pertambangan batu bara
- Pertambangan minyak dan gas bumi
- Pertambangan bijih logam
- Pertambangan lain dan penggalian

INDUSTRI PENGOLAHAN

3

- Industri bahan makanan
- Industri minuman
- Industri tembakau
- Industri tekstil
- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki
- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi

kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian
- Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki

dan kulit
- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput,

rotan
- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu
- Industri kertas dan barang-barang dari kertas
- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya
- Industri kimia
- Industri barang-barang kimia lainnya
- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah
- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu

bara
- Industri hasil dari karet
- Industri barang-barang dari plastik
- Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat

dan batu
- Industri gelas dan barang-barang dari gelas
-

Indsutri semen, kapur dan barang-barang dari semen

- Industri barang-barang bangunan dari tanah liat
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C9

C10 E1

E2

TINDAKAN YANG BERBAHAYA
E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

E10

SEKTOR
SUB SEKTOR

NO

JLH
KEC C1

C2

C3

TYPE KECELAKAAN
C4 C5 C6 C7 C8

- Industri barang-barang galian bukan logam lainnya
- Industri dasar besi dan baja
- industri dasar non ferrous metal
- Industri barang-barang logam kecuali mesin dan

perlengkapannya
- Industri mesin kecuali mesin listrik
- Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian-

bagiannya
- Industri alat-alat pengangkutan
- Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat

pemeriksaan/penelitian yang tidak termasuk dalam
golongan lainnya
- Industri lain-lain
4

LISTRIK, GAS DAN AIR
- Listrik, gas dan uap
- Penjernihan dan penyediaan air

5

BANGUNAN

6

PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH
MAKAN DAN HOTEL

- Bangunan

- Perdagangan besar
- Perdaganan eceran
- Rumah makan dan minuman
- Hotel dan penginapan
7

ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
- Angkutan air
- Angkutan udara
- Jasa pengangkutan
- Komunikasi

8

KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PERSEWAAN
BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN
- Lembaga keuangan
- Asuransi
-

9

Usaha persewaan bangunan dan tananh, dan jasa
perusahaan

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN
- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan
TOTAL

4378
7 dari 9

C9

C10 E1

E2

TINDAKAN YANG BERBAHAYA
E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

E10

SEKTOR

KONDISI YANG BERBAHAYA

JLH

NO
SUB SEKTOR
1

KEC D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN
PERIKANAN
- Pertanian tanaman bahan makanan pokok
- Pertanian tanaman lainnya
- Pertanian
- Jasa pertanian dan peternakan
- Perburuan, penangkap binatang liar dengan

jerat/perangkap dan pembiakan marga satwa
- Perikanan
2

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
- Pertambangan batu bara
- Pertambangan minyak dan gas bumi
- Pertambangan bijih logam
- Pertambangan lain dan penggalian

3

INDUSTRI PENGOLAHAN
- Industri bahan makanan
- Industri minuman
- Industri tembakau
- Industri tekstil
- Industri pakaian jadi kecuali untuk keperluan kaki
- Industri kulit & barang-barang dari kulit, kulit imitasi
- kecuali untuk keperluan kaki dan pakaian
- Industri kulit & barang-barang untuk keperluan kaki

dan kulit
- Industri kayu dan barang-barang dari kayu, rumput,

rotan
- Industri alat-alat rumah tangga dari kayu
- Industri kertas dan barang-barang dari kertas
- Industri percetakan, penerbitan & sejenisnya
- Industri kimia
- Industri barang-barang kimia lainnya
- Pembersihan dan pengelolaan minyak tanah
- Industri macam-macam hasil minyak tanah dan batu

bara
- Industri hasil dari karet
- Industri barang-barang dari plastik
- Industri barang-barang keramik, porselen, tanah liat

dan batu
- Industri gelas dan barang-barang dari gelas
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D8

D9

JUMLAH
JAM ORANG
KERUGIAN
YANG HILANG
MATERIAL
PADA
D10 D11 D12

SR FR

SEKTOR

KONDISI YANG BERBAHAYA

JLH

NO
SUB SEKTOR

KEC D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Indsutri semen, kapur dan barang-barang dari semen
- Industri barang-barang bangunan dari tanah liat
- Industri barang-barang galian bukan logam lainnya
- Industri dasar besi dan baja
- industri dasar non ferrous metal

Industri barang-barang logam kecuali mesin dan
- perlengkapannya
- Industri mesin kecuali mesin listrik

Industri mesin listrik dan perlengkapannya bagian- bagiannya
- Industri alat-alat pengangkutan

Industri alat-alat pengetahuan, timbangan, alat-alat
pemeriksaan/penelitian yang tidak termasuk dalam
- golongan lainnya
- Industri lain-lain
4

LISTRIK, GAS DAN AIR
- Listrik, gas dan uap
- Penjernihan dan penyediaan air

5

BANGUNAN

6

- Bangunan
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA RUMAH
MAKAN DAN HOTEL
- Perdagangan besar
- Perdaganan eceran
- Rumah makan dan minuman
- Hotel dan penginapan

7

ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
- Angkutan air
- Angkutan udara
- Jasa pengangkutan
- Komunikasi

8

KEUANGAN, ASURANSI USAHA, PERSEWAAN
BANGUNAN DAN TANAH, DAN JASA PERUMAHAN
- Lembaga keuangan
- Asuransi
-

9

Usaha persewaan bangunan dan tananh, dan jasa
perusahaan

JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL DAN PERORANGAN
- Pemerintahan dan pertahanan kecamatan
TOTAL

4380
9 dari 9

D8

D9

JUMLAH
JAM ORANG
KERUGIAN
YANG HILANG
MATERIAL
PADA
D10 D11 D12

SR FR

PER.04/MEN/1998

PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER.04/MEN/1998
TENTANG
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA
DOKTER PENASEHAT
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

: a. bahwa

untuk meningkatkan

pelayanan

program

jaminan

kecelakaan kerja, Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerinah Nomor 14 Tahun 1993, harus
mempunyai kesamaan langkah dan persepsi dalam menangani kasus
kecelakaan kerja yang berkaitan dengan masalah medis.
b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan langkah dan persepsi tersebut,
perlu diatur pengangkatan, pemberhentian dan tata kerja bagi Dokter
Penasehat.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Mengingat

: 1. Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 14, Tahun 1992
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun
1993 No. 20, Tambahan Lembaran Negara RI 3520).
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan
Penyelenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No 59).
4. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tetang penyakit yang
timbul karena hubungan kerja.
5. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan VI.
6. Peraturan Menterin Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja.
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7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang
Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran,
Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA
KERJA DOKTER PENASEHAT.

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
3. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja,
termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan
yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang
ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
4. Penyakit akbat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau
lingkungan kerja.
5. Cacat sebagian adalah hilangnya atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh
tenaga kerja untuk selama-lamanya.
6. Cacat total adalah keadaan tenaga kerja tidak mampu bekerja sama sekali untuk
selama-lamanya.
7. Cacat fungsi adalah keadaan berkurangnya kemampuan atau tidak berfungsinya
sebagian anggota tubuh tenaga kerja akibat kecelakaan untuk selama-lamanya.
8. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja
untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam
bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan
dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja pengusaha dengan tenaga kerja,
termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
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9. Dokter Penasehat adalah dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan atas usul dan
diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja.
10. Dokter Pemeriksa adalah dokter perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh
perusahaan atau dokter pemerintah yang memeriksa dan merawat tenaga kerja.
11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
12. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Teknis berkeahlian khusus dari
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

BAB II
FUNGSI DAN TUGAS DOKTER PENASEHAT
Pasal 2
Dokter Penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pegawai
Pengawas Ketenagakerjaan dan atau Badan Penyelenggara dalam menyelesaikan kasus
Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pasal 3
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dokter Penasehat
mempunyai tugas:
1. Melakukan pemeriksaan rekam medis dan bila dipandang perlu melakukan
pemeriksaan ulang kepada tenaga kerja.
2. Menetapkan besarnya persentase cacat fungsi, cacat anatomis, dan penyakit akibat
kerja bila terjadi perbedaan pendapat antara Badan Penyelenggara dengan pengusaha
dan atau tenaga kerja ahli warisnya.
3. Memberikan pertimbangan medis kepada Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan
besarnya persentase cacat dan penyakit akibat kerja yang belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
4. Mengadakan konsultasi dengan dokter pemeriksa dan atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam menetapkan penyakit akibat kerja atau persentase cacat.
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BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DOKTER PENASEHAT
Pasal 4
(1) Menteri mengangkat dan memberhentikan Dokter Penasehat.
(2) Pengangkatan Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan:
a. Kebutuhan Dokter Penasehat untuk setiap wilayah kerja.
b. Perkembangan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja.
c. Tingginya angka kecelakaan kerja.

Pasal 5
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dokter Penasehat, harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia.
b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal golongan III/b.
c. Sekurang-kurangnya dokter umum.
d. Mempunyai surat penunjukan dari Menteri Kesehatan.
e. Memiliki sertifikat Hyperkes atau keahlian di bidang kesehatan kerja.
(2) Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja
selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6
Dokter penasehat dapat diberhentikan dengan alasan:
a. Dicabut penunjukannya oleh Menteri Kesehatan.
b. Mutasi ke luar wilayah kerjanya.
c. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan lancar.
d. Meninggal dunia.

Pasal 7
(1) Untuk meningkatkan kelancaran tugas Dokter Penasehat, Menteri mengangkat
seorang Koordinator Dokter Penasehat untuk seluruh Indonesia yang berkedudukan
di Pusat.
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(2) Koordinator Dokter Penasehat bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN MEDIS
Pasal 8
(1) Badan Penyelenggara dalam hal memerlukan pertimbangan medis dari Dokter
Penasehat harus menyampaikan secara tertulis kepada Pegawai Pengawas
Ketenagakerjaan setempat.
(2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam memintai pertimbangan medis, harus
menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Dokter Penasehat di wilayah
kerjanya.
(3) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari
terhitung sejak menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menyampaikannya kepada Dokter Penasehat.
(4) Permintaan pertimbangan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
lampiran rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya.

Pasal 9
(1) Dokter

Penasehat

setelah

menerima

permintaan

dari

Pegawai

Pengawas

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) harus segera
mempelajari rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya.
(2) Dalam hal rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipandang masih belum mencukupi, Dokter Penasehat melakukan
pemeriksaan ulang.
(3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemeriksaan
penunjang diagnostic dan konsultasi kepada dokter spesialis.

Pasal 10
(1) Dokter Penasehat setelah meneliti rekam medis dan atau data kecelakaan lainnya dan
atau melakukan pemeriksaan ulang, memberikan pertimbangan medis tentang:
a. besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja
yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
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b. besarnya persentase cacat akibat kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja
yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pertimbangan Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
masukan bagi Menteri atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaaan dalam menetapkan
besarnya jaminan kecelakaan kerja.

Pasal 11
(1) Biaya untuk pemeriksaan rekam medis dan atau data kecelakaan lainnnya dan atau
pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada Badan
Penyelenggara.
(2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan
Penyelenggara.

Pasal 12
(1) Dokter Penasehat harus sudah memberikan pertimbangan secara tertulis kepada
Menteri atau Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan.
(2) Pemberian

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dengan

menyampaikan formulir bentuk DP sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 13
Dokter Penasehat harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga)
bulan, kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan
tembusan kepada instansi terkait.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 14
(1) Pembinaan operasional Dokter Penasehat dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja atau
Pejabat yang ditunjuk.
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(2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain
dengan penataran, penyuluhan dan temu konsultasi baik tingkat regional maupun
tingkat nasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd.
ABDUL LATIEF
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LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: PER. 04/MEN/1998
TANGGAL : 20 FEBRUARI 1998

FORMULIR DP

Nomor

: _____________

Lampiran

: _____________

Kepada Yth.
Pengawas Ketenagakerjaan
Di
Kanwil Departemen Tenaga Kerja
Propinsi __________________

Perihal : Surat Keterangan Dokter Penasehat Tenaga Kerja

Berdasarkan surat permintaan pertimbangan medis No._________________
tanggal ______________
Dengan ini saya, Dokter _________________ Jabatan Dokter Penasehat Tenaga Kerja
sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor Kep. __ /MEN/1998,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nomor Tenaga Kerja : _________________________________________________
Nomor KPJ

: _________________________________________________

Jenis Pekerjaan

: _________________________________________________

2. Nama Perusahaan

: _________________________________________________

Jenis Usaha

: _________________________________________________

NPP

: _________________________________________________

Alamat

: _________________________________________________

3. Kecelakaan kerja pada tanggal

: _____________________________________

4. Pemeriksaan pada tanggal

: _____________________________________

5. Setelah membaca dan mempelajari : _____________________________________
a. Laporan Kecelakaan Tahap I
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b. Laporan Kecelakaan Tahap II
c. Surat Keterangan Dokter bentuk KK4.F3B yang ditandatangani oleh Dokter
___________________ Jabatan : Dokter Umum/Spesialis ___________________
dengan keterangan sebagai berikut _____________________________________
d. Melakukan pemeriksaan ulang pada tanggal ______________________________
Kepada

: _______________________________

Nama

: _______________________________

Umur

: _________ tahun

Pekerjaan

: _______________________________

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diberikan pertimbangan medis sebagai
berikut :
• Sembuh tanpa cacat

: ________________ %

• Cacat fungsi

: ________________ %

• Cacat sebagian/Anatomis

: ________________ %

• Cacat Total

: ________________ %

• Penyakit Akibat Kerja

: ________________ %

6. Keterangan lain-lain yang perlu

: ______________________________________

Dibuat dengan sesungguhnya di : ______________________
Pada tanggal : __________________
Dokter Penasehat : _____________________

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 1998
MENTERI TENAGA KERJA
ttd.
ABDUL LATIEF

4389

9 dari 9

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.11/MEN/VI/2005
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI TEMPAT KERJA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

Mengingat
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: a.

bahwa untuk mencegah dan menanggulangi pengaruh buruk terhadap
kesehatan, ketertiban, keamanan dan produktivitas kerja akibat
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainnya di tempat kerja diperlukan upaya
pencegahan dan penanggulangan yang optimal;

b.

bahwa untuk keberhasilan upaya pencegahan dan
penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diperlukan peran aktif pihak pengusaha dan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh;

c.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

: 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951
Nomor 4);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3671);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3698);

5.

Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

6.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002
tentang Badan Narkotika Nasional;

7.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002
tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
Lainnya;

8.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

9.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.
03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
Memperhatikan

: 1.

Rekomendasi Seminar dan Lokakarya Tripartit Nasional
Program Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
di Tempat Kerja tanggal 26 Juni 2002;

2.

Rekomendasi ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters
(ASOD) di Manila Philipina tanggal 20 – 24 September 2004.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA DI TEMPAT KERJA.
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syarat pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

3.

Zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar yang disebut
narkotika dan psikotropika.

4.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah penggunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di luar keperluan medis, tanpa
pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum.
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5.

Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan
hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana.

6.

Pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menanggulangi dampak
negatif dari penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

7.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

8.

Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

9.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak
atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya. Termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan halaman dan
sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan
tempat kerja tersebut.

10. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
Pasal 2
(1)

Pengusaha wajib melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya di tempat kerja.

(2)

Upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. penetapan kebijakan;
b. penyusunan dan pelaksanaan program.

(3)
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Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan pekerja/buruh,
serikat pekerja/serikat buruh, pihak ketiga atau ahli di bidang narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 3
Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja,
pengusaha, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dapat berkonsultasi dengan
instansi pemerintah yang terkait.
Pasal 4
(1)

Proses penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf
a, harus melalui konsultasi antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan atau
serikat pekerja/serikat buruh.

(2)

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis
dan sekurang-kurangnya memuat :
a. komitmen pengusaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan;
b. komitmen pembentukan unit yang menangani program pencegahan dan
penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.

(3)

Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat merupakan unit tersendiri
atau terintegrasi dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) atau Pelayanan Kesehatan Kerja.

(4)

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberlakukan tanpa
diskriminasi.
Pasal 5

(1)

Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,
dilaksanakan dengan cara :
a. mengkomunikasikan kebijakan dan program kepada semua pekerja/buruh;
b. melaksanakan program penyuluhan,
meningkatkan kesadaran pekerja/buruh;

pendidikan

dan

latihan

untuk

c. mengembangkan program bantuan konsultasi bagi pekerja/buruh;
d. melaksanakan evaluasi kebijakan dan program secara berkala.
(2)

Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi
dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 6

(1)

Pengusaha dapat meminta pekerja/buruh yang diduga menyalahgunakan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk melakukan tes dengan biaya
ditanggung oleh perusahaan.

(2)

Pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh
sarana pelayanan kesehatan atau laboratorium yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kerahasiaannya
sebagaimana yang berlaku bagi data rekam medis lainnya.
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(4)

Berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokter yang telah
mendapatkan pelatihan di bidang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
dapat menetapkan apakah pekerja/buruh harus mengikuti perawatan dan atau
rehabilitasi.
Pasal 7

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekerja/buruh yang membutuhkan perawatan dan
atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
(2) Pengusaha dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada pekerja/buruh dalam hal
pekerja/buruh
tidak bersedia
untuk mengikuti program
pencegahan,
penanggulangan,
perawatan dan atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan
narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya.
Pasal 8
(1)

Pengusaha atau pekerja/buruh harus segera melaporkan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia apabila ditemukan seseorang atau lebih memiliki atau
mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melalui
mekanisme pelaporan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau
Pelayanan Kesehatan Kerja.
Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2005

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FAHMI IDRIS
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PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER-15/MEN/VII/2005
TENTANG
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM
PADA DAERAH OPERASI TERTENTU
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

:

a bahwa usaha pertambangan umum memiliki karakteristik
tersendiri yang antara lain disebabkan karena lokasi
usahanya pada umumnya berada pada tempat terpencil
sehingga tidak dapat diberlakukan waktu kerja dan waktu
istirahat yang biasa;
b bahwa Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memungkinkan
pengaturan waktu kerja khusus untuk sektor tertentu;
c bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b
dipandang perlu untuk mengatur waktu kerja dan istirahat
di sektor usaha pertambangan umum dengan Peraturan
Menteri;

Mengingat

:

1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1951 Nomor 4);
2 Undang-Undang Nomor 13
Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu;
4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP-234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada
Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah
Tertentu;
5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor
KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan
Upah Kerja Lembur;

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional.
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT
PADA SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN UMUM PADA DAERAH
OPERASI TERTENTU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1 Waktu kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan
pekerjaan pada suatu periode tertentu
2 Daerah operasi tertentu adalah lokasi tempat dilakukan
eksplorasi, eksplotasi dan atau pengapalan hasil tambang.
3 Periode kerja adalah waktu tertentu bagi pekerja/buruh
untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan jadual kerja yang
ditetapkan dengan mengabaikan hari-hari kalender.
4 Pekerj/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan lain dalam bentuk lain.
5 Perusahaan adalah :
a setiap bentuk usaha berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain;
b usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mepekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6 Pengusaha adalah :
a orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;
c orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di
luar wilayah Indonesia.
7 Menteri adalah Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2
(1) Perusahaan di bidang pertambangan umum termasuk
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perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di
daerah operasi tertentu dapat enerapkan :
a waktu kerja dan istirahat sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP-234/MEN/2003;
b periode kerja maksimal 10 (sepuluh) minggu berturut-turut
bekerja, dengan 2 (dua) minggu berturut-turut istirahat
dan setiap 2 (dua) minggu dalam periode kerja diberikan 1
(satu) hari istirahat.
(2) Dalam hal perusahaan menerapkan periode kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka waktu
kerja paling lama 12 (dua belas) jam sehari tidak termasuk
waktu istirahat selama 1 (satu) jam.
(3) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib membayar upah kerja setelah
7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut:
a untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib
membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja
sebesar 3,5 (tiga setengah) x upah sejam;
b untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib
membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja
sebesar 5,5 (lima tengah) x upah sejam;
c untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1(satu) hari, wajib
membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja
sebesar 7,5 (tujuh setengah) x upah sejam;
d untuk waktu kerja 12 (dua belas) jam 1(satu) hari, wajib
membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja
sebesar 9,5 (sembilan setengah) x upah sejam.
Pasal 3
Pelaksanaan waktu istirahat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
Pasal 4
(1) Perusahaan dapat melakukan kegiatan dan atau waktu kerja
dengan memilih dan menetapkan kembali waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
(2) Pergantian dan atau perubahan waktu kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu
oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan
dilaksanakan.
(3) Dalam hal perusahaan akan melakukan perubahan waktu
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kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
memberitahukan secara tertulis atas
kepada instansi yang bertanggung
ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
kepada instansi yang bertanggung
ketenagakerjaan di Provinsi.

(1), maka Pengusaha
perubahan tersebut
jawab di bidang
dengan tembusan
jawab di bidang

Pasal 5
Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari tempat tinggal
yang diakui oleh perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja
apablia perjalanan memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.
Pasal 6
Dalam hal perusahaan telah memilih dan menetapkan salah satu dan atau
beberapa waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ternyata
pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari waktu kerja tersebut, maka
perusahaan wajib membayar upah sesuai dengan waktu kerja yang dipilih dan
ditetapkan.
Pasal 7
Dalam hal libur resmi jatuh pada suatu periode yang telah dipilih dan
ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, maka libur resmi tersebut dianggap hari kerja biasa.
Pasal 8
Perhitungan upah dan upah kerja lembur tunduk kepada Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu
Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Pasal 9
(1) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus melaporkan
pelaksanaannya 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a waktu kerja yang dipilih dan ditetapkan serta waktu
istirahat;
b
jumlah
pekerja/buruh
yang
dipekerjakan; c daftar upah kerja lembur;
d perubahan pelaksanaan waktu kerja.
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Pasal 10
Perusahaan harus menyesuaikan waktu kerja dan periode kerja sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
berlakunya Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2005
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
FAHMI IDRIS
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :PER.15/MEN/VIII/2008
TENTANG
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi
pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja perlu
dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat;

b.

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu
menetapkan ketentuan mengenai pertolongan pertama pada
kecelakaan di tempat kerja;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Menteri;

: 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan
Konvensi ILO Nomor 120 mengenai Hygiene Dalam
Perniagaan dan Kantor-kantor (Lembaran Negara Nomor 14
Tahun 1969);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1818);
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

2.

3.

4.

5.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6.

7.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah teakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
31/P Tahun 2007;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN
MENTERI
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA
PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di tempat kerja
selanjutnya disebut dengan P3K di tempat kerja, adalah upaya
memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada
pekerja/buruh/ dan/atau orang lain yang berada di tempat kerja,
yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.
2. Petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja/buruh yang
ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan diserahi tugas tambahan
untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.
3. Fasilitas di tempat kerja adalah semua peralatan, perlengkapan,
dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K di tempat
kerja.
4. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5.

6.

4401

Tempat Kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau
terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau
yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha
dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya
sebagaimana diperinci dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1970.
Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.

7.

Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia;
Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin
langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri
sendiri.
Pasal 2

(1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K
di tempat kerja.
(2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.
BAB II
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
Pasal 3
(1) Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K
dari Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan setempat.
(2) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
b. Sehat jasmani dan rohani;
c. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K;
d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar di bidang
P3K di tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan.
(3) Pemberian lisensi dan buku kegiatan P3K sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
(4) Pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan.
Pasal 4
Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat
meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan
pertolongan bagi pekerja/buruh dan/atau orang lain yang
mengalami sakit atau cidera di tempat kerja.
Pasal 5
(1) Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah pekerja/buruh
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dan potensi bahaya di tempat kerja, dengan rasio sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2) Pengurus wajib mengatur tersedianya Petugas P3K pada :
a. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter lebih
sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat
kerja;
b. Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung
bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi
bahaya di tempat kerja;
c. Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja.
Pasal 6
Petugas P3K di tempat kerja mempunyai tugas :
a. Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja;
b. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
c. Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan; dan
d. Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus.
Pasal 7
(1) Pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan
lokasi P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat.
(2) Petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus
yang mudah dikenal oleh pekerja/buruh yang membutuhkan
pertolongan.
BAB III
FASILITAS P3K DI TEMPAT KERJA.
Pasal 8
(1) Fasilitas P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
meliputi :
a. Ruang P3K;
b. Kotak P3K dan isi;
c. Alat evakuasi dan alat transportasi; dan
d. Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau
peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi
bahaya yang bersifat khusus.
(2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d merupakan peralatan yang disesuaikan dengan potensi bahaya
yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan
darurat.
(3) Peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat (shower) dan
pembilasan/pencucian mata.
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Pasal 9
(1) Pengusaha wajib menyediakan ruang P3K sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dalam hal :
a. Mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang atau lebih;
b. Mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 100 orang
dengan potensi bahaya tinggi.
(2) Persyaratan ruang P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi :
a. Lokasi ruang P3K :
1. Dekat dengan toilet/kamar mandi;
2. Dekat jalan keluar;
3. Mudah dijangkau dari area kerja; dan
4. Dekat dengan tempat parkir kendaraan.
b. Mempunyai luas minimal cukup unruk menampung satu
tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi
seorang petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K
lainnya;
c. Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan
yang cukup lebar untuk memindahkan korban;
d. Diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah
dilihat;
e. Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
1. Wastafel dengan air mengalir;
2. Kertas tissue/lap;
3. Usungan/tandu;
4. Bidai/spalk;
5. Kotak P3K dan isi;
6. Tempat tidur dengan bantal dan selimut;
7. Tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : tandu
dan/atau kursi roda;
8. Sabun dan sikat;
9. Pakaian bersih untuk penolong;
10. Tempat sampah;
11. Kursi tunggu bila diperlukan.
Pasal 10
Kotak P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna
dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau;
b. Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II
Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat
selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja;
c. Penempatan kotak P3K :
1. Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi
tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat
apabila digunakan;
2. Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan
jumlah kotak P3K sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Menteri ini;
4404

3.

4.

Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500
meter atau lebih masing-masng unit kerja harus
menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh;
Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di
gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus
menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh.
Pasal 11

Alat evakuasi dan alat transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi :
a. Tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke tempat
yang aman atau rujukan; dan
b. Mobil ambulance atau kendaraan yang dapat digunakan untuk
pengangkutan korban.
BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 12
Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Surat Ketetapan
Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan Nomor 1/Bb3/P tangal 1
Oktober 1956 tentang Peraturan Khusus Untuk Pertolongan Pada
Kecelakaan (Peraturan Khusus AA), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai belaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal, 13 Agustus 2008.
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ttd
Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA,MSi.
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-15/MEN/VIII/2008
TENTANG
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

RASIO JUMLAH PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
DENGAN JUMLAH PEKERJA/BURUH BERDASARKAN KLASIFIKASI
TEMPAT KERJA
Klasifikasi Tempat Kerja.

Jumlah Pekerja/Buruh.

Jumlah petugas P3K.

Tempat
kerja
dengan
potensi bahaya rendah

25 – 150.
> 150

1 orang
1 orang untuk setiap 150
orang atau kurang.

Tempat
kerja
dengan
potensi bahaya tinggi.

< 100
> 100

1 orang
1 orang untuk setiap 100
orang atau kurang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 13 Agustus 2008
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd
Dr.Ir. ERMAN SUPARNO,MBA,MSi.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-15/MEN/VIII/2008.
TENTANG
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
ISI KOTAK P3K
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No.

ISI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kasa steril terbungkus.
Perban (lebar 5 Cm).
Perban (lebar 10 Cm).
Plester (lebar 1,25 Cm).
Plester Cepat.
Kapas (25 gram).
Kain segitiga/mittela.
Gunting.
Peniti.
Sarung tangan sekali pakai.
(pasangan)
Masker.
Pinset.
Lampu senter.
Gelas untuk cuci mata.
Kantong plastik bersih.
Aquades (100 ml lar.Saline)
Povidon Iodin (60ml)
Alkohol 70 %.
Buku panduan P3K di
tempat kerja.
Buku catatan.
Daftar isi kotak.

21.

KOTAK A
(Untuk 25
pekeja/buruh
atau kurang)
20
2
2
2
10
1
2
1
12
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KOTAK B
(Untuk 50
pekerja/buruh
atau kurang)
40
4
4
4
15
2
4
1
12
3
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1

KOTAK C
(Untuk 100
pekerja/buruh
atau kurang)
40
6
6
6
20
3
6
1
12
4
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1

1

1

1

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal, 13 Agustus 2008.
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd
Dr.Ir. ERMAN SUPARNO,MBA,MSi.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-15/MEN/VIII/2008
TENTANG
PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA
JUMLAH PEKERJA/BURUH, JENIS KOTAK P3K
DAN JUMLAH KOTAK P3K.
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Jumlah
Pekerja/Buruh

Jenis kotak P3K

Jumlah Kotak P3K
Tiap 1 (Satu) Unit Kerja.

Kurang dari 26
Pekerja/buruh

A

1 kotak A

26 s.d 50
Pekerja/buruh

B/A

1 kotak B atau,
2 kotak A.

51 s.d 100.
Pekerja/buruh

C/B/A

1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A.

Setiap 100
Pekerja/buruh.

C/B/A

1 kotak C atau,
2 kotak B atau,
4 kotak A atau,
1 kotak B dan 2 kotak A.

Keterangan :
1. 1 kotak B setara dengan 2 kotak A.
2. 1 kotak C setara dengan 2 kotak B.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tangal, 13 Agustus 2008.
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd
Dr.Ir. ERMAN SUPARNO, MBA, MSi.
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.25/MEN/XII/2008
TENTANG
PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT
KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

Mengingat
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:

:

a.

bahwa penggunaan peralatan kerja, mesin dan bahan kimia berbahaya dalam
proses produksi dapat menyebabkan tenaga kerja menderita kecelakaan dan
penyakit akibat kerja;

b.

bahwa untuk menetapkan kompensasi bagi tenaga kerja yang menderita
karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja, perlu dilakukan diagnosis dan
penilaian serta penetapan tingkat kecacatannya;

c.

bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kedokteran yang berpengaruh terhadap penilaian cacat akibat kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.79/MEN/2003 tentang
Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit
Akibat Kerja, perlu dilakukan penyempurnaan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena
kecelakaan dan penyakit akibat kerja;

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1951)

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

4.

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul
Karena Hubungan Kerja;

5.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
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6.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.
02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;

7.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja;

PER.

8.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;

PER.

Nomor

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU

:

Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat
Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

KEDUA

:

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai
acuan untuk menetapkan diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan
penyakit akibat kerja guna menghitung kompensasi yang menjadi hak tenaga
kerja.

KETIGA

:

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.79/MEN/2003 tentang Pedoman Diagnosis dan
Penilaian Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2008
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.25/MEN/XII/2008
TENTANG
PEDOMAN DIAGNOSIS DAN PENILAIAN CACAT
KARENA KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

BIDANG PENYAKIT KULIT
I. BATASAN
Penyakit kulit akibat kerja, ialah setiap penyakit kulit yang disebabkan oleh pekerjaan atau
lingkungan kerja yang berupa faktor risiko mekanik, fisik, kimia, biologik dan psikologik.
Kelainan yang terjadi dapat berupa :
– Dermatitis kontak
– Dermatitis kontak foto
– Acne
– Infeksi kulit (bakteri, virus, jamur, infestasi parasit)
– Neoplasi kulit
– Kelainan pigmentasi kulit.
II. DIAGNOSIS
Setelah identifikasi dan assesment potensial hazards di tempat kerja, maka data pemeriksaan
penderita dapat dievaluasi kemungkinannya berupa penyakit akibat kerja.
A. Anamnesis.
1. Keluhan
2. Riwayat pekerjaan sekarang
– sudah berapa lama bekerja di perusahaan ?
– riwayat pekerjaan dalam perusahaan (pernah dibagian mana saja ?)
3. Riwayat pekerjaan sebelumnya.
– perusahaan apa saja ?
– berapa lama ?
Dibandingkan catatan medik sebelum bekerja di perusahaan ("pre-employment
medical check up").
4. Riwayat penyakit keluarga
5. Riwayat perjalanan penyakit
– Waktu kejadian ?
– Rasa gatal ?
– Perbaikan selama cuti ?
– Pengobatan yang pernah/telah didapat ?
B. Pemeriksaaan Fisik
1. Inspeksi
– Pemeriksaan seluruh badan termasuk lipatan kulit, misal lipat paha, celah antar jari.
– Kondisi higiene umum
– Lokasi kelainan
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2. Palpasi
3. Pemeriksaaan dengan kaca pembesar

C. Pemeriksaaan penunjang
1. Pemeriksaaan Laboratorium
1.1. Pemeriksaan hasil kerokan kulit dengan KOH 20% (pemeriksaan jamur).
1.2. Tes serologi untuk sifilis :
– VDRL < 1/4 bukan sifilis, bukan pada pasien berisiko tinggi.
– VDRL > 1/4 kemungkinan sifilis (perlu dirujuk ke spesialis kulit dan kelamin.
1.3. Kelainan kulit karena HIV :
– Western Blot, atau
– Elisa 3x dengan metoda berbeda.
– Bagi yang tidak punya fasilitas Western Blot dapat dikirim sample darahnya ke
laboratorium rujukan
2. Pemeriksaan dengan Lampu Wood :
2.1. Untuk perubahan warna kulit berupa hipo atau hiper pigmentasi tanpa disertai
radang.
2.2. Untuk pemeriksaan psoriasis versicolor (panu)
3. Histopatologi.
Khususnya untuk neoplasma pada kulit.
4. Uji tempel.
Ada 2 (dua) cara :
4.1. Uji tempel terbuka.
Terutama untuk bahan yang bersifat iritan (biasanya bahan mudah menguap, bahan
yang dicurigai sebagai iritan dioleskan dibelakang telinga dan dievaluasi 24 jam
kemudian).
4.2. Uji tempel tertutup
– Dilakukan baik dengan alergen standar ataupun bukan standar dengan
pengenceran 1/1000 - 1/100.
– Lokasi penempelan di punggung atau lengan atas bagian lateral atau punggung,
alergen dioleskan pada unit uji tempel dan setelah 48 jam dibuka, setelah
terbuka 15 menit kemudian dievaluasi.

III. URAIAN PENILAIAN CACAT
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cacat bidang penyakit kulit sulit
diperhitungkan terhadap penurunan kemampuan kerja dan tidak tercakup dalam lampiran
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 yang telah disempurnakan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005.
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BIDANG NEUROLOGI
I.

BATASAN
Penyakit akibat kerja bidang neurologi adalah penyakit yang mengenai sistem syaraf pusat
dan perifer yang penyebabnya antara lain adalah trauma, gangguan vaskuler, infeksi,
degenerasi, keganasan, gangguan metabolisme, dan intoksikasi yang bermanifestasi berupa
keluhan-keluhan subjektif seperti nyeri, rasa berputar, kehilangan keseimbangan,
penglihatan kabur/double, gangguan kognitif (atensi, bahasa, kalkulasi, memory) dan
gangguan emosi. Dan keluhan objektif berupa gangguan fungsi sistem motorik, sistem
sensorik, sistem autonom.

II.

DIAGNOSIS
Diagnosis ditegakkan berdasarkan :
1. Anamnesis.
2. Pemeriksaan fisik:
a. Umum
b. Pemeriksaan Neurologi
Pemeriksaan neurologis harus meliputi riwayat pekerjaan dan medis yang akurat
mengenai fungsi saraf, hal-hal berikut perlu dievaluasi, status mental, saraf
kranial, sistem motorik dan sensorik, refleks, koordinasi, gaya berjalan dan postur
tubuh. Evaluasi sistem saraf otonom (refleks cahaya pupil dan fungsi kelenjar
lakrimal, ludah, dan pencernaan, kencing dan seksual) harus dilakukan.
Pemeriksaan refleks tendon dalam dan kekuatan otot di anjurkan diperiksa dan
evaluasi dengan teliti.
3. Pemeriksaan Penunjang Neurologi :
a. Pengukuran sensitivitas getaran
Pengukuran sensitivitas getaran memberi informasi tentang informasi serabut saraf
yang membawa sensasi dalam, dan dianggap sebagai sarana yang baik untuk
menilai ganggguan sensorik. Uji ini termasuk pemeriksaan garpu tala (antara 128
– 256 Hz) pada suatu tonjolan tulang. Akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk
menghitung sensitivitas vibrasi dengan getaran yang ditimbulkan secara
elektromagnetik atau elektrik.
b. Uji neurofisiologis
Elektromiografi dapat membantu mendeteksi denervasi serat otot akibat
degenerasi akson. Selain itu dapat pula mendemonstrasikan potensial llistrik pada
otot yang sedang istirahat, menurunnya rekruitmen unit motorik saat kontraksi
otot, dan variasi parameter unit motorik. Elektroneurografi memungkinkan
pengukuran kecepatan konduksi impuls serabut motorik maupun sensorik.
c. Elektroensefalografi
Elektroensefalografi tidak dapat dianjurkan sebagai uji deteksi dini gangguan
fungsional sistem saraf pusat. Demikian pula teknik-teknik baru seperti analisis
frekuensi elektroensefalografi dan potensial yang dibangkitkan otak.
d. Uji psikologis (neuro behavior).
Para pekerja yang berisiko tinggi terpapar zat neurotoksik hendaknya menjalani
pemeriksaan psikologis secara berkala untuk mencegah terjadinya kemunduran
fungsi yang irreversible pada sistem saraf yang lebih tinggi. Kalau mungkin,
hendaknya didapat suatu profil dasar sebelum paparan, guna rujukan untuk
pemeriksaan selanjutnya. Uji profil dasar dan pengendalian lebih lanjut hendaknya
meliputi :
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Pengukuran dinamisme intelektual (mis., tes RavenPM38)
uji daya ingat, meliputi komponen mekanis, visual dan logis (mis., uji daya
ingat Wechsler)
skrining kepribadian untuk melihat kemungkinan ciri-ciri kepribadian seperti
neurotik
waktu reaksi.
Perhatian khusus hendaknya diberikan pada laporan subjektif tentang kegelisahan
emosional dan mental. Perasaan-perasaan ini seringkali merupakan satu-satunya
bukti dini dari gangguan fungsi saraf yang lebih tinggi. Bila gejala-gejala tersebut
memberi kesan keterlibatan sistem saraf pusat yang lebih berat, pemeriksaan
psikodiagnostik yang seksama hendaknya dilaksanakan untuk menggali integritas
fungsi sistem saraf pusat termasuk : dinamisme mental dalam hubungannya
dengan kapasitas intelektual budaya, daya ingat jangka pendek dan panjang,
kemampuan menahan, menyimpan, mereproduksi informasi, kemampuan
psikomotor, dan perubahan kepribadian yang mempengaruhi individu tersebut dan
lingkungan sosial yang ada.
Uji psikologis dianggap dengan indikator yang sensitif untuk gangguan mental
dan emosional dini. Akan tetapi seringkali sulit membedakan gangguan
psikogenik fungsional dari proses-proses kemunduran organik. Dalam hal ini,
profil dasar individual tentu saja merupakan bantuan yang besar untuk diagnosis.
Tetapi jika profil dasar tidak ada, hal-hal berikut hendaknya dipertimbangkan
dalam diagnosis :
gangguan fungsional bersifat kurang spesifik dibandingkan tanda-tanda proses
kemunduran organik
gangguan fungsional mempunyai pengaruh yang lebih besar pada kepribadian
daripada fungsi mental
gangguan fungsional berubah sesuai dengan waktu dan dapat pulih.

Dengan mempertimbangkan fasilitas yang terbatas untuk pemeriksaan psikologis
yang seksama di banyak negara, maka sulit untuk menganjurkan selang waktu
yang dapat diterapkan pada semua situasi. Akan tetapi, selang waktu yang pantas
mungkin sekitar 2 tahun.
Bilamana mungkin, subjek-subjek dengan gangguan kondisi emosional atau
mental hendaknya tidak ditempatkan pada pekerjaan yang melibatkan paparan
terhadap agen-agen neurotoksis.
e. Pemeriksaan Radiologi dengan CT Scan dan MRI
Pemeriksaan penunjang
Lumbal punctie/cairan otak
Elektro Fisiologi (EEG, EMG)
Radiologi (foto kepala, CT Scan, MRI)

III.

URAIAN CACAT DAN PENILAIAN TINGKAT CACAT
Penilaian cacat dilakukan sesuai dengan gangguan fungsi :
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A. Penilaian cacat factor motorik menggunakan metode Manual Muscle Test (MMT)
Nilai
0
1
2

Tingkat Cacat Menurut MMT
Kelumpuhan sama dengan amputasi
Ada gerak otot tanpa gerak sendi
Dapat menggerakkan anggota badan tersebut
pada seluruh lingkup gerak sendi tanpa factor
gravitasi

Penilaian tingkat cacat
100%
80%
60%

3

Dapat menggerakkan anggota badan tersebut
pada seluruh “LGS” dengan faktor gravitasi
Nilai 3+ melawan tahanan ringan
Nilai 3+ melawan tahanan kuat/penuh

40%

4
5

20%
0%

B. Penilaian cacat pada sistem saraf otonom
Ggn Fungsi Otonom
Berkeringat
Miksi/defekasi

Tak ada
0%
0%

Ggn Sebagian
50%
50%

Ggn Total
100%
100%

C. Penilaian cacat penurunan libido
-

untuk yang belum punya anak 40%
untuk yang sudah punya anak 20%

D. Syaraf Kranial
-

-

N. I. lihat bidang penyakit mata
N. VIII, lihat bidang penyakit THT
N, IX – X, lihat bidang penyakit orthopaedi.

E. Penilaian tingkat disabilitas dan cacat perdarahan subarachnoid traumatika.
Penilaian dilakukan setelah menjalani neurorehabilitasi selama 6 bulan berdasarkan Glasgow
Outcome Scale (GOS) :
0
1
2
3

4

= death
= vegetatif state (patients exhibits no obvious cortical functions)
= severe disability (concious but disable. Patients depends upon others for daily
support due to mental or physical disability or both)
= moderate disability (disable but independent. Patient is independent as far as daily
life is concerned. The disabilities found include. Varying degrees of dysphasia,
hemiparesis, or ataxia, as well as intelectual and memory deficits and personal
changes)
= Good recovery (resumption of normal activities even though there may be minor
neurological or psychological deficits)

GOS 1 Status vegetatif, nilai fungsi yang hilang diatas 75%
GOS 2 Disabilitas berat, nilai fungsi yang hilang 51 - 75%
GOS 3 Disabilitas sedang, nilai fungsi yang hilang diatas 25 – 50%
GOS 4 Disabilitas ringan, nilai fungsi yang hilang 1 – 25%

F. Penilaian kecacatan tetap fisik trauma Medula Spinalis.
Klasifikasi tingkat dan keparahan trauma medula spinalis ditegakkan pada saat 72 jam sampai
7 hari setelah trauma, kemudian penilaian kecacatan tetap fisik setelah dilakukan
neurorehabilitasi 6 bulan.
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Impairment scale :

Grade

Tipe

A

Komplit

B

Inkomplit

C

Inkomplit

D

Inkomplit

E

Normal

Gangguan medula spinalis
ASIA/IMSOP
Tidak ada fungsi motorik dan
sensorik sampai S4-S5
Fungsi sensorik masih baik tapi
motorik terganggu sampai segmen
sakral S4-S5
Fungsi motorik terganggu dibawah
level, tapi otot-otot motorik utama
masih punya kekuatan<3
Fungsi motorik terganggu dibawah
level, otot-otot motorik utama
punya kekuatan >3
Fungsi motorik dan sensorik
normal

Persentasi fungsi
yang hilang
>75%
>50 – 75%
>25 – 50%
1 – 25%

0%

G. Penilaian gangguan fungsi Ischialgia dan Brachialgia.
Penilaian gangguan fungsi setelah program terapi selesai selama 6 bulan dengan
kemampuan daya kerja > 50 – 75% sesuai persentase santunan 40%.
H. Penilaian gangguan fungsi neuritis akibat jebakan.
Penilaian gangguan fungsi setelah program terapi selesai selama 6 bulan dengan
kemampuan daya kerja > 25 – 50% sesuai persentase santunan 20%.
I. Pekerja yang mengalami Stroke yang terjadi pada saat melaksanakan pekerjaan
di tempat kerja kemudian dibawa ke Rumah Sakit dan mengakibatkan kematian
tidak lebih dari 24 jam sejak terjadinya stroke dapat di kategorikan sebagai
kecelakaan kerja.
Penentuan ganti rugi mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76
Tahun 2007. Penentuan ganti rugi didasarkan pada persentase cacat fungsi
neurologik 100% sama dengan 70% dari upah.

BIDANG PENYAKIT DALAM
I.

BATASAN
Penyakit akibat kerja dalam lingkup penyakit dalam adalah penyakit yang timbul akibat
pemaparan oleh faktor risiko di tempat kerja yang mengenai organ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (sistem kardio vaskuler)
Penyakit Ginjal dan Saluran Kemih
Penyakit Saluran Cerna dan Hati
Penyakit Sistem Endokrin
Penyakit Darah dan Sistem Pembentuk Darah (hemopoetik)
Penyakit Otot dan Kerangka
Penyakit Infeksi

Kelainan yang terjadi dapat berupa kelainan akut, kelainan kronis dan penyakit keganasan. Yang
tersering terjadi adalah penyakit otot dan kerangka, penyakit infeksi dan penyakit darah.
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II.

DIAGNOSIS
A. Secara umum sistematika pemeriksaan penderita adalah sebagai berikut :
1. Anamnesis
Dalam melakukan anamnesis penyakit akibat kerja hendaknya meliputi hal-hal
sebagai berikut :
- Riwayat pekerjaan saat ini (apa yang dikerjakan setiap hari ?, bahan-bahan/alat
yang dipakai, lingkungan sekitar tempat kerja dan lain-lain)
- Riwayat pekerjaan sebelumnya (sama seperti diatas)
- Riwayat pekerjaan sampingan/hobi
- Hubungan antara keluhan penyakit dan waktu kerja :
Kapan keluhan paling sering timbul (bandingkan frekwensi keluhan waktu
kerja/hari-hari kerja dengan hari libur);
Kapan keluhan tersebut pertama kali timbul (dihitung mulai saat masuk kerja
sampai timbulnya keluhan)
- Riwayat penyakit keluarga
- Riwayat penyakit dahulu
2. Pemeriksaan Fisik
Sama seperti penyakit pada umumnya disesuaikan dengan diagnosis yang ada.
3. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan diagnosis yang dibuat meliputi
pemeriksaan :
- Laboratorium darah, urin, feses dan lain-lain
- Radiologi
- Patologi anatomi
B. Sistematika diagnostik dan penilaian tingkat cacat untuk kelainan setiap sistem adalah
sebagai berikut :
1. Penyakit jantung dan pembuluh darah akibat kerja
2. Penyakit ginjal dan saluran kemih akibat kerja
3. Penyakit saluran pencernaan dan penyakit hati akibat kerja
4. Penyakit endokrin akibat kerja
5. Penyakit darah dan sistem pembentuk darah akibat kerja
6. Penyakit otot dan kerangka akibat kerja
7. Penyakit insfeksi akibat kerja
ad 1. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Akibat Kerja
a. Iskemia dengan menyebabkan penyakit koroner (PJK)
1) Contoh penyebab :
- karbon disulfida
- karbon monoksida
- metilin klorida
- debu fibrogenik
- nitrat
- arsen
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- angina pektoris
- faktor risiko PJK lainnya harus disingkirkan terlebih dahulu
- EKG : perubahan ST-T
- Exercise stress test
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3) Tingkat cacat menetap
- ringan : tak ada angina pektoris pada beban fisik ringan (sesuai Class
I Canadian Cardiovascular Sosial Function Classification).
- Sedang : angina pektoris pada beban fisik sedang (sesuai Class II –
III Canadian Cardiovascular Social Function Classification).
- Berat : angina pektoris pada keadaan istirahat (sesuai Class IV
Canadian Cardiovascular Social Function Classification).
b. Iskemia tanpa menyebabkan PJK
1) Contoh penyebab :
- karbon monoksida
- metilin klorida
- nitrat
2) Kriteria diagnostik
- ada kontak dengan agen
- angina pektoris
- faktor risiko dapat disingkirkan
- EKG : perubahan ST-T
- Exercise stress test
3) Tingkat cacat : tidak menimbulkan cacat menetap
c. Disritmia
1) Contoh penyebab :
- fluorocarbon
- chlorinated hydrocarbon
- nitrat
- semua faktor risiko penyebab iskemia
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- palpitasi
- sinkope
- EKG : disritmia atrium atau ventrikel yang patologis
3) Tingkat cacat yang menetap :
Disritmia yang menetap sesudah melalui pemeriksaan yang berulang
baik yang berhubungan iskemia maupun tidak.
d. Kardiomiopati
1) Contoh penyebab :
- cobalt
- antimon
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- sesak nafas
- tekanan darah yang rendah, tekanan nadi kecil
- gallop
- kardiomegali
3) Tingkat cacat menetap yang timbul adalah cacat menetap sedan.
e. Penyakit pembuluh darah perifer :
1) Contoh penyebab :
- karbon disulfida
- karbon monoksida
- metilin klorida
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klaudikasio/ fenomena Raynaud
- faktor risiko penyakit pembuluh darah perifer lain harus disingkirkan
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3) Tingkat cacat menetap yang timbul adalah cacat menetap sedang.
f. Cor pulmonale :
1) Contoh penyebab : debu fibrogenik
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- gagal jantung kanan
- insufisiensi pernapasan (lihat penyakit paru akibat kerja)
3) Tingkat cacat menetap sesuai dengan penilaian tingkat cacat bidang
paru :
- ringan : tanpa gejala atau dalam stadium kompensasi (sesuai Class I
NYHA)
- sedang : dengan gagal jantung ringan – sedang (sesuai Class II – III
NYHA)
- berat : dengan gagal jantung berat (sesuai Class IV NYHA)
ad. 2. Penyakit Ginjal dan Saluran Kemih Akibat Kerja
a. Gagal ginjal Akut
1) Contoh penyebab :
a) Langsung :
- hidrokarbon halogenated misal karbon tetraklorid
- glikol, misalnya etilen glikol
- pestisida :
- organopospat misal paration
- organoklorin misal DDT
- biripidil misal paraquat
b) Tak langsung :
- agen hemolitik misal arsen
- agen rabdomiolitik misal etilen-glikol
- pelarut hidrokarbon
- logam berat.
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- gejala timbul dalam waktu kurang dari 1 minggu
- gejala gastrointestinal misal mual, muntah
- kreatinin serum > 1,5 mg%
- asidosis metabolik
- hiperkalemi (K>5.5 meq/l)
- oliguri atau anuri
3) Tingkat cacat menetap penilaiannya dilakukan setelah fase akut diatasi.
b. Gagal ginjal kronik
1) Contoh penyebab :
- logam berat misal cadmium, timah hitam, berilium
- fisik misal radiasi mengion
2) Kriteria diagnostik
- ada kontak dengan agen
- gangguan gastrointestinal misal mual, muntah
- oliguria dan anuria
- hipertensi
- edema
- kreatinin serum > 1,5 mg%
- asam urat > 7 mg%
- asidosis metabolik
- hiperkalemia (K > 5,5 meq/l)
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3) Tingkat cacat menetap :
- ringan :
- tes kliren kreatinin 50 – 75 ml/menit
- kreatinin serum 1,5 – 4 mg%
- tidak ada asidosis metabolik
- tidak ada hiperkalemia
- sedang :
- tes kliren kreatinin 25 – 50 ml/menit
- kreatinin serum 4 - 6 mg%
- tidak ada asidosis metabolik
- tidak ada hiperkalemia
- berat :
- tes kliren kreatinin 5 - 25 ml/menit
- kreatinin serum 6 - 8 mg%
- tidak ada asidosis metabolik
- tidak ada hiperkalemia
- sangat berat: - tes kliren kreatinin < 5 ml/menit
- kreatinin serum > 8 mg%
- ada asidosis metabolik
- ada hiperkalemia
c. Neoplasma pada kandung kemih
1) Contoh penyebab :
- beta naftilamin
- benzidin
- 4-aminodifenil
- 4-nitrodifenil
- auramin
- magenta
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- gangguan miksi misal sakit, berdarah dan susah pada waktu kencing
- sistoskopi ada massa di kandung kemih
- biopsi kandung kemih ditemukan tanda ganas
3) Tingkat cacat menetap tergantung pada jenis keganasan dan stadium pada
waktu ditemukan
d. Neoplasma pada ginjal
1) Contoh penyebab : paparan asbes, coke-oven workers
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- gangguan miksi misal berdarah
- benjolan pada daerah ginjal
- pielografi intravena ditemukan gangguan fungsi dan ginjal yang
membesar
- USG ginjal ditemukan ginjal membesar
- Gambaran histopatologi keganasan ginjal
3) Tingkat cacat menetap tergantung kepada jenis keganasan dan stadium
pada waktu diketemukan.

CATATAN :
RUMUS PERHITUNGAN TES KLIREN KREATININ (TKK) :
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= (140 – UMUR) X BERAT BADAN
KREATININ PLASMA X 72
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Ad.3. Penyakit Saluran Pencernaan dan Penyakit Hati Akibat Kerja
a. Penyakit saluran pencernaan :
1) Esofagitis erosif korosif
a) Contoh penyebab adalah zat korosif asam/basa yang tertelan
b) Kriteria diagnostik :
- Klinik :
- Odinofagia (nyeri waktu menelan)
- Heart burn (nyeri di bawah tulang dada)
- Disfagia
- Esofagografi
- Esofagoskopi
c) Tingkat cacat menetap :
- ringan misal odinofagia, heart burn
- sedang :
- odinofagia, heart burn
- disfagia makanan padat
- makanan halus masih bisa ditelan
- berat :
- odinofagia, heart burn
- disfagia terhadap makanan cair ataupun halus
- berat sekali misal pada disfagia total
2) Pancreatitis akut
a) Contoh penyebab adalah metanol, seng, cobalt, merkuri klorid,
cadmium, cresol
b) Kriteria diagnostik :
- klinik
- panas
- nyeri epigastrium yang berat/hebat
- muntah
- nyeri tekan pada epigastrium bisa di seluruh abdomen
- laboratorium :
- lekositosis
- amilase meningkat
- lipase meningkat
- kalsium menurun
- gula darah meningkat
- ultrasonografi
c) Tingkat cacat menetap dinilai sesudah perawatan fase akut teratasi
3) Pankreatitis kronik
a) Contoh penyebab :
- sama dengan pankreatitis akut
- sebagai kelanjutan pankreatitis akut
b) Kriteria diagnostik
- klinik :
- nyeri epigastrium yang menjalar ke punggung
- rasa sakit hilang timbul
- sindrom malabsorbsi
- berat badan menurun
- diare kronik
- laboratorium : dalam keadaan eksaserbasi didapat kenaikan kadar
amilase
- ultrasonografi
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c) Tingkat cacat menetap :
- ringan :
- nyeri masih dapat di tolerir
- diare yang dapat diatasi dengan diit dan obat preparat enzim.
- Sedang :
- Nyeri tidak dapat ditolerir, harus dengan analgetik
- Diare menimbulkan malnutrisi
- Berat :
- Nyeri tidak dapat ditolerir, harus dengan analgetik
- Diare menimbulkan malnutrisi
4) Kanker esofagus
a) Contoh penyebab :
- asbestos
- akrilonitrile
b) Kriteria diagnostik :
- klinik : disfagia
- endoskopi
- biopsi
c) Tingkat cacat menetap dipandang cacat berat
5) Kanker lambung
a) Contoh penyebab sama dengan kanker esofagus
b) Kriteria diagnostik :
- Klinik :
- Nyeri epigastrium
- Nausea
- Anoreksia
- Berat badan turun
- Anemia
- Foto lambung
- Gastroskopi
- Biopsi
c) Tingkat cacat menetap dipandang tingkat cacat berat
6) Kanker kolon
a) Contoh penyebab :
- asbestos
- akrilonitrile
b) Kriteria diagnostik :
- klinik :
- perubahan pola defekasi
- diare atau obstipasi
- perdarahan per-anum
- mules
- feses berlendir
- berat badan turun
- foto kolon
- kolonoskopi
c) Tingkat cacat menetap dipandang tingkat berat.
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b. Penyakit hati
1) Penyakit hepatitis akut
a) Contoh penyebab :
- Anorganik : bahan kimia anorganik misal tembaga, timah hitam,
fosfor, antimon, thallium, krom, brom, merkuri.
- Organik : bahan kimia organik misal senyawa hidrokarbon alifatik
dan aromatik dengan ikatan klor maupun lain (dinitro benzene,
hidrazin, eter, alkohol).
b) Kriteria diagnostik :
- klinik :
- riwayat adanya pemaparan dengan agen sebelum timbulnya
gejala
- rasa lemas, cepat lelah, mual, intoleransi lemak, urin warna air
teh/kopi
- ikterus, hepatomegali dan nyeri tekan
- singkirkan penyebab lain (alkohol, obat, infeksi)
- laboratorium :
- hiperbilirubinemia (libirubin D>1)
- SGOT dan SGPT
SGOT < SGPT
- Fosfatase lindi dan GGT sedikit
- HBs Ag negatif
IgM anti HAV negatif
IgM anti HCV negatif
c) Tingkat cacat menetap : tidak ada.
2) Hepatitis akut kolestatik
a) Contoh penyebab : resin
b) Kriteria diagnostik : sama dengan penyakit hepatitis akut yang sering
disertai keluhan gatal.
c) Tingkat cacat menetap : sama dengan penyakit hepatitis akut
3) Disfungsi hepatoseluler kronik persisten
a) Contoh penyebab : aromatik “chlorinated” (bifenil poliklorida, benzen
heksaklorida, dioksin, pestisida).
b) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- gangguan faal hati hilang timbul (bilirubin, SGOT, SGPT)
- sering disertai kelainan kulit (porfiria tarda)
- singkirkan penyakit hati kronik lain (histopatologik tidak khas)
c) Tingkat cacat menetap : ringan
4) Sirosis hati
a) Contoh penyebab :
- ikatan logam (arsenik)
- haloalkil (vinil klorida)
- hidrokarbon “chlorinated” (CCI4)
- aromatik “chlorinated” (PCB, benzen heksaklorida, dioksin,
pestisida).
b) Kriteria diagnostik :
- riwayat adanya penyakit yang disebut di atas (pernah alami
penyakit 1 s/d 3)
- tanda/ stigmata sirosis hati
- USG untuk usus yang stigmatanya minimal
c) Tingkat cacat menetap : berat
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5) Hepatoma (karsinoma hepatoseluler)
a) Contoh penyebab :
- ikatan logam (arsenik)
- haloalkil (vinil klorida)
- hidrokarbon chlorinated (CCI4, CHCI3, trikloroetilin)
b) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- eksklusi penyebab lain (virus hepatitis B, aflatoksin)
- asites
- hepatomegali, keras, berbenjol, kadang terdengar “bruit”
- gangguan faal hati
- AFP meninggi
- Lesifokal (SOL) pada USG
c) Tingkat cacat menetap : berat
6) Angiosarkoma
a) Contoh penyebab :
- ikatan logam (arsenik)
- haloalkil (vinil klorida)
b) Kriteria diagnostik :
- riwayat adanya paparan dengan agen
- hepatomegali, nyeri spontan dan nyeri tekan
- asites
- gangguan faal hati
- lesi fokal (SOL) pada USG
c) Tingkat cacat menetap berat
7) Hepatitis granulomatosa (beriliosis)
a) Contoh penyebab : ikatan logam (berilium)
b) Kriteria diagnostik :
- riwayat paparan dengan agen
- demam lama
- anikterik
- fosfatase alkali
- transaminase dan globulin sedikit
,
bilirubin normal
- berilium dalam urin dan kulit (skin patch)
- laparoskopi – biopsi
c) Tingkat cacat menetap :
- sedang :
- kenaikan SGOT dan atau SGPT sampai dengan 2 x nilai normal
tertinggi
-

Berat :
- Kenaikan SGOT dan atau SGPT lebih dari 2 x normal tertinggi

8) Sklerosis hepatoportal.
a) Contoh penyebab :
- ikatan logam (arsenik, torium dioksida)
- haloalken (vinil klorida)
b) Kriteria diagnostik :
- adanya kontak dengan agen
- kelainan fisik tidak jelas, dapat timbul manifestasi hipertensi portal
(asistes, edema)
- kelainan histologik khas perlu untuk diagnosis pasti
- gangguan faal hati ringan, tidak khas
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c) Tingkat cacat menetap :
- ringan :
- tes faal hati (bilirubin dan transaminase) sedikit meninggi
- tidak ada tanda-tanda hipertensi portal
- berat
- tes faal hati jelas meninggi
- ada tanda-tanda hipertensi portal ( asites, edema, varises
esofagus dan hemoroid)
Dalam penyakit hati :
- klasifikasi tingkat cacat menetap berat berarti nilai cacat 70% dari upah
sehari
- klasifikasi tingkat cacat menetap sedang berarti nilai cacat 50% dari
upah sehari
- klasifikasi tingkat cacat menetap ringan berarti nilai cacat adalah 30%
dari upah sehari.
ad.4. Penyakit Endokrin Akibat Kerja.
Sistem endokrin.
Masalah terpenting dalam sistem ini ditemukan pada fungsi gonad, yaitu
gangguan fungsi reproduksi.
Bahan yang sudah diketahui dapat menyebabkan kemandulan ialah :
- dibromklorpropan
- kepone (klordekon = insektisida organoklor)
- timah hitam (batere)
- timah putih organik (plastik, cat, pestisida)
- dietilstilbestrol (produksi DES)
- radiasi mengion
Derajat cacat untuk kemandulan sukar ditetapkan. Walaupun demikian
kewaspadaan harus ditingkatkan demi keselamatan pekerja.
ad.5. Penyakit Hematologi Akibat Kerja
a. Anemia hemolitik
1) Contoh penyebab :
- arsen
- stibine
- trinitrotoluen (TNT)
- naftalen
- timah hitam
- oksigen hiperbarik (lebih-lebih pada G6PD)
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis
- kelelahan umum
- sakit kepala difus
- mata : - konjunctiva pucat
- sklera ikterik +/- laboratorium :
- Hb
- Rt
- SDM : - sferosit
- fragmented
- basophilic stippling (timah hitam dan arsen)
- Hein’bodies (naftalen dan TNT)
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- Kimia darah : bilirubin indirek
- Urin : hemosiderin (+)
3) Tingkat cacat menetap dinilai sesudah fase akut diatasi.
b. Anemia hipoplasia
1) Contoh penyebab : radiasi mengion, benzene, timah hitam
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis :
Gejala umum :
- konstipasi, muntah
- lead line (pada gusi)
- neuritis perifer
- pucat
- hematologi :
- Hb
- SDM : - basophilic stippling
- normokrom, normositer
- Kimia darah : kadar timah dalam darah > 40 Ug/ dl
3) Tingkat cacat menetap : dinilai setelah fase akut diatasi
c. Methemoglobinemia
1) Contoh penyebab :
- aniline dyes
- aromatic amine
- senyawa nitro substituted benzene
- organic/inorganic nitrit/nitrat
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis
: sianosis
- laboratorium
: - darah warna coklat
- methemoglobin
3) Tingkat cacat menetap : dinilai sesudah fase akut diatasi
d. Trombositopenia
1) Disertai depresi sumsum tulang
a) Contoh penyebab :
- benzene
- pestisida
- radiasi mengion
- arsen
- TNT
b) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis : - ptekia, purpura, ekimosis
- perdarahan mukosa
- laboratorium : trombosit
- aspirasi sumsum tulang : hipoplasia
c) Tingkat cacat menetap dinilai sesudah pengobatan.
2) Dengan sumsum tulang normal
a) Contoh penyebab : oksigen hiperbarik (scuba divers)
b) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis : seperti pada trombositopenia yang disertai depresi sumsum
tulang
- laboratorium : trombosit
- aspirasi sumsum tulang: normal atau megakariosit
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c) Tingkat cacat menetap : dinilai sesudah pengobatan
e. Anemia aplasi
1) Contoh penyebab :
- benzene
- arsen
- pestisida
- TNT
- Radiasi
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis :
- kelelahan umum
- pucat
- sering infeksi
- perdarahan mukosa
- ptekia, purpura, ekimosis
- laboratorium :
- HB
, Rt
- Lekosit
- Trombosit
- Aspirasi sumsum tulang : hypoplasia
3) Tingkat cacat menetap :
- ringan
: HB : 10 – 12 gr%
L
: 3.000 – 4.000
Tr : 80 – 140.000
- sedang
: Hb : 7,5 – 9,9 gr%
L
: 1500 – 2900
Tr : 30.000 – 79.000
- berat
: Hb : < 7,49
L
: < 1500
Tr : < 30.000
f. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
1) Contoh penyebab :
- benzene
- radiasi
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis :
- pucat
- urin : coklat kehitam-hitaman
- sering nyeri pada abdomen
- laboratorium : Hb
3) Tingkat cacat menetap :
- ringan
: Hb : 10 – 12 gr%
- sedang
: Hb : 7,5 – 9,9 gr%
- berat
: Hb : < 7,4%
g. Leukemia akut
1) Contoh penyebab
- benzene
- etilen
- pestisida
- arsen
- TNT
- Radiasi
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis :
- kelelahan umum
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- sering infeksi
- perdarahan mukosa
- pucat
- ptekia, purpura, ekimosis
- hepatosplenomegali
- laboratorium :
- HB
- Leukosit
- Trombosit
- Sel blas (+)
- Aspirasi sumsum tulang : sel blas > 30%
3) Tingkat cacat menetap : dinilai sesudah pengobatan (sedang sampai berat)
h. Leukemia limfositik kronik
1) Contoh penyebab :
- benzen
- radiasi
2) Kriteria diagnostik :
- ada kontak dengan agen
- klinis :
- kelelahan umum
- pucat
- hepatosplenomegali
- limphadenopati
- laboratorium :
- HB N /
- Leukosit
- Trombosit N /
- Sel blas (+)
3) Tingkat cacat menetap :
- Ringan
: - HB, trombosit normal
- Limfosit > 15.000
- Limfoid terkena < 3 area

i.
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- Sedang

: - HB, trombosit normal
- Limfoid terkena > 3 area
- Splenomegali/ hepatomegali

- Berat

: - Hb < 10 g%
- Tr < 100.000
- Hepatosplenomegali
- Limfoid terkena > 3 area

Leukemia mielositik kronik
1) Contoh penyebab :
- benzen
- radiasi
2) Kriteria penyebab :
- ada kontak dengan agen
- klinis :
- kelelahan umum
- pucat
- hepatosplenomegali
- laboratorium :
- Hb
- Leukosit
- Trombosit N /
- Aspirasi sumsum tulang : sel blas (+)
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3) Tingkat cacat menetap :
- ringan
: - HB, 10 – 12 g%
- leukosit < 100.000
- trombosit normal
- sel blas 1 – 5%
-

Sedang

: - HB, 7,5 – 9,9 g%
- leukosit 101 – 200.000
- trombosit normal
- sel blas 6 – 25 %

-

Berat

: - Hb < 7,5 g%
- leukosit > 200.000
- trombosit < 100.000
- sel blas > 25 %

Dalam hal penyakit hematologi akibat kerja :
- klasifikasi tingkat cacat menetap berat berarti nilai cacat adalah 70% dari upah
sehari
- klasifikasi tingkat cacat menetap sedang berarti nilai cacat adalah 50% dari
upah sehari
- klasifikasi tingkat cacat menetap ringan berarti nilai cacat adalah 30% dari
upah sehari
ad.6. Penyakit Otot dan Kerangka Akibat Kerja
a. Fenomena Raynaud :
- vibration white finger
- akroosteolisis
1) Contoh penyebab :
- trauma vibrasi
- vinil klorida
2) Kriteria diagnostik :
- pemaparan terhadap pekerjaan atau alat tersebut, beberapa bulan hingga
lebih dari 20 tahun
- gejala prodromal : parastesia, anestesia, ujung jari pucat
- radiologi : adanya ostreoporis falang distal/ perubahan-perubahan kistik
kecil
b. Carpal tunnel syndrome
1) Contoh penyebab : sering pada macam-macam pekerjaan operator mesin
asembling, yang melakukan pengepakan, pekerjaan tekstil, pekerja lainnya
(vibrasi & fleksi yang kuat pada pergelangan tangan maupun ekstensi atau
deviasi)
2) Kriteria diagnostik :
- karakteristik parastesia, nyeri, lemah pada jari-jari menurut distribusi
N. medianus distal
- gejala khas tadi memburuk malam hari ataupun sesudah fleksi yang
lama misal : pengemudi mobil
- hilangnya rasa raba permukaan tangan sebelah medial
- kelemahan tenar/atrofi
- kesemutan dari pergelangan ke bawah
- EMG, hubungan dengan kerja dinilai secara hati-hati, penggunaan
tangan, posisi tangan & sering atau beratnya kekuatan atau tekanan
pada pergelangan tangan atau vibrasi.
- Gejala berkurang sesudah istirahat kerja
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c. Sindroma kompresi lain :
1) Sindroma pronator
a) Contoh penyebab
- pronasi yang kuat berlangsung lama menjepit N. medianus di
lengan bawah
- tugas kerja memutar tuas atau roda.
b) Kriteria diagnostik : mirip carpal tunnel syndrome, tetapi kesemutan
meluas ke lengan bawah
2) Cubital tunnel syndrome
a) Contoh penyebab : N. ulnaris dapat rusak pada siku oleh tekanan
langsung atau oleh fleksi ekstensi yang berulang
b) Kriteria diagnostik :
- pekerja kantor, supir, operator mesin dan juru gambar
- semutan daerah ulnar dari telapak tangan dan kelemahankelemahan otot-otot tangan yang dipersarafi N. ulnaris.
3) Wrist drop
a) Contoh penyebab :
- N. radialis oleh tekanan langsung pada humerus posterior
- Mengangkat barang berat yang terus menerus atau menggunakan
ban kompresif yang dipakai terus menerus
b) Kriteria diagnostik : kelemahan pada pergelangan dan gejala Wirst
Drop
4) Obstruksi mulut rongga dada
a) Contoh penyebab :
- mengangkat barang berat di bahu dan bekerja dengan lengan ke
belakang kepala
- penggunaan otot-otot bahu yang berlebihan menyebabkan
hipertropi otot subclavius.
b) Kriteria diagnostik :
- riwayat adanya paparan dengan agen
- kompresi plexus Brachialis dan arteri Brachialis
- insuffisiensi intermitten neurovasculer lengan.
5) Ischialgia
a) Contoh penyebab : kompresi eksternal saraf ischiadicus oleh karena
duduk yang lama atau duduk pada tempat yang sempit.
b) Kriteria diagnostik : gejala sama dengan akibat penyakit discus
intervertebrata lumbalis.
6) Sindroma N. cutaneous femoralis lateralis.
a) Contoh penyebab :
– Kompresi saraf sensoris
– Trauma pada pelvis oleh tempat duduk ataupun oleh sabuk yang
digunakan.
– Tarikan atau gerakan-gerakan tubuh maupun tungkai bawah pada
posisi tertentu yang berlebihan.
b) Kriteria diagnostik : gejala nyeri yang terasa seperti terbakar dan
parestesia pada paha lateral.
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7) Foot Drop
a) Contoh penyebab : N. Peroneous mengalami kompresi langsung atau
akibat posisi bungkuk atau melipat badan, jongkok, berlutut.
b) Kriteria diagnostik : kelemahan dorsofleksi kaki, bisa juga
kehilangan sensoris pada punggung kaki dan tungkai bawah lateral.
8) Tarsal Tunnel Syndrome
a) Contoh penyebab : N. tibialis posterior yang melalui bagian bawah
pergelangan kaki medial tertekan sepatu yang tidak tepat dan terlalu
sempit sebagai penyebab utama.
b) Kriteria diagnostik : seperti pada syndrome carpal tunnel
menyebabkan parestesia dan rasa terbakar pada jari-jari kaki dan
telapak bagian distal.
d.

Artritis degeneratif (termasuk pinggang)
1) Contoh penyebab :
Sehubungan dengan pekerjaan tertentu yaitu penggunaan berulang dan
pembebanan pada sendi-sendi tertentu :
- pergelangan siku & bahu : alat-alat vibrasi (bor, gerinda, gergaji)
- kaki & pergelangan kaki : penari
- siku
: pekerja pengecoran
- siku & genu
: pekerja tambang
- genu
: pramu wisma
- jari tangan dan pergelangan : pekerja tekstil
- jari tangan
: pemetik kapas
2)

Kriteria diagnostik :
Kelainan radiologi yang jelas disertai pemeriksaan fisik :
- Lokasi sesuai dengan pekerjaan (hanya beberapa sendi)
- Telah melakukannya sedikit-dikitnya 10 th dengan gerakan berulang
dari sendi yang terkena.
- Struktur kontra-lateral tidak kena kecuali pengunaan secara simetris.

e.

Tendinitis
1) Contoh penyebab :
– Inflamasi bursa, tendo, ligamen ataupun jaringan sekitar sendi
lainnya
– Gerakan yang berulang atau trauma langsung.
2) Kriteria diagnostik :
– Nyeri setempat atau bengkak. Nyeri terutama pada gerakan tertentu
yang diberi perlawanan (tahanan) misal : epicondilitis di samping
nyeri setempat juga pronasi yang ditahan.
– Radiologi menyingkirkan kelainan pada sendi atau tulang
– Jelas pekerjaannya mengenai gerakan berulang atau keras pada sendi
tersebut.
– Perlu disingkirkan faktor bukan pekerjaan (Gout, RA, GO)

f.

Kontraktur Dupuytren's
1) Contoh penyebab :
– Adanya proliferasi noduler jaringan fibrosa pada fascia palmaris
– disangka ada kaitannya dengan trauma pekerjaan yang berulang
– sekarang diragukan benar tidaknya pengaruh kerja dan trauma
2) Kriteria diagnostik :
– Gejala dan tanda jelas
– Menimbulkan fleksi jari-jari yang menetap dan progresif
– Singkirkan penyebab lain.
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g. Nyeri pinggang bawah
1) Contoh penyebab :
– Sering menyebabkan cacat temporer
– Ada kaitannya kerja mengangkat ataupun mengerjakan & mengepak
barang
– Walaupun pekerjaan apapun sering menunjukkan hampir sama
terjadinya kelainan ini.
2) Kriteria diagnostik :
– Osteofit maupun penyempitan diskus (radiologi)
– Perlu disingkirkan adanya infeksi atau penyakit tulang, saraf, vaskuler
dan lain-lain.
– Kecenderungan eksaserbasi pada waktu bekerja.
h. Nekrosis tulang yang aseptik
1) Contoh penyebab :
– Penyelam atau pekerja di bawah air lainnya mempunyai risiko
meningkat terutama mengenai tulang panjang.
– Ada kaitannya dengan obstruksi vaskuler oleh gelembung nitrogen
atau oleh karena dekompresi yang terlalu cepat mengakibatkan
ischemia dan infark tulang.
2)

i.

Kriteria diagnostik :
– Radiografi dan/atau radionuklir
– Genu, coxae, bahu, dengan mulainya pelan-pelan berbulan-bulan dan
berulang-ulang.

Kelainan kolagen
1) Skleroderma
a) Contoh penyebab :
– Pelarut hidrokarbon aromatik
– Debu silikon
– Debu karbon (batu bara).
b) Kriteria diagnostik :
– Kecenderungan pada penderita pneumokoniosis dan silikosis
– Kriteria diagnostik sama dengan skleroderma sebab lain.
2) Akroosteolitis
a) Contoh penyebab : vinyl clorida monomer
b) Kriteria diagnostik :
– Kontak dengan vynil chlorida monomer
– Waktu laten kurang dari 2 tahun
– Hiperglobulinemia
– Tes fungsi hati terganggu
– Biopsi : - kulit
- pembuluh darah

j.

Gout sekunder
1) Contoh penyebab :
– Timah hitam (Pb)
– Berilium
2)
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Kriteria diagnostik :
– Pemaparan sedikitnya 10 - 20 tahun
– Klinis sama seperti Gout Primer
– Gangguan fungsi organ (hati, ginjal, otak)
– Kadar Pb dalam darah tinggi.
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k. Gangguan tulang metabolik
1) Fluorosis
a) Penyebab : fluor
b) Kriteria diagnostik :
– Kontak kronik (beberapa tahun) dengan fluorida pada tulang dan
jaringan
– Mobilitas tulang punggung berkurang
– Radiologis :
- bentuk tulang berubah, ligamen dan tendon mengalami
kalsifikasi
- osteosklerosis dan kalsifikasi pelvis dan ligamen spinal
– laboratorium :
- kadar fluor di urine 24 jam, > 1,5 Ng/dl kreatinin
- kadar fluor di darah
- biopsi tulang.
2) Phosphorous (Phossy Jaw)
a) Contoh penyebab : posfor
b) Kriteria diagnostik :
– Sakit gigi
– Gigi tanggal secara progresif
– Pyorhea
– Disfungsi rahang
– Radiologik : nekrosis aseptik progresif pada tulang rahang
l.

Artralgia & myalgia difus
1) Akut difus
a) Contoh penyebab :
– Uap logam
– Pestisida
– Pelarut kimia
b) Kriteria diagnostik :
– Nyeri difus akut
– Myalgia difus
2) Kronik difus
a) Artralgia Pb
(1) Penyebab : timah hitam inorganik
(2) Kriteria diagnostik :
– Kontak kronik
– Myalgia difus kronik
– Terkena sendi besar
– Gejala tidak khas, ada gejala umum akibat keracunan Pb.
– Kadar timah hitam > 40 Ug/dl
b) Fluorosis sistemik
(1) Penyebab : fluor
(2) Kriteria diagnostik :
– Biopsi tulang
– Kadar fluor dalam darah.
Penyakit kelainan otot dan kerangka akibat kerja, penentuan tingkat cacat
menetap dengan menggunakan kriteria tingkat cacat pada orthopaedi.
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III. PENENTUAN TINGKAT CACAT
PENYAKIT OTOT DAN KERANGKA AKIBAT KERJA
GANGGUAN FUNGSI
1. Keterbatasan ROM (RGS = Ruang Gerak Sendi)
a. Ringan : Keterbatasan sendi 30%
b. Sedang : Keterbatasan sendi 30 - 70%
c. Berat
: Keterbatasan sendiri 70 - 100%
2. Stabilitas sendi
a. Ringan : Sendi masih dapat digunakan dengan sedikit gangguan
b. Sedang : Sendi sukar digunakan/terbatas
c. Berat
: Sendi sangat sukar digunakan/sangat terbatas
3. Deviasi/Malformasi
a. Ringan : Sedikit menimbulkan kesukaran
b. Sedang : Menyukarkan gerakan sendi
c. Berat
: Sangat terbatas dalam gerakan sendi/tak dapat digunakan
4. Kelemahan otot / Syaraf Tepi
a. Ringan : Kekuatan otot 4 - 5
b. Sedang : Kekuatan otot 3 - 2
c. Berat
: Kekuatan otot 1 - 0
SENDI – SENDI YANG DAPAT TERKENA
-

Bahu
Siku
Pergelangan
MCP (Metacarpo Phalangeal)
PIP (Proximal Inter Phalangeal)
DIP (Distal Inter Phalangeal)

−
−
−
−
−

Coxae
Genu
Subtarsal
Tarso - Metatarsal
MTP (Metatarso Phalangeal)

GANGGUAN FUNGSI (STEINBROCKER)
1.
2.
3.
4.

Dapat melaksanakan tugas / kegiatan sehari-hari : 25%
Ada beberapa kesukaran dalam melaksanakan tugas / kegiatan sehari-hari : 50%
Melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan terbatas / perlu dibantu : 75 %
Sangat sukar melaksanakan kegiatan / tugas sehari-hari : 100%

Penyakit infeksi akibat kerja
a. Hepatitis B/C
1. Penyebab : virus hepatitis B/C
2. Kriteria diagnostik :
– Adanya riwayat kontak dengan cairan tubuh penderita (petugas kesehatan,
laboratorium, kebersihan), demam/sindroma flu (tak selalu), rasa kelemahan
umum, cepat lelah, mual, intoleransi lemak, urin berwarna coklat tua (teh),
konjungtiva ikterik, hepatomegali.
–
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3. Tingkat kecacatan : Tingkat kecacatan menetap tidak ada bila sembuh
 Ringan
: bila menjadi hepatitis kronis
 Sedang
: bila menjadi sirosis hati
 Berat
: bila menjadi hepatoma atau fulminan
b. Tuberkulosis
1. Penyebab : Mycobacterium tuberculosis
2. Kriteria diagnostik :
– Ada kontak dengan droplet (petugas kesehatan, laboratorium), batuk-batuk,
demam tak tinggi, hemoptoe, berat badan .Paru: ronchi basah, efusi pleura,
CNS : meningitis dll.
– Laboratorium : ditemukan kuman Mycobacterium tubercolusis,
– Pemeriksaan Radiologis.
3. Tingkat kecacatan : dinilai setelah terapi.
c. HIV (Human Immunodeficiency Virus)
1. Penyebab : virus HIV
2. Kriteria diagnostik :
– Adanya kontak dengan cairan tubuh penderita (petugas kesehatan,
laboratorium, kebersihan). Gejala sindrom flu, bila sudah menjadi AIDS
terdapat infeksi oportunistik seperti : TBC, Pneumonia P. carinii, infeksi
jamur, infeksi virus Citomegalo, virus Epstein Barr, mudah terjadi infeksi.
– Laboratorium : serologi HIV (+), Western Blot (+)
3. Tingkat kecacatan : Berat
BIDANG PSIKIATRI
I.

BATASAN
Psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa adalah cabang dari ilmu kedokteran yang menangani
sebab-musabab (patogenesis), diagnosis, prevensi, terapi dan rehabilitasi gangguan jiwa
serta promosi kesehatan jiwa (Maramis, 1980). Psikiatri industri atau psikiatri okupasional
berkaitan dengan prevensi, diagnosis, terapi dan rehabilitasi di tempat kerja
Penyakit akibat kerja dan cacat akibat kecelakaan kerja di bidang psikiatri adalah
gangguan jiwa yang bersifat sementara maupun menetap, yang berhubungan dengan
pekerjaan.
Gangguan jiwa yang dapat terjadi berupa :
A. Kondisi kejiwaan yang khas di tempat kerja :
Anxiestas, depresi, lesu kerja (burn-out), absenteisme dan Histeria Massal
B. Gangguan jiwa yang paling banyak terkait dengan kondisi kerja menurut ICD - 10
adalah :
1. Gangguan Neurotik
2. Gangguan Somatoform
3. Gangguan yang berkaitan dengan Stress
C. Gangguan jiwa yang kadang-kadang terkait dengan kondisi kerja menurut ICD - 10
adalah :
1. F00-F09
: 1. Gangguan
Organik,
termasuk Gangguan Mental
Simptomatik : Demensia dan Delirium
2. Anxietas, Depresi dan Gangguan Kepribadian Akibat Zat
Toksik.
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2. F10-F19
3. F30-F39
4. F50-F59

: Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat
Psikoaktif.
: Gangguan Suasana Perasaan (Mood)
: Sindrom Perilaku yang Berhubungan dengan Gangguan
Fisiologik dan Faktor Fisik : Disfungsi Seksual, Gangguan
Makan dan Tidur yang Berkaitan dengan pekerjaan.

D. Gangguan jiwa yang mengakibatkan cacat mental
1. Skizofrenia
2. Gangguan Paranoid
3. Psikosis Organik

II.

DIAGNOSIS
Diagnosis psikiatri didasarkan atas gejala-gejala yang diperoleh atas dasar wawancara
psikiatrik dan pengamatan (observasi) klinik. Kemudian gejala-gejala tersebut disusun
menurut kriteria diagnostik yang sudah dibakukan dalam Pedoman Penggolongan
Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) di Indonesia.
Gangguan jiwa biasanya terjadi melalui suatu proses perjalanan penyakit yang panjang.
Gangguan ini dilandasi oleh faktor-faktor dasar (predisposing factors) dan dibangkitkan
oleh faktor pencetus (precipitating factor). Faktor dasar sudah ada sejak awal perkembangan
kepribadian seseorang. Individu tersebut telah memiliki kondisi-kondisi tertentu yang
diperolehnya melalui proses genetik (herediter, keturunan), atau kondisi yang telah ada
pada saat itu, yaitu proses konstitusional. Kondisi awal ini berkembang, baik melalui
proses maturasi (pematangan) akibat bertambahnya usia, maupun akibat pengaruh
lingkungan. Faktor herediter, organobiologik, konstitusional dan psikososial dapat
berkembang menjadi kekuatan dan kelemahan pada individu tersebut. Apabila mendapat
pencetus yang berat dan tepat (spesifik), jatuhlah orang tersebut dalam keadaan terganggu
jiwanya. Pencetus tersebut misalnya adalah stresor dalam pekerjaan.
Kesulitan untuk menentukan adanya hubungan kausalistas antara gangguan jiwa dan
kondisi kerja adalah karena hakikat gangguan jiwa yang multi-kasual dan multifaktorial.
Lain halnya dengan gangguan mental organik seperti demensia, delirium dan epilepsi yang
dapat secara kausal dihubungkan dengan akibat kerja yang bersifat fisik seperti cedera
kepala dan intoksikasi otak.
Dalam psikiatri, penyebab umum gangguan jiwa terdiri dari faktor organobiologik misalnya
faktor hereditas dan lingkungan yang mempengaruhi tubuh, faktor psikologis terutama dari
pengalaman belajar dari lingkungan, terutama hubungan interpersonal, dan faktor sosiokultural yang dipengaruhi oleh masyarakat dan budaya yang ia hidup di dalamnya.
Manusia bereaksi secara holistik (keseluruhan) yaitu secara somato-psikososial, sehingga
yang sakit dan menderita adalah manusia seutuhnya.
Perlu ditentukan seberapa jauh hubungan antara akibat kerja sebagai kausa dan gangguan
jiwa sebagai akibatnya. Kadang-kadang faktor predisposisinya terlalu kuat, misalnya
Skizofrenia dan Psikosis Afektif yang bersifat endogen, artinya memang telah terdapat
kelainan neurotransmiter di dalam otak seperti dopamin dan serotonin.
Gangguan jiwa tersebut akan timbul walaupun faktor pencetusnya tidak spesifik, misalnya
setelah giginya dicabut, dimarahi oleh atasan atau tidak dinaikkan pangkatnya. Dengan
demikian keterkaitan dengan kondisi kerja sangat lemah. Berbeda dengan gangguan jiwa
yang dikelompokkan dalam Gangguan Neurotik, Gangguan Somatoform, dan Gangguan
yang Berhubungan dengan Stres (di tempat) kerja dapat lebih mudah ditentukan.
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Telah terbukti secara empiris bahwa untuk timbulnya gangguan jiwa kelompok ini
memerlukan waktu sedikitnya enam bulan. Misalnya seorang pekerja yang menderita Fobia
untuk naik helikopter ke lepas pantai. Depresi Reaktif setelah merasa pekerjaannya tidak
cocok dengan yang dijanjikan atau gangguan Stres Pasca-trauma setelah mendapat
kecelakaan kerja.
Gangguan jiwa atau kondisi kejiwaan yang dianggap khas akibat kerja ialah gangguan jiwa
ringan seperti anxietas dan depresi akibat stres yang tak dapat ditanggulangi, gangguan
psikosomatik, kecelakaan kerja, absenteisme, lesu kerja (burn-out), histeria massal (mass
hysteria atau behavioral contagion), writer's cramp dan sebagainya.
Ditentukan melalui pemeriksaan :
A.

Anamnesis
1. Identitas : nama, umur, gender
2. Riwayat :
a. Perkembangan kepribadian
b. Pendidikan
c. Penyakit dalam keluarga
3. Riwayat penyakit :
a. Timbul mendadak atau pelan-pelan
b. Apakah pernah menderita gejala semacam ini sebelumnya
c. Adakah stresor psiko-sosial
4. Riwayat pekerjaan :
a. Hubungan dengan stres
b. Hubungan dengan kelainan organik pada susunan saraf-pusat akibat pekerjaan
(pada gangguan psikosis organik)

B. Pemeriksaan Fisik Diagnostik
C. Pemeriksaan Neurologik
D. Pemeriksaan Psikiatrik Khusus
1. Penampilan umum :
a. Kesadaran
b. Perilaku dan aktivitas psikomotor
c. Pembicaraan
d. Sikap
2. Keadaan afektif :
a. Perasaan dasar
b. Ekspresi afektif
c. Empati
3. Fungsi kognitif
a. Daya ingat
b. Daya konsentrasi
c. Orientasi
d. Kemampuan menolong diri sendiri
4. Gangguan persepsi : halusinasi, ilusi, depersonalisasi, derealisasi
5. Proses pikir : waham, gangguan asosiasi pikiran
6. Daya nilai sosial
7. Persepsi tentang diri dan kehidupannya
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E. Pemeriksaan Penunjang
1. Pemeriksaan laboratorium
2. Pemeriksaan rontgen
3. Pemeriksaan psikologik, laporan social worker
F. Penentuan Hubungan Kausatif Atau Kausalitas Antara Kondisi Kerja Dengan
Gangguan Psikiatrik
1. Pasien telah bekerja selama minimal 6 (enam) bulan. Hal ini untuk menghindari
kemungkinan bahwa gangguan psikiatrik diakibatkan oleh stress atau kausa
sebelum bekerja.
2. Didapatkan faktor pencetus yang objektif pada tempat kerja yang dinyatakan
tidak hanya oleh pasien tersebut.
3. Apabila ditemukan beberapa faktor pencetus, harus dapat ditentukan bahwa
kondisi kerja merupakan faktor yang paling dominan.
III.

URAIAN CACAT DAN PENILAIAN TINGKAT CACAT
Penilaian tingkat cacat penyakit akibat kerja bidang psikiatrik diberikan apabila :
Menurut perjalanan penyakit, gangguan jiwa dapat menimbulkan cacat mental (mental
disability) misalnya pada gangguan mental organik, skizofrenia, neurosis berat, gangguan
kepribadian dan ketergantungan zat. Hal ini dapat ditentukan apabila gangguan jiwa
tersebut masih terdapat gejala sisa sehingga merupakan hendaya dalam fungsi sosial dan
pekerjaan.
Cacat Mental Akibat Kecelakaan Kerja
American Medical Association pada tahun 1985 menerbitkan Guides to the Evaluation of
Permanent Impairment.
Sedangkan Pemerintah Federal Amerika Serikat (1980) mendefinisikan disabilitas
sebagai ketidakmampuan untuk berperan dalam setiap aktivitas substansial karena sebab
medik yang ditentukan oleh hendaya mental yang berlangsung terus menerus lebih dari 12
bulan.
Kaplan (1995) dalam upaya rehabilitasi psikiatrik mendefinisikan sebagai berikut :
1. Hendaya (impairment) adalah gejala positif dan negatif yang khas dan gangguan yang
berhubungan dengan abnormalitas kognitif dan afektif, seperti pada Skizofrenia,
Gangguan Autistik dan Gangguan Bipolar.
2. Disabilitas (disability) adalah pembatasan (restriksi) yang diakibatkan oleh hendaya
dalam ranah (domain) fungsi kehidupan seperti higiene pribadi, mengelola pengobatan
sendiri, rekreasi pada waktu luang, dan hubungan keluarga dan sosial.
3. Cacat (handicap) kondisi yang dirugikan sebagai akibat hendaya dan disabilitas yang
membatasi atau mencegah pemenuhan peranan yang normal, seperti sebagai pekerja,
mahasiswa, warga negara dan anggota keluarga.
Pedoman yang diterbitkan oleh American Medical Association tersebut mempunyai lima
asas, yaitu :
1. Asas I :
Dalam menentukan hendaya yang diakibatkan oleh gangguan mental dan fisik, kriteria
empirik harus dilaksanakan secara tepat. Penilaian perlu diperhatikan tiga faktor yaitu
derajat hendaya, derajat disabilitas dan derajat kecacatannya.
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Pada gangguan jiwa, hendaya dapat ditujukan sebagai kehilangan fungsi penting yang
disebabkan oleh gangguan mental organik, gangguan fungsi pikir atau gangguan
afektif.
Disabilitas merujuk pada taraf fungsi sosial dan pekerjaan yang telah diubah oleh
hendaya , misalnya seseorang dapat tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang
normal karena pikiran yang menetap, atau tidak mampu berhubungan secara produktif
terhadap teman sekerjanya karena anxietas atau persepsi yang salah terhadap
tindakannya.
Untuk menentukan tingkat disabilitas, dapat terjadi dilema untuk membedakan antara
orang-orang yang tidak mampu bekerja dan mereka yang tidak mau bekerja karena
keuntungan sekunder (secondary gain) yang mereka peroleh dari hendaya.
Seorang penyandang cacat (mental) apabila kemampuannya untuk berfungsi dalam
sosial dan pekerjaan menghilang atau berkurang karena hendaya yang menetap, dan
tidak ada gejala atau perubahan fundamental yang diharapkan. Seorang penyandang
cacat mental tidak mampu untuk berfungsi secara memuaskan karena defisit yang
khas seperti gangguan pikiran dengan interpretasi salah terhadap realitas. Derajat
kecacatan sosial atau pekerjaan sebagian ditentukan oleh reaksi individu terhadap
hendaya.
2. Asas II
Diagnosis adalah diantara faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai
parahnya dan lamanya hendaya, untuk kriteria diagnostik dan deskriptif, penilaian
harus menggunakan Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorders dari
American Pshychiatric Association, Edisi ke empat (DSM-IV). Karena DSM-IV telah
diterbitkan pada tahun 1994, maka evaluasi multiaksialnya sudah berubah. Evaluasi
multiaksial tersebut juga sudah diresmikan oleh Depkes RI pada tahun 1995 melalui
buku Suplemen Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III
(Suplemen PPDGJ-III), sebagai berikut :
Aksis I

: Gangguan Klinis
Kondisi Lainnya yang Mungkin Merupakan Fokus Perhatian Klinis

Aksis II : Gangguan Kepribadian
Retardasi Mental
Aksis III : Kondisi Medis Umum
Aksis IV : Problem Psikososial dan Lingkungan
Aksis V : Penilaian Fungsi Secara Global
Penggunaan sistem multiaksial memungkinkan evaluasi yang komprehensif dan
sistematik dengan memperhatikan berbagai gangguan jiwa dan kondisi medis umum,
problem psikososial dan lingkungan, dan taraf fungsional, yang mungkin saja
terlewatkan bila fokus perhatian hanya pada penilaian terhadap problem utama yang
diungkapkan saja. Misalnya seorang yang mendapat kecelakaan kerja hingga
mengakibatkan cacat fisik, dapat ditegakkan diagnosisnya menurut evaluasi
multiaksial sebagai berikut :
Aksis I : Depresi
Aksis II : Gangguan kepribadian Organik
Aksis III : Post-contusio cerebri
Epilepsi
Aksis IV : Problem pekerjaan
Problem yang berkaitan dengan lingkungan sosial
Aksis V : Skala GAF (Global Assessment of Functioning Scale) = 41 - 50 :
Gejala berat, hendaya berat.
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Dari semua aksis yang banyak terkait dengan cacat karena kecelakaan kerja adalah
aksis V, karena Aksis V digunakan untuk melaporkan penilaian klinik terhadap taraf
seseorang secara menyeluruh. Informasi ini berguna dalam perencanaan terapi dan
pengukuran hasilnya, memprediksi hasil terapi dan taraf pemulihan, serta derajat
kecacatan mentalnya. Pada kondisi tertentu, mungkin bermanfaat untuk menilai
disabilitas sosial dan okupasional.
3. Asas III
Dalam hal terdapat ketidaksamaan pada evaluasi terhadap sistem organ yang lain,
faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi keluarga, pendidikan keuangan dan sosial
hendaknya diperhatikan, demikian pula taraf fungsi seseorang.
Evaluasi perlu dilakukan terhadap fungsi yang sekarang dan masa lampau, dan
potensi untuk fungsi yang akan datang. Hal ini meliputi perawatan diri, tanggung
jawab terhadap anggota keluarga yang lain dan rumah tangga, serta tanggung jawab
terhadap masyarakat.
Fungsi pekerjaan pasien yang sekarang harus ditentukan, ketrampilan apa yang masih
utuh, dan keterbatasan apa yang terjadi. Misalnya apakah orang tersebut dapat
bekerja kembali pada taraf yang lebih rendah daripada sebelum sakit.
Pemeriksaan status mental merupakan hal yang utama terhadap evaluasi menyeluruh,
atau membantu untuk menentukan derajat defisit yang mempengaruhi cacat kerja
dalam taraf berat, sedang atau tidak ada sama sekali. Penilaian juga harus
menentukan derajat dan kemungkinan lamanya hendaya, sebagian atau seluruh,
merupakan problem jangka pendek atau panjang, dan apakah akan makin memburuk.
4.

Asas IV
Karakter (kepribadian) dan sistem nilai dari seseorang merupakan faktor yang penting
dalam perjalanan gangguan jiwa fisik. Motivasi untuk sembuh merupakan faktor
utama untuk prognosisnya.
Untuk beberapa orang, motivasi yang kurang merupakan suatu penyebab utama untuk
berlanjutnya malfungsi. Kepribadian seseorang dapat pula merupakan faktor dominan
dalam memperoleh keuntungan pada rehabilitasi.
Keuntungan sekunder (secondary gain) timbul tidak hanya karena besarnya
kompensasi atau keuntungan finansial yang akan diperoleh, tetapi juga gaya hidup
seseorang. Hendaya ditambah motivasi yang rendah dapat mengakibatkan cacat
menyeluruh, sedangkan hendaya ditambah motivasi yang tinggi dapat mengakibatkan
cacat yang minimal.

5.

Asas V
Suatu tinjauan yang berkali-kali harus dilaksanakan terhadap metode terapi dan
rehabilitasi. Keputusan akhir belum boleh diambil hingga seluruh riwayat penyakit,
fase terapi dan rehabilitasi, status mental, fisik dan perilaku yang sekarang terus
diperhatikan.
Penilaian yang penting adalah terhadap derajat keterbatasan kerja yang diderita oleh
seseorang, yang dapat mulai dari minimal hingga menyeluruh. Rehabilitasi
merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan dalam pengobatan pasien yang telah
sembuh dari fase akut pada gangguan jiwa, terutama gangguan jiwa yang berat.
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Dengan upaya rehabilitasi yang tepat, jarang didapati hendaya total yang permanen,
kecuali pada pasien dengan penyakit organik. Terdapat berbagai derajat hendaya, dan
rehabilitasi total dapat dimungkinkan. Sebagai contoh kedokteran fisik, tungkai yang
diamputasi dapat diganti dengan tungkai palsu, yang diharapkan dapat berjalan
kembali walaupun tidak seperti semula.
Analog dengan kehilangan tungkai adalah kehilangan kemampuan sebagai akibat dari
gangguan jiwa. Hendaya yang tersisa dari gangguan jiwa berat, dapat seperti
hendaya berat sebagai akibat dari penyakit fisik atau kecelakaan. Hubungan antara
motivasi dan pemulihan memerlukan pengamatan pada orang-orang yang menderita
penyakit fisik dan gangguan jiwa, dan hal ini merupakan tugas dari psikiatri
rehabilitasi.
Dengan mempertimbangkan latar belakang seseorang dan kepribadian serta sistem
nilainya, taraf pendidikan dan sumber keuangan keluarga perlu diperhatikan.
Metode untuk penilaian hendaya psikiatrik dapat dilihat pada Tabel I, Tabel ini
digunakan apabila telah dilakukan keputusan klinik yang cermat, setelah semua
faktor diagnosis, klinik, terapi dan rehabilitasi telah dilaksanakan. Suatu contoh
kasus yang memberikan derajat menyeluruh dari seorang pasien setelah dievaluasi
menurut status mental seperti pada Tabel II.
Tabel I. Evaluasi Hendaya Psikiatrik

Derajat Hendaya

1

2

3

4

5

Persentase
Hendaya

0-5%

10 - 20%

25 - 50%

55 - 75%

>75%

1. Inteligensi

Normal atau
lebih baik

Retartasi
ringan

Retadarsi
sedang - ringan

Retardasi
sedang-berat

Retardasi berat

2. Daya fikir

Tak ada
defisit

Defisit ringan

Defisit sedang

Defisit
sedang-berat

Defisit berat

3. Persepsi

Tak ada
defisit

Defisit ringan

Defisit sedang

Defisit
sedang- berat

Defisit berat

4. Daya nilai

Tak ada
defisit

Defisit ringan

Defisit sedang

Defisit
sedang-berat

Defisit berat

5. Afek

Normal

Problem
ringan

Problem
sedang

Problem
sedang- berat

Problem berat

6. Perilaku

Normal

Problem
ringan

Problem
sedang

Problem
sedang- berat

Problem berat
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AKTIVITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Kemampuan

Mandiri

Perlu sedikit
bantuan

Perlu bantuan
teratur

Perlu bantuan
besar

Tidak dapat
dibantu

AKTIVITAS REHABILIASI DAN TERAPI

Potensi

Baik sekali

Baik

Baik untuk
pemulihan
parsial

Kondisi statis

Kondisi akan
lebih buruk

Tabel II. Contoh profil Hendaya Psikiatrik
Kategori

Deskripsi Hendaya

Gabungan Hendaya

Setatus Mental
1. Intelegensi

Normal

1

2. Daya fikir

Defisit sedang-berat, tidak mampu menarik kesimpulan
minimal dari pernyataan tunggal

4

3. Persepsi

Defisit ringan, tetapi tidak ada gejala waham

2

4. Afek

Antara defisit sedang dan berat, suasana perasaan dari
permusuhan hingga ramah

4

5. Perilaku

Defisit sedang hingga berat

4

Aktivitas
Mandiri
kehidupan seharihari

1

Potensi
rehabilitasi
Dan terapi

Baik untuk pemulihan parsial
3

Hendaya kolektif

Sedang hingga berat 55% - 75%

4

A. Telah dilakukan terapi psikiatrik yang optimal selama 1 (satu) tahun

B. Terdapat cacat psikiatrik yang menyebabkan pekerja sama sekali tidak mampu bekerja.
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BIDANG PENYAKIT TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROK (THT)

I.

BATASAN
Penyakit akibat kerja bidang Telinga, Hidung, dan Tenggorok adalah penyakit atau
kelainan pada telinga, hidung dan tenggorok akibat pemaparan faktor-faktor risiko di
tempat kerja
Kelainan bidang THT yang terjadi dapat berupa :
A. Gangguan telinga, sistem pendengaran dan keseimbangan, antara lain :
– Gangguan pendengaran akibat bising
– Gangguan pendengaran akibat cedera kepala
– Gangguan keseimbangan
B. Gangguan hidung dan sistem penciuman, antara lain :
– Rinitis alergi
– Rinitis dan sinusitis kronis
– Hiposmia atau anosmia (gangguan penciuman)
C. Gangguan tenggorok, antara lain :
– Gangguan suara - afoni (tidak ada suara)
- disfoni (suara parau)
– Cidera laring dan trakea
– Gangguan menelan/disfagia, misalnya pada Esofagitis korosi.

II.

DIAGNOSIS
A. TELINGA, SISTEM PENDENGARAN DAN KESEIMBANGAN
Diagnosis ditegakkan berdasarkan :
1. Anamnesis
a. umur penderita
b. riwayat gangguan pendengaran dalam keluarga
c. riwayat penyakit :
1) penyakit telinga yang diderita sebelumnya
2) riwayat trauma sebelumnya
3) gangguan pendengaran datangnya mendadak atau berlahan.
4) Riwayat menggunakan bahan-bahan toksik
5) Apakah mempunyai hobi yang berhubungan dengan bising
6) Apakah ada gangguan keseimbangan
d. Riwayat pekerjaan :
1) Apakah pernah atau sedang bekerja di tempat yang bising, apakah pernah
ada ledakan keras dekat telinga ?
2) Apakah menggunakan alat pelindung telinga ? kalau ya jenis apa ?
3) Selama bekerja, apakah dilakukan pemeriksaan berkala, khususnya
pendengaran ?
4) Lama bekerja di tempat bising perhari kerja dan lamanya masa kerja
.
2. Pemeriksaan fisik
a. Keadaan umum dan pemeriksaan THT lengkap
b. Pemeriksaan telinga bagian luar yang mencakup :
– Liang telinga, apakah ada serumen, sekret, perdarahan
– Membran timpani, apakah ada tanda-tanda peradangan Otitis Media Akut
(OMA), Otitis Media Efusi (OME), Otitis Media Supuratif Kronik
(OMSK).
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c. Pemeriksaan keseimbangan dengan cara :
– Pemeriksaan keseimbangan sederhana seperti : Tes Romberg, Stepping,
Nudge, Past pointing dan tes tunjuk hidung.
– Tes posisi dan tes Perasat Hallpike
– Tes posturografi (keseimbangan postural)
– Tes kalori menggunakan elektro nistagmografi (ENG)
d. Pemeriksaan pendengaran untuk menentukan :
– Apakah ada kesulitan ?
– Apakah jenis kesulitan ?
Cara : - tes berbisik jarak 6 meter
- tes garpu tala
- tes audiometrik
e. Pemeriksaan laboratorium
f. Pemeriksaan audiometri, dengan persiapan optimal terhadap individu dan
tempat (16 – 36 jam bebas pajanan bising).
Diagnosis Tuli akibat Bising :
1. Keadaan sebelum kerja : umur, penyakit telinga, pemeriksaan THT,
Audiometri.
2. Keadaan bising lingkungan kerja
3. Pekerja : lama pajanan/hari, alat pelindung telinga, pemeriksaan pendengaran
tiap 6 bulan.
4. Pemeriksaan pendengaran : tes berbisik dalam jarak 6 meter, audiometri nada
murni dengan waktu 16 – 36 jam bebas pajanan bising, dan perhatikan
malingering.
GANGGUAN KESEIMBANGAN
Keseimbangan tergantung dari sistem visual, proprioseptif dan sistem vestibuler
sendiri. Untuk mempertahankan keseimbangan sedikitnya 2 atau 3 sistem tersebut
dapat berfungsi dengan baik. Bentuk gangguan keseimbangan yang sering
dijumpai adalah rasa tidak seimbang (sempoyongan), kepala terasa ringan
(melayang), vertigo (berputar). Gangguan keseimbangan tersering dijumpai
disebabkan karena gangguan fungsi vestibuler perifer. Hal ini dapat terjadi
unilateral atau bilateral dan dapat terjadi kompensasi sentral. Keluhan vertigo
dapat disertai rasa mual, muntah dan timbulnya nistagmus. Keluhan ini sering
berhubungan dengan gangguan pendengaran dan tinitus.
Diagnosis gangguan keseimbangan :
1. anamnesis :
ditanyakan apakah timbulnya gangguan keseimbangan bila terjadi perubahan
sikap atau posisi tertentu?. Adakah rasa tidak stabil, takut berjalan atau
bertambah buruk pada kegelapan. Apakah ada rasa mual dan muntah. Apakah
disertai gangguan pendengaran atau keluhan berdenging.
2. Pemeriksaan keseimbangan dengan cara :
a. Pemeriksaan keseimbangan sederhana seperti : Tes Romberg, Shap
Romberg, Stepping, Post pointing dan tes ujung hidung
b. Tes posisi dan tes perasat Hallpike
c. Tes postugrafi (keseimbangan postural)
d. Tes kalori menggunakan elektro nystagmography (ENG).
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B. HIDUNG DAN SISTEM PENGHIDU
Batasan :
Gangguan pada mukosa hidung yang dipengaruhi oleh suhu, kelembaban dan tekanan
udara serta polusi.
Pengaruh pajanan polusi terhadap mukosa saluran napas dapat menimbulkan berbagai
gangguan pada saluran nafas terutama mukosa hidung dan sistem penciuman,
terutama disebabkan asap, iritasi bahan industri.
Rongga hidung merupakan lapisan pertama bagi udara yang diisap dari lingkungan.
Faktor yang mempengaruhi mukosa hidung ialah suhu udara, kelembaban udara,
tekanan udara serta polusi. Polusi udara sering kali terjadi dan mempunyai dampak
negatif terhadap mukosa hidung, sehingga insidens rinosinusitis dan alergi meningkat
oleh pemaparan asap, seperti asap rokok. Selain itu akibat iritasi bahan industri dapat
menyebabkan penyakit kanker.
Diagnosis ditegakkan berdasarkan :
1. Anamnesis
a. umur.
b. riwayat keluarga
c. riwayat penyakit :
- penyakit hidung yang pernah diderita
- keluhan yang dirasakan saat ini
- kapan mulai dirasakan
- apakah ada : - trauma
- infeksi kronis
- alergi
- terpajan oleh zat tertentu
d. Riwayat pekerjaan :
- Apakah bekerja di tempat dengan faktor risiko kimia ? Kalau ya bahan
kimia apa ? dan berapa lama ?
- Apakah menggunakan alat pelindung pernapasan ?
- Apa jenis alat pelindungnya, apakah selalu digunakan dengan baik?

2. Pemeriksaan fisik
a. Keadaan umum
b. Pemeriksaan THT lengkap
c. Pemeriksaan hidung dan penciuman :
Rinoskopi anterior :
- Dilihat keadaan mukosa , konka : edema, hipertrofi, hiperemis atau livide
- Apakah ada polip atau sekret di meatus medius
- Kelainan sinus paranasal
d. Pemeriksaan penciuman secara subyektif
Kehilangan penciuman disebut anosmia
Pemeriksaan penciuman secara subyektif, dipakai 2 zat yaitu:
- amonia, selain merangsang alat penciuman, juga merangsang
N.Trigeminus
- Kopi, hanya merangsang alat penciuman, Cara pemeriksaan penderita
diminta untuk menyebutkan nama zat yang diciumkan pada penderita
dengan mata tertutup.
Perlu diingat adanya malingering

4445

37

3. Pemeriksaan penunjang
a. Pemeriksaan laboratorium.
Sekret hidung dan darah tepi , biasanya jumlah eosinofil meningkat dan
konsentrasi lgE total meningkat pada alergi.
b. Pemeriksaan tes kulit
Dilakukan dengan alergen yang terdapat di tempat kerja (pabrik)
c. Pemeriksaan radiologik
Dilakukan dengan posisi Waters dan lateral untuk melihat keadaan sinus
paranasal.
d. Pemeriksaan Histopatologik
e. Bila ditemukan jaringan yang mencurigakan pada mukosa hidung maka
dilakukan usapan mukosa hidung untuk pemeriksaan sitologi dan diambil
jaringan dengan biopsi untuk pemeriksaan histopatologi. Hal ini dilakukan
pada industri seperti tempat produksi nikel, krom, pembuat sepatu dan tukang
kayu/mebel, karena berdasarkan kepustakaan, lingkungan tersebut bersifat
karsinogen. Bahan karsinogen dapat menyebabkan displasia epitel mukosa
hidung yang merupakan keadaan prekanker.
Diagnosis Rinitis Alergi akibat kerja :
1. Pemeriksaan klinis : anamnesis, rinoskopi antrior
2. Pemeriksaan laboratorium : skret hidung, darah tepi (eosinofil, IgE total)
3. pemeriksaan kulit : dengan jenis alegen yang ada di tempat kerja.
Diagnosis Rinitis Kronis dan Rinosinusitis Akibat Kerja :
1. Pemeriksaan klinis : anamnesis, rinoskopi anterior
2. Pemerikaan radiologi : posisi waters, lateral
3. pemeriksaan histopatologi : jaringan abnormal pada industri nikel, krom, sepatu,
kayu (diplasia epitel mukosa , merupakan tanda pre kanker)
4. pemeriksaan penghidu : rinitis kronis (hiposmia, anosmia)
C. TENGGOROK
1. Anamnesis
a. umur
b. Riwayat penyakit keluarga
c. Riwayat penyakit :
1) Apakah ada gangguan menelan ?
2) Apakah ada sakit tenggorok ?
3) Apakah ada suara parau ?
4) Apakah ada gangguan pernapasan ?
d. Riwayat pekerjaan :
1) Apakah ada trauma (mekanis, kimia) di daerah leher ?
2) Apakah bekerja di tempat kerja dengan risiko faktor kimia?
kalau ya : - apa saja
- sudah berapa lama
2. Pemeriksaan fisik
a. Keadaan umum dan pemeriksaan THT lengkap
b. Pemeriksaan tenggorok secara khusus :
1) Inspeksi
Apakah ada tanda cidera
- Bengkak/kemerahan
- Perdarahan atau luka pada selaput lendir
2) Palpasi
Apakah ada krepitasi pada struktur laring dan trakea ?
3) Pemeriksaan laring tidak langsung dengan kaca tenggorok
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3. Pemeriksaan penunjang
Radiologik : foto jaringan lunak leher
.
D. CIDERA LARING DAN TRAKHEA
Cidera laring atau trakea dapat berupa cedera tumpul atau tajam akibat luka sayat,
luka tusuk dan luka tembak. Cedera tumpul pada daerah leher selain dapat
menghancurkan struktur laring juga dapat menyebabkan cedera pada jaringan lunak
seperti otot, saraf, pembuluh darah dll. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan seharihari seperti leher terbentur alat-alat kerja. Cedera dapat ringan, hanya terdapat edema
atau laserasi mukosa saja. Pada cedera berat, tulang rawan laring dan trakea hancur
serta sebagian jaringan hilang. Selain itu dapat ditemukan luka terbuka atau luka
tertutup.
Ballanger membagi penyebab cedera laring atas :
1. Cidera mekanik eksternal (cedera tumpul dan tajam) dan mekanik internal
2. Cidera akibat luka bakar oleh panas (gas, cairan panas) dan kimia (cairan alkohol,
amoniak, natrium hipoklorid dan lisol) yang terhirup.
3. Cidera Otogen akibat pemakaian pita suara yang berlebihan.
Boyes membagi cedera laring dan trakea berdasarkan beratnya kerusakan yang
timbul, dalam 3 golongan :
1. Cidera dengan kelainan mukosa saja, berupa edema, hematoma, emfisema
submukosa, luka tusuk atau sayat tanpa kerusakan tulang rawan.
2. Cidera yang mengakibatkan tulang rawan hancur.
3. Cidera yang mengakibatkan sebagian jaringan hilang.
Pembagian ini erat hubungannya dengan prognosis fungsi primer laring dan trakea,
yaitu sebagai saluran napas yang adekuat.
Penegakan Diagnosis
1. Gejala
Suara parau, rasa nyeri di daerah yang terkena cedera. Pada keadaan yang berat
terdapat sesak napas dan sianosis. Pada luka terbuka terdapat perdarahan.
2. Pemeriksaan
2.1. Inspeksi : Melihat daerah yang terkena cedera, bengkak dan kemerahan,
perdarahan ringan atau berat.
2.2. Palpasi : Meraba struktur laring dan trakea, adakah krepitasi
2.3. Pemeriksaan laring tak langsung dengan kaca tenggorok. Kadang-kadang
sukar untuk menentukan kelainan.
2.4. Pemeriksaan laring langsung: dapat dilihat kelainan di laring berupa edema,
Hiperemis dan perdarahan.
2.5. Pemeriksaan Radiologik : foto jaringan lunak leher.
Prognosis :
1. Pada luka terbuka, dengan melakukan penjahitan luka akan dapat sembuh
sempurna.
2. Pada kerusakan tulang rawan serta mukosa laring dan trakea mungkin terdapat
gejala sisa:
2.1. Suara tetap parau
2.2. Tidak dapat bernafas melalui laring, sehingga harus dilakukan trakeostomi
permanen.
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E. CIDERA KEPALA
Cidera kepala dapat disebabkan oleh kecelakaan yang menyebabkan benturan di
kepala.
Kelainan THT yang disebabkan oleh cedera kepada ialah :
1. Tuli saraf yang disebabkan oleh kerusakan di koklea
2. Kelainan alat keseimbangan
3. Kelumpuhan saraf wajah (nervus fasial)
4. Tuli konduktif, karena membran timpani pecah.
5. Kebocoran likuor serebrospinal ke telinga
Pemeriksaan
Pada pemeriksaan, selain memperhatikan keadaan kesadaran dengan menentukan
skala Glasgow, perlu dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:
1. Keadaan umum dan kesadaran
2. Adanya sekret di liang telinga, dapat berupa darah atau likuor serebrospinal.
3. Keadaan membran timpani :
Terdapat ruptur, dan tampak darah mengalir ke liang telinga.
Membran timpani utuh, tetapi berwarna kebiruan, berarti terdapat darah di kavum
timpani.
4. Pemeriksaan audiologik : tuli konduktif atau tuli saraf.
5. Pemeriksaan alat keseimbangan :
5.1. Memeriksa adanya nistagmus posisi. Penderita yang ditidurkan telentang
tiba-tiba kepalanya diangkat dan dimiringkan ke satu sisi. Diperhatikan
adanya nistagmus yang timbul
5.2. Tes kalori cara Halklpike – Fitzgeral.
5.3. Pemeriksaan yang lebih canggih ialah dengan melakukan pemeriksaan
elektronistagmosgrafi (ENG).
6. Pemeriksaan gerak otot wajah, untuk memeriksa adanya kelumpuhan nervus fasial
perifer atau sentral. Penderita diminta untuk menutup mata, mengernyitkan dahi,
menggelembungkan pipi dan lain-lain. Dilihat apakah simetris atau tidak.

F. OESOFAGITIS KOROSIF
Kecelakaan karena terminum zat korosif di suatu industri yang menggunakan zat
korosif besar kemungkinan terjadi.
Keluhan dan gejala yang timbul sebagai akibat tertelannya zat korosif tergantung pada
jenis zat korosif (basa kuat, asam kuat atau zat organik). Konsentrasi zat korosif (zat
dengan konsentrasi tinggi menyebabkan kerusakan yang lebih hebat), volume yang
tertelan, serta lama zat korosif melalui saluran cerna (kerusakan oleh benda padat
lebih berat dibandingkan dengan zat cair).
Diagnosis
1. Anamnesis : rasa terbakar di mulut dan tenggorok setelah meminum zat korosif.
Keluhan ini dapat lebih berat sampai sama sekali tidak dapat menelan.
2. Pemeriksaan fisik : dapat berbagai tingkat, dari keadaan umum masih baik, sampai
syok.
3. Pemeriksaan radiologik : dilakukan setelah seminggu kejadian, untuk melihat
apakah ada penyempitan esofagus.
4. Esofagoskopi : untuk diagnostik dan terapi dengan melakukan businasi pada
penyempitan esofagus.
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Gambaran Klinik Esofagitis Korosif
Keluhan dan gejala yang timbul akibat tertelan zat korosif tergantung pada jenis
zat korosif, konsentrasi zat korosif, jumlah zat korosif, lamanya kontak dengan
dinding esofagus, sengaja diminum atau tidak dan dimuntahkan atau tidak. Bila
muntah, maka mukosa esofagus dua kali dikenai zat korosif, sehingga kerusakan lebih
berat.
Esofagitis korosif dibagi dalam 5 bentuk klinis berdasarkan beratnya luka bakar
yang ditemukan yaitu :
1. Esofagitis korosif tanpa ulserasi.
Penderia mengalami ganguan menelan yang ringan. Pada esofagoskopi tampak
mukosa hiperemis tanpa disertai ulserasi.
2. Esofagitis korosif dengan ulserasi ringan
Penderita mengeluh disfagia ringan. Pada esofagoskopi tampak ulkus yang tidak
dalam yang mengenai mukosa esofagus saja.
3. Esofagitis korosif ulserasi sedang
Ulkus sudah mengenai lapisan otot. Biasanya ditemukan satu ulkus atau lebih
(multipel)
4. Esofagitis korosif ulserasi berat tanpa komplikasi
Terdapat pengelupasan mukosa serta nekrosis yang letaknya dalam, dan telah
mengenai seluruh lapisan esofagus. Keadaan ini jika dibiarkan akan menimbulkan
striktur esofagus.
5. Esofagitis korosif ulseratif berat dengan komplikasi
Terdapat perforasi esofagus yang dapat menimbulkan mediastinitis dan peritonitis.
Kadang-kadang ditemukan tanda-tanda obstruksi jalan napas atas dan gangguan
keseimbangan asam dan basa.
Berdasarkan gejala klinis dan perjalanan penyakitnya esofagitis korosif dibagi dalam
3 fase, yaitu; fase akut, fase laten (intermediate) dan fase kronik (obstruktif).

III.

URAIAN CACAT DAN PENILAIAN TINGKAT CACAT
A. TELINGA DAN SISTEM PENDENGARAN
1. Tingkat cacat ditentukan dengan mengukur nilai ambang dengar (Hearing
Threshold Level = HTL), yaitu angka rata-rata penurunan ambang dengan dengan
dB pada frekuensi 500, 1000, 2000, 4000 Hz.
Penurunan nilai ambang dengar dilakukan pada kedua telinga
1.1. Telinga normal

1.2. Tuli ringan
1.3. Tuli sedang
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: Pada pemeriksaan audio metrik ambang dengar tidak
melebihi 25 dB dan di dalam pembicaraan biasa tidak
ada kesukaran mendengar suara perlahan
: Pada pemeriksaan audio-metrik ambang dengar 25 40 dB dan terdapat kesukaran mendengar.
: Pada pemeriksaan audio-metrik terdapat ambang
dengar antara 40 – 55 dB Seringkali terdapat
kesukaran untuk mendengar pembicaraan biasa.
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1.4. Tuli sedang berat : Pada pemeriksaan audiometri terdapat
ambang
dengar rata-rata antara 55 - 70 dB.
Kesukaran
mendengar suara pembicaraan kalau tidak dengan
suara keras.
1.5. Tuli berat
: Ambang dengar rata-rata antara 70 - 90 dB. Hanya
dapat mendengar suara yang sangat keras.
1.6. Tuli sangat berat : Ambang dengar 90 dB atau lebih. Sama sekali tidak
mendengar pembicaraan.
Tingkat cacat :
American Medical Association (AMA) Committee on Medical Rating of Physical
Imparment, menyatakan bahwa cacat total pendengaran, apabila ambang dengar
diatas 92 dB. Jadi ambang tertinggi ialah 93 dB dan batas terendah untuk tuli ialah
25 dB.

2. Penentuan tingkat cacat
a. Ketulian monaural dinilai sebagai berikut :
1) Periksa pendengaran pada frekuensi 500, 1000, 2000, 4000 Hz, kemudian
ambil rata-ratanya.
2) Kurangi dengan 25 dB.
3) Perkalikan sisanya dengan 1,5%, Hasilnya ialah persentase ketulian dari
suatu telinga (monaural)

b. Ketulian-binaural dihitung sebagai berikut :
1) Perkalikan monaural pada telinga yang lebih baik dengan 5.
2) Perkalikan monaural pada telinga yang lebih buruk dengan 1
3) Tambahkan nilai ketulian monaural dari telinga yang lebih baik dan lebih
buruk
4) Bagi jumlah ini dengan 6. Hasilnya persentase ketulian binaural (dua
telinga).
c. Pada pekerja di atas usia 40 tahun, dikurangi 0,5 dB per tahun, tetapi tidak
melebihi 12,5 dB.
Contoh penentuan tingkat cacat
Penentuan tingkat cacat, dilakukan dengan pemeriksaan monaural (satu
telinga) dan binaural (dua telinga)
1) Cara perhitungan cacat dengan monaural :
Tentukan nilai ambang dengan pada frekuensi 500, 1000, 2000 dan 4000
Hz.
Contoh :
Telinga kanan :
- 500 Hz = 35 cB
- 1000 Hz = 40 dB
- 2000 Hz = 45 dB
- 4000 Hz = 60 dB
180 dB

-

Telinga kiri :
500 Hz = 40 dB
1000 Hz = 50 dB
2000 Hz = 50 dB
4000 Hz = 60 dB
200 dB

Hasil penjumlahan di bagi 4, didapat nilai ambang dengan rata-rata
(average Hearing Threshold Level = HTL rata -rata) :
Telinga kanan : 180 : 4 = 45 dB
Telinga kiri : 200 : 4 = 50 dB
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2) Cara perhitungan cacat pendengaran monaural
Pada orang muda (usia di bawah 40 tahun) :
HTL rata-rata dikurangi 25 dB :
Telinga kanan : 45 - 25 = 20dB
Telinga kiri : 50 - 25 = 25 dB
Konversi HTL rata-rata yang melebihi 25 dB ke dalam presentasi daya
dengan dengan mengalikan 1,5 % :
Telinga kanan : 20 x 1,5 % = 30% (penurunan) pendengaran monaural
Telinga kiri : 25 x 1,5 % = 37,5% (penurunan) pendengaran monaural
3) Cara perhitungan cacat pendengaran binaural adalah 5 (lima) kali
penurunan pendengaran monaural terkecil ditambah 1 (satu) kali
penurunan pendengaran monaural terbesar dibagi 6 (enam).
Konversikan penurunan pendengaran monaural kedalam presentasi
binaural.
Telinga kanan (lebih baik) : 30% x 5 = 150 %
Telinga kiri (lebih buruk)
: 37,5 % x 1 = 37,5 %
Jumlah : 150 % + 37,5% = 187,5
Jumlah ini dibagi 6 = 187,5 % : 6 = 31,25%
Jadi nilai penurunan pendengaran binaural ialah : 31,25%.
Penentuan ganti rugi cacat di dasarkan pada cacat pendengaran binaural,
sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 yang
telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005.
Pada contoh diatas perhitungan presentase cacatnya adalah : 31,25% x
40% = 12,5%.
4) Cara perhitungan cacat pendengaran pada orang tua (presbiakusis)
Presbiakusis diasumsikan menyebabkan kenaikan ambang dengar 0,5 dB
tiap tahun, dimulai dari usia 40 tahun.
Misalnya seorang pekerja sekarang berusia 43 tahun, maka kenaikan
ambang dengar karena faktor usia ialah :
(43-40) x 0,5 dB = 1,5 dB
Contoh pada butir a di atas :
- HTL rata-rata dikurangi 25 dB, dikurangi lagi dengan ambang dengan
oleh presbiakusis (pada contoh ini = 1,5 dB), sehingga :
Telinga kanan
: 45 - 25 - 1,5 = 18,5 dB
Telinga kiri
: 50 - 25 - 1,5 = 23,5 dB
- Konversikan HTL rata-rata ke dalam presentase penurunan daya
dengan, dengan mengalikan 1,5 :
Teling kanan
: 18,5 x 1,5 % = 25,75 % (penurunan pendengaran
monaural)
Telinga kiri
: 23,5 x 1,5% = 35,25 % (penurunan pendenganran
monaural)
- Konversikan penurunan pendengaran monaural ke dalam presentase
binaural :
Telinga kanan (lebih baik) = 25,75% x 5 = 128,75%
Telinga kiri (lebih buruk) = 35,25 % x 1 = 35,25 %
Jumlah : 128,75 % + 35,25 % = 164 %
Jumlah ini dibagi 6 : 164 % : 6 = 27,33%.
- Jadi nilai prosentase penurunan pendengaran binaural ialah 27,33% x
40% = 10,93 %.
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Penilaian cacat juga dapat dilakukan dengan melihat tabel.
Contoh : Pasien A.
Telinga kanan
- 500 Hz = 15 dB
- 1000 Hz = 25 dB
- 2000 Hz = 45 dB
- 4000 Hz = 55 dB
140 dB

Telinga kiri
- 500 Hz = 30 dB
- 1000 Hz = 45 dB
- 2000 Hz = 60 dB
- 4000 Hz = 85 dB
220 dB

Pasien B.
Telinga kanan
- 500 Hz = 80 dB
- 1000 Hz = 90 dB
- 2000 Hz = 100 dB
- 4000 Hz = 100 dB
370 dB

Telinga kiri
- 500 Hz = 75 dB
- 1000 Hz = 80 dB
- 2000 Hz = 90 dB
- 4000 Hz = 95 dB
340 dB

Dapat dilihat pada tabel 1 (di halaman berikut)
Perhitungan persentase kehilangan pendengaran monaural, pada:
Pasien A :
tingkat pendengaran telinga kanan adalah 140 dB sesuai dengan
15%, pendengaran telinga kiri adalah 220 dB
Pasien B :
tingkat pendengaran telinga kanan adalah 370 dB sesuai dengan
100%, pendengaran telinga kiri adalah 340 dB sesuai dengan
90%

Dilihat pada tabel 2 (halaman berikut)
Perhitungan persentase kehilangan pendengaran binaural, pada :
Pasien A

:

Jumlah tingkat pendengaran telinga kanan adalah 140 dB (lebih
baik) kombinasi dengan jumlah tingkat pendengaran telinga kiri
yaitu 220 dB (lebih buruk), maka didapat persentase kehilangan
pendengaran binaural sebesar 20 %

Pasien B

:

Jumlah tingkat pendengaran telinga kiri adalah 340 dB (lebih
baik), kombinasi dengan jumlah tingkat pendengaran telinga
kanan yaitu 370 dB (lebih buruk), maka didapat persentase
kehilangan pendengaran binaural sebesar 92 % (catatan :
digunakan jumlah tingkat pendengaran maksimum yaitu 368 dB.

Dilihat pada tabel 3 (dibawah) :
Perhitungan persentase kehilangan pendengaran dari seluruh tubuh manusia.
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Pasien A :

Persentase kehilangan pendengaran binaural sebesar 20% sesuai
dengan 7 % dari kecacatan seluruh tubuh.

Pasien B :

Persentase kehilangan pendengaran binaural sebesar 92 % sesuai
dengan 32% dari kecacatan seluruh tubuh.
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Tabel 1. Monaural Hearing Loss Impairment (%). *

DSHL

%

DSHL

%

DSHL

%

100

0.0

105
110
115
120

1.9
3.8
5.6
7.5

190
195
200

33.8
35.6
37.5

285
290
295
300

69.3
71.2
73.1
75.0

125
130
135
140

9.4
11.2
13.1
15.0

205
210
215
220

39.4
41.2
43.1
45.0

305
310
315
320

76.9
78.8
80.6
82.5

145
150
155
160

16.9
18.8
20.6
22.5

225
230
235
240

46.9
48.9
50.5
52.5

325
330
335
340

84.4
86.2
88.1
90.0

165
170
175
180

24.4
26.2
28.1
30.0

245
250
255
260

54.4
56.2
58.1
60.0

345
350
355
360

90.9
93.8
95.6
97.5

31.9

61.9
63.8
65.6
67.5

365
368
or greater

99.4
100.0

185

265
270
275
280

TABLE 3 Relationship of Binaural Hearing
Impairment to Impairment of the Whole person
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% Binaural hearing
Impairment

% Impairment
of the
whole person

0
- 1.7
1.8
- 4.2
4.3
- 7.4
7.5
- 9.9
10.0 - 13.1
13.2 - 15.9
16.0 - 18.8
18.9 - 21.4
21.5 - 24.5
24.6 - 27.1
27.2 - 30.0
30.1 - 32.8
32.9 - 35.9
36.0 - 38.5
38.6 - 41.7
41.8 - 44.2
44.3 - 47.4
47.5 - 49.9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

% Binaural hearing
Impairment

50.0
54.2
55.8
58.9
61.5
64.6
67.2
70.1
72.9
76.0
78.6
81.8
84.3
87.5
90.0
93.2
95.8
98.9
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- 53.1
- 55.7
- 58.8
- 61.4
- 64.5
- 67.1
- 70.0
- 72.8
- 75.9
- 78.5
- 81.7
- 84.2
- 87.4
- 89.9
- 93.1
- 95.7
- 98.8
- 100.0

% Impairment
of the
whole person
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Table 2. Computation of Binaural Hearing Impairment
Worse ear
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
368

0
0.3
0.6
0.9
1.3
1.6
1.9
2.2
2.5
2.8
3.1
3.4
3.8
4.1
4.4
4.7
5
5.3
5.6
5.9
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.8
9.1
9.4
9.7
10
10.3
10.6
10.9

ANSI
1969

100 105 110 115 120

1.9
2.2
2.5
2.8
3.1
3.4
3.8
4.1
4.4
4.7
5
5.3
5.6
5.9
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.8
9.1
9.4
9.7
10
10.3
10.6
10.9
11.3
11.6
11.9
12.2
12.5

3.8
4.1
4.4
4.7
5
5.3
5.6
5.9
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.8
9.1
9.4
9.7
10
10.3
10.6
10.9
11.3
11.6
11.9
12.2
12.5
12.8
13.1
13.4
13.8
14.1

5.6
5.9
6.3
6.6
6.9
7.2
7.5
7.8
8.1
8.4
8.8
9.1
9.4
9.7
10
10.3
10.6
10.9
11.3
11.6
11.9
12.2
12.5
12.8
13.1
13.4
13.8
14.1
14.4
14.7
15
15.3
15.6

Catatan :

7.5
7.8
8.1
8.4
8.8
9.1
9.4
9.7
10.
10.3
10.6
10.9
11.3
11.6
11.9
12.2
12.5
12.8
13.1
13.4
13.8
14.1
14.4
14.7
15
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
17.2

9.4
9.7
10
10.3
10.6
10.9
11.3
11.6
11.9
12.2
12.5
12.8
13.1
13.4
13.8
14.1
14.4
14.7
15
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
17.2

11.3
11.6
11.9
12.2
12.5
12.8
13.1
13.4
13.8
14.1
14.4
14.7
15
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
17.2
17.5
17.8
18.1
18.4
18.8

13.1
13.4
13.8
14.1
14.4
14.7
15
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
17.2
17.5
17.8
18.1
18.4
18.8
19.1
19.4
19.7
20
20.3

15
15.3
15.6
15.9
16.3
16.6
16.9
17.2
17.5
17.8
18.1
18.4
18.8
19.1
19.4
19.7
20
20.3
20.6
20.9
21.3
21.6
21.9

16.9
17.2
17.5
17.8
18.1
18.4
18.8
19.1
19.4
19.7
20
20.3
20.6
20.9
21.3
21.6
21.9
22.2
22.5
22.8
23.1
23.4

18.6
19.1
19.4
19.7
20
20.3
20.6
20.9
21.3
21.6
21.9
22.2
22.5
22.8
23.1
23.4
23.8
24.1
24.4
24.7
25

20.6
20.9
21.3
21.6
21.9
22.2
22.5
22.8
23.1
23.4
23.6
24.1
24.4
24.7
25
25.3
25.6
25.9
26.3
26.6

22.5
22.8
23.1
23.4
23.8
24.1
24.4
24.7
25
25.3
25.6
25.9
26.3
26.6
26.9
27.2
27.5
27.8
28.1

24.4
24.7
25
23.8
25.6
25.9
26.3
26.6
26.9
27.2
27.5
27.8
28.1
28.4
28.8
29.1
29.4
29.7

26.3
26.6
26.9
27.2
27.5
27.8
28.1
28.4
28.8
29.1
29.4
29.7
30
30.3
30.6
30.9
31.3

28.1
28.4
28.8
29.1
29.4
29.7
30
30.3
30.6
30.9
31.3
31.6
31.9
32.2
32.5
32.8

30
30.3
30.6
30.9
31.3
31.5
31.9
32.2
32.5
32.8
33.1
33.4
33.8
34.1
34.4

31.9
32.2
32.5
32.8
33.1
33.4
33.8
34.1
34.4
34.7
35
35.3
35.6
35.9

33.8
34.1
34.4
34.7
35
35.3
35.6
5.9
36.3
36.6
36.9
37.2
37.5

35.6
35.9
36.3
36.6
36.9
37.2
37.5
37.8
38.1
38.4
38.8
39.1

37.5
37.8
38.1
38.4
38.8
39.1
39.4
39.7
40
40.3
40.6

39.4
39.7
40
40.3
40.6
40.9
41.3
41.6
41.9
42.2

41.3
41.6
41.9
42.2
42.5
42.8
43.1
43.4
43.8

43.1
43.4
43.8
44.1
44.4
44.7
45
45.3

45
45.3
45.6
45.9
46.3
46.6
46.9

46.9
47.2
47.5
47.8
48.1
48.4
48.8
49.1
49.4
49.7

48.8
49.1
49.4
49.7
50
50.3
50.6
50.9
51.3
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Tuli saraf penilaiannya sama seperti pada tuli akibat bising. Tuli hantar dan
campuran : tambahnya nilai hantaran udara dan hantaran tulang pada 500,
100, 2000 dan 4000 Hz, kemudian dibagi 8 (delapan). Selanjutnya
perhitungannya sama dengan tuli akibat bising.

Penentuan ganti rugi mengacu lampiran Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 yang
telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005.
GANGGUAN KESEIMBANGAN
Evaluasi gangguan keseimbangan sebaiknya dilakukan bila kondisi tubuh telah stabil,
sehingga dapat dilakukan penilaian secara adekuat.
Penilaian gangguan keseimbangan dibagi sebagai berikut:
1. Persentase gangguan keseimbangan dari seluruh tubuh = 0%, bila terdapat gejala
gangguan keseimbangan tanpa ditemukan gejala klinis yang obyektif dan dapat
melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan.
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2. Persentase gangguan keseimbangan dari seluruh tubuh = 5 - 10 %, bila terdapat gejala
gangguan keseimbangan dengan adanya gejala klinis yang obyektif dapat melakukan
aktivitas sehari-hari tanpa bantuan, kecuali aktivitas yang kompleks seperti bersepeda.
3. Persentase gangguan keseimbangan dari seluruh tubuh = 15 - 30 %, bila terdapat
gejala gangguan keseimbangan dengan adanya gejala klinis yang obyektif dan tidak
dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan, kecuali aktivitas ringan seperti
berjalan, pekerjaan rumah ringan dan menolong diri sendiri.
4. Persentase gangguan keseimbangan dari seluruh tubuh = 35 - 60%, bila terdapat
gangguan keseimbangan dengan adanya gejala klinis yang obyektif dan tidak dapat
melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan, kecuali menolong diri sendiri.
5. Persentase gangguan keseimbangan dari seluruh tubuh = 65 - 95 %, bila terdapat
gejala gangguan keseimbangan dengan adanya gejala klinis yang obyektif, tidak dapat
melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan dan menjalani perawatan di rumah.

B. HIDUNG DAN SISTEM PENCIUMAN
Penentuan Tingkat Cacat
1. Terdapat perubahan suhu dan kelembaban udara, pada umumnya hidung dapat
menyesuaikan diri, sehingga tidak menyebabkan kelainan.
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2.

Tentang rinitis alergi akibat kerja, disebabkan oleh kontak alergen di lingkungan
kerja. Bila pekerja dipindahkan dari lingkungan itu, maka gejala akan berkurang atau
hilang sama sekali, Hal ini tidaklah mudah, oleh karena :
2.1. Kemampuan/keahlian pekerja pada pekerjaan yang khusus, yang kebetulan di
daerah yang mengandung alergen itu.
2.2. Lowongan kerja di tempat kerja itu akan dipindahkan, tidak ada atau tidak
cocok dengan keahliannnya.

3.

Kelainan penciuman dapat merupakan cacat, oleh karena sering kali tidak dapat
sembuh lagi, misalnya yang disebabkan oleh trauma.
Penentuan tingkat cacatnya ialah dengan menghitung persentase zat yang dapat
dicium oleh penderita pada waktu pemeriksaan, misalnya yang tidak dapat
diketahuinya zat yang diciumnya sebanyak 5 buah dari 10 zat yang harus diciumnya
= 50% apabila ditentukan bahwa anosmia merupakan cacat 40%, maka tingkat cacat
disini ialah 50 x 40% = 20%.

4.

Kelainan hidung yang menyebabkan keluhan menahun / berulang :
4.1. Sinusitis kronis yang meskipun telah dilakukan pengobatan dengan operasi,
akan selalu kambuh, apabila lingkungannya mengandung polusi. Hal ini dapat
disebut sebagai cacat. Jadi cacatnya 40%.
4.2. Hidung tersumbat sebagai akibat konka hipertrofi pada rinitis kronis,
meskipun telah dilakukan tindakan operasi dengan melakukan konkotomi
untuk mengurangi konka yang hipertrofi, kadang-kadang akibatnya akan
ditemukan gejala "open space syndrome", penderita terus menerus merasakan
pusing dan kepala nyeri.
Pada keadaan yang demikian pekerja tidak dapat berproduksi dengan baik.
Nilai cacatnya ialah 40%.

5.

Tumor ganas hidung dan sinus paranasal :
Bila tumor ganas ditemukan pada stadium dini, dan diobati secara dini juga dengan
tepat, maka masa bertahan 5 tahun dapat mencapai 90 - 100%. Akan tetapi bila
diketahui setelah dalam stadium lanjut, maka prognosisnya tidak baik. Perlu diingat,
bahwa waktu inkubasi untuk terjadinya tumor ganas memerlukan waktu, sehingga
ada kemungkinan setelah pekerja tidak terpapar lagi oleh zat karsinogenik barulah
penyakit itu tampak.
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Penentuan ganti rugi mengacu kepada lampiran Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993
yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005. Ganti rugi fungsi
penciuman sama dengan 10% dari upah.
C. TENGGOROK
CIDERA LARING DAN TRAKEA
Penentuan tingkat cacat.
1. Suara tidak keluar sama sekali : 40%
2. Suara parau masih dapat dimengerti kata-kata yang diucapkan : 50 x 40% = 20%.
3. Tidak dapat bernafas melalui laring/trakea, sehingga bernafas melalui lubang
trakeostomi : 40%.
Presentase cacat akibat kerja atau kecelakaan diambil dari buku tentang perubahan
kemampuan daya kerja pekerja di Hongaria :
0 - 40%
= sakit akibat kecelakaan
0 - 15%
= sakit ringan, kesembuhan dalam waktu singkat dan setelah sembuh dapat
bekerja pada profesi semula.
15 - 40%
= sakit berat, kesembuhan dalam waktu lama, setelah sembuh
dapat
bekerja pada profesi semula.
40 - 90%
= cacat
40 - 67%
= cacat sementara akibat kecelakaan, diharapkan akan tetap bekerja ringan
pada profesi lain tanpa mengganggu kesehatannya.
67 - 90%
= cacat tetap akibat kecelakaan, tidak dapat bekerja sama sekali,
dan
karena itu mempunyai hak pensiun.
D. CIDERA KEPALA
Penilaian cacat :
1. Tuli saraf yang terjadi tidak dapat sembuh. Untuk penilaian cacatnya dihitung seperti
pada tuli akibat bising.
2. Kelainan alat keseimbangan dapat disembuhkan, tetapi pengobatannya lama.
3. Kelumpuhan saraf wajah yang letaknya perifer, bila sarafnya tidak terputus, dapat
disembuhkan dengan jalan operasi apabila dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 2
minggu.
E. ESOFAGITIS KOROSIF
Penilaian Cacat :
Sebagai komplikasi esofagitis korosif ialah terjadinya striktur esofagus. Hanya sebagian
kecil dari striktur esofagus yang dapat disembuhkan dengan businasi. Bila tidak tertolong,
maka dilakukan reseksi esofagus, serta mengganti esofagus dengan kolon, atau dengan
membuat gastrostomi untuk makan penderita. Pada keadaan ini tingkat cacat 40%.

BIDANG ORTHOPAEDI
I.

BATASAN
Orthopaedi adalah suatu spesialisasi yang mencakup investigasi, prevensi, restorasi dan
perkembangan dari bentuk dan fungsi ekstremitas, tulang belakang dan struktur yang
berkaitan secara medikamentosa, pembedahan dan dengan metoda fisik (AAOS 1960).
Sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan penyakit orthopaedi adalah penyakit
yang mengenai sistem muskuloskeletal sehingga menimbulkan gangguan fungsi
pergerakan yang kemudian menimbulkan hambatan pada kegiatan si penderita. Terdapat 3
stadia gangguan kegiatan penderita akibat dari suatu penyakit.
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1. Stadia 'Impairment' (cacat)
Stadia dimana seseorang kehilangan kemampuan untuk merawat diri (self care)
sebagai akibat penyakit yang diderita, baik secara anatomi-fisiologis maupun
psikologis. Dalam stadia ini penderita tidak mampu melaksanakan tugas pekerjaan
sehari-hari, yang biasanya dapat dilaksanakan. Penderita masih memerlukan terapi
aktif.
2. Stadia 'Disability' (ilat)
Stadium dimana seseorang mendapatkan keterbatasan atau kekurangan kemampuan
(akibat impairment) dalam melaksanakan kegiatan dibanding dengan orang sehat.
Penderita masih mengalami perbaikan, sehingga sedikit demi sedikit dapat kembali
melaksanakan beberapa macam pekerjaan walaupun masih terbatas; dalam stadia ini
mungkin masih diperlukan terapi atau modalitas alat bantu.
3. Stadia 'Handicapped' (tuna)
Stadia keadaan akhir dimana keadaan penyakit dan gejala sesudah menetap dan
disebut cacat menetap (tuna), baik sebagian maupun keseluruhan. Tindakan yang
diperlukan, tujuannya adalah membantu semaksimal mungkin agar si penderita secara
keseluruhan dapat mandiri (independent) dengan bantuan modalitas untuk mengatasi
kecacatan.
Gangguan fungsi muskuloskeletal dapat terjadi sebagai akibat :
1. Kelainan sebagian atau seluruh anggota tubuh
2. Kelainan bentuk/anatomi
3. Kekakuan sendi
4. Kelumpuhan
Penentuan tingkat kecacatan secara medis sangat penting karena konsekuensinya pada
bidang administrasi, finansial dan sosial dalam menentukan bahwa seseorang tidak lagi
dapat melakukan pekerjaan seperti semula. Karena itu perlu ada keseragaman dan
ketepatan dalam penentuan kecacatan secara medis.
II.

DIAGNOSIS
A. Anamnesis
1. Apa ada trauma ?
2. Apakah penderita tak dapat kerja sama sekali ?
3. Kidal atau kinan ?
4. Sudah berapa lama ?
5. Sudah dapat terapi ?
6. Sejak kapan dapat terapi ?
7. Masih perlu pengobatan rehabilitasi ?
8. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk kembali kerja ?
9. Keadaan tersebut sudah hasil maksimum/stabil (permanen)?
B. Pemeriksaan Fisik
1. Keadaan umum
2. Pemeriksaan orthopaedik tentang anggota gerak atas, bawah dan tulang belakang
secara keseluruhan dengan dasar pemeriksaan :
– Look (inspeksi)
– Feel (palpasi)
– Move (gerakan aktif dan pasif)
Kelainan yang dapat ditemukan :
– Amputasi
– Kelainan sensorik dan motorik
– Kelainan tonus otot/lingkar (diameter)
– Ukuran panjang atau pendek
– Kekakuan atau kelainan sendi
– Stabilitas dan gerak lingkup sendi
– Kelainan lain seperti: sikatriks, trofi (pertumbuhan), deformitas.
– Kelemahan (manual Muscle Test)
3. Pemeriksaan laboratorium rutin
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4. Pemeriksaan penunjang :
a. Pemeriksaan rongent minimal dalam 3 proyeksi
Bila perlu dilakukan :
– Proyeksi khusus untuk daerah tertentu
– Tomografi
– Kontras (arthrografi, mielografi, arteriografi)
– CT scan/scintigrafi
– M.R.I (Magnetic Resonance Imaging) / N.M.R (Nuclear Magnetic
Resonance)
b. Ultrasonografi (U.S.G)
c. Pemeriksaan neurologik
Dengan pemeriksaan EMG (Elektromyography) untuk menyatakan apakah
gangguan fungsi akibat neurogical deficit, saraf perifer, neuro
muscularfunction atau otot.
C. Penyakit pada Ortopedi
1. Trauma
Trauma pada muskuloskeletal dapat menimbulkan penyakit/kerusakan fungsi
akibat kecelakaan kerja :
a. kerusakan/perlukaan jaringan lunak
b. kerusakan tulang (patah/fraktur)
c. kerusakan persendian (merupakan kombinasi 1&2)
a. Jaringan lunak
- gangguan pada sirkulasi (peredaran darah) dan perdarahan
- gangguan pada persyarafan tepi (peripheral nerve)
- kerusakan pada otot dan jaringan komponen sendi (ligament serupa sendi)
b. Tulang
- Patah tulang
- Patah tulang rawan
c. Sendi
- Cerai sendi/dislokasi
- Perdarahan sendi
- Kerusakan ligament dan simpai sendi
ketidakstabilan (instability) dan kekakuan.

(capsul)

mengakibatkan:

2. Penyakit Menahun
Beberapa macam penyakit pekerjaan dapat timbul akibat keadaan kerja antara
lain:
- Caisar`s disease : tekanan tinggi yang mendadak berkurang dapat
menimbulkan avasculair necrosis dari kaput femoris, menyebabkan kerusakan
tulang dan sakit di pinggul
- Postural/sikap posisi mengerjakan pekerjaan secara menahun yang dikenal
sebagai Low Back Pain (LBP) otot-otot menjadi fatigue menimbulkan
unstability dari tulang belakang sehingga timbul proses degenerasi yang dapat
menimbulkan keluhan sakit, pegal di daerah pinggang
- Pekerjaan kasar, yang harus mengangkat beban, dapat cedera pada diskus yang
dikenal sebagai HNP (Hernia Nucleus Pulposus)

III.

URAIAN CACAT DAN PENILAIAN TINGKAT CACAT
A. Amputasi
Sebagian atau seluruhnya dari bagian anggota gerak
Uraian :
– Jelaskan bagian yang hilang
– Tentukan daerah / regio amputasi
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–
–
–

Tentukan tinggi/level amputasi
Tentukan tingkat gangguan fungsi
Penilaian tingkat cacat mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 14
tahun 1993 dan telah disempurnakan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005.

B. Kelumpuhan (plegia) atau kelemahan (parese)
Kelumpuhan dan kelemahan
Tentukan daerah/gerakan sendi yang terganggu
Tentukan tingkat kekuatan otot (Manual Muscle Test : 0 sampai 5)
Tentukan tingkat gangguan fungsi
Nilai :
– 0 :
– 1 :
– 2 :
–
–

4
5

:
:

tidak ada gerakan otot kehilangan fungsi 100 %
Ada gerakan otot, tanpa gerakan sendi kehilangan fungsi 80 %
Dapat menggerakkan sendi pada seluruh lingkup gerak sendi, dan dapat
melawan gravitasi kehilangan fungsi 60%
Nilai 3 ditambah dengan tahanan ringan kehilangan fungsi 20%
Nilai 3 ditambah dengan tahanan penuh (normal kehilangan fungsi 0 %.

C. Kekakuan
Kehilangan fungsi dihitung dari perubahan derajat lingkup gerak sendi (LGS)/ range
of motion (ROM) dengan cara :
1. Membandingkan dengan catatan medik awal
2. Bandingkan dengan LGS sisi yang lain
3. Bandingkan dengan LGS pemeriksa yang normal
Contoh :
1) LGS awal 90 ’ (normal)
Setelah terjadi kekakuan 60 o : kehilangan LGS 90o - 60o = 30o
Maka kehilangan fungsi menjadi 30/90 x 100% = 33,3%.
2) Bila suatu sendi terdapat gerakan yaitu fleksi, ekstensi dan abduksi :
Gerak

Normal

Fleksi
175
Ekstensi 45
Abduksi 180
400

Hasil pemeriksaan
90
30
30
150

Kehilangan LGS
85
15
150
250
250

Maka kehilangan fungsi akibat kekakuan :

x 100% = 62,5%
400

D. Perpendekan (discrepancy)
Cacat akibat perpendekan hanya berlaku untuk anggota gerak bawah (tungkai). Setiap
perpendekan 0,5 inchi (2,5 cm) salah satu tungkai, mengakibatkan kehilangan fungsi
sebesar 5% dari fungsi kedua tungkai dari pangkal paha ke bawah.
Penilaian tingkat cacat mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 14
tahun 1993 dan telah disempurnakan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2005.
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E. Kasus khusus
1. Sendi panggul (nilai/terhadap seluruh badan 50%) :
– Non union tanpa koreksi perbaikan : 75%
– Dengan arthroplasti, dapat jalan dan berdiri waktu bekerja 40% gerak : 50%
– Lingkup gerak dan kedudukan kelainan : 50%
2. Sendi lutut :
– Pasca minisektomi
5%
– Ruptur ligament krusiatum :
20 % - 30%
– Patelektomi
20%
– Gangguan gerak :
0 - 110
5%
0 - 80
15%
0 - 60
35%
15 - 90
40%
3. Pergelangan kaki/kaki
Impairment and loss physical handicap (diperhitungkan 80% dari anggota gerak
bawah)
Sedangkan kekakuan sendi pergelangan kaki lebih besar dari tulang-tulang tarsalia
dan tarsal - metatarsal lebih dari jari-jari kaki.
4. Nyeri pada anggota gerak dan tulang belakang :
Nyeri sulit dinilai secara objektif dan harus ditentukan apakah merupakan suatu
akibat kelainan fisik atau bukan. Bila bukan maka pemeriksaaan dilakukan sesuai
dengan pemeriksaan psikiari/psikologi.
Penentuan kecacatan sebaiknya dilakukan setelah menjalani pengobatan minimal
6 bulan untuk periode penyembuhan luka dan selama lamanya 24 bulan untuk
penyembuhan komplikasi vaskuler.
Penilaian kecacatan juga ditentukan sisi mana yang terkena. Sisi yang bukan sisi
dominan maka nilai kecacatan dikurangi 5% bila penurunan fungsi sebesar 5% 50% dan dikurangi 10% bila penurunan fungsi sebesar 51% - 100%.
Penilaian kecacatan yang disebabkan oleh penyakit akibat kerja, sebaiknya
dilakukan dengan membandingkan dengan kondisi / kemampuan penderita
sebelum mengalami penyakit tersebut. Karena itu penting adanya catatan
kecacatan yang telah ada pada setiap pekerja saat akan mulai bekerja.
Penilaian akhir suatu kecacatan sebaiknya juga dengan mempertimbangkan
kemampuan pasien bekerja kembali dibandingkan dengan kemampuannya
sebelum mengalami penyakit tersebut. Karena itu juga penting mengetahui
kemampuan bekerja pekerja (misalnya : jumlah huruf yang mampu diketik oleh
seorang juru ketik dalam waktu satu menit).
Sebagai pertimbangan dapat digunakan pedoman penentuan kecacatan yang
dikemukakan oleh Steinbocker (kemampuan penderita setelah penyembuhan
untuk kegiatannya sehari-hari) :
a.
b.
c.
d.

Dapat melakukan tugas / kegiatan sehari-hari : 25 %
Terdapat kesukaran melakukan tugas /kegiatan sehari-hari : 50%
Dapat melaksanakan tugas / kegiatan sehari-hari dengan bantuan : 75%
Dapat melakukan tugas / kegiatan sehari-hari dengan banyak kesulitan : 100%

F. Ketentuan dalam bidang orthopaedi :
1. Penilaian cacat bidang orthopaedi meliputi :
a. Penilaian cacat Anatomi akibat kecelakaan kerja / Penyakit Akibat Kerja bisa
dilakukan kurang dari 6 bulan s/d 2 tahun setelah luka sembuh.
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b. Penilaian cacat Fungsi anggota tubuh akibat kecelakaan kerja / Penyakit
Akibat Kerja selambat-lambatnya 6 bulan s/d 2 tahun setelah usaha medis
secara maksimal dilakukan termasuk rehab medis.
2. Kriteria akibat kecelakaan kerja bidang orthopaedi yaitu :
a. Sembuh sempurna :
1) Luka sembuh.
2) Radiologi Union (pada kasus fraktur).
3) Tidak di dapat komplikasi.
4) Fungsi kembali lagi 100%.
5) Waktu maksimal 2 tahun.
6) Tidak ada implant kecuali protesa.
b. Sembuh belum sempurna
1) Luka sembuh.
2) Radiologi Union (pada kasus fraktur).
3) Tidak di dapat komplikasi.
4) Fungsi bisa kembali normal, bisa berkurang.
5) Waktu maksimal 2 tahun.
6) Masih ada implant.
c. Sembuh tidak sempurna (fungsi berkurang).
1) Telah dilakukan terapi medis secara maksimal.
2) Fungsi berkurang dan dianggap tidak bisa pulih serta tidak dapat dikoreksi
dengan terapi medis apapun (hasil akhir).
3) Waktu maksimal 2 tahun.
d. Tidak sembuh.
1) Tidak sembuh setelah menjalani terapi maksimal selama 2 tahun karena
penyakit tersebut.
2) Selanjutnya pasien dapat ditentukan kecacatannya.
3. Penetapan cacat di bidang Orthopaedi dilakukan setelah dilaksanakan terapi
maksimal selambat-lambatnya sampai dengan 2 tahun.
4. Apabila tenaga kerja dinyatakan sembuh akibat kecelakaan kerja/penyakit akibat
kerja oleh dokter pemeriksa maka selanjutnya diberikan surat keterangan dengan
mengisi formulir bentuk KK4 untuk kecelakaan kerja, KK5 untuk penyakit akibat
kerja dan ditulis bahwa penilaian kecacatan klinis dilakukan pada hari/dan tanggal
penilaian, serta apabila nilai kecacatan dimungkinkan dapat berubah, pasien diberi
formulir inform concern yang ditanda tangani oleh pasien. Apabila kondisi tenaga
kerja belum sembuh Badan Penyelenggara belum wajib membayar santunan /
Jaminan Kecelakaan Kerja.
5. Hernia Nucleus Pulposus (HNP) termasuk kasus Kecelakaan Kerja apabila
memenuhi kriteria : Ada riwayat trauma ditempat kerja; ada keluhan
akut/mendadak dan ada penyebabnya.
6. Penyakit yang berkaitan dengan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi
atau syaraf tepi dapat di kategorikan sebagai penyakit akibat kerja apabila dapat
dibuktikan faktor penyebabnya dalam pekerjaan atau lingkungan kerja.
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7. Orthose/prothese dan alat bantu lainnya diberikan saat layanan rehabilitasi medik
dalam masa pemulihan fungsi mencapai stadium lanjut dengan keadaan cacat yang
sudah menetap atau permanen.

BIDANG PENYAKIT PARU
I.

BATASAN
Penyakit paru akibat kerja adalah penyakit atau kelainan paru yang disebabkan oleh
pajanan faktor-faktor risiko di tempat kerja antara lain berupa : debu, gas dan uap.

Kelainan yang terjadi dapat berupa :
A. Kelainan akut
1. Trauma inhalasi akut akibat gas iritan, fosgen, asap ; termasuk Reactive Airways
Dysfunction Syndrome (RADS)
2. Toxic Pneumonitis
3. Edema paru akut, misalnya akibat asap, nitrogen, SO2, fosgen
4. Bronkitis akut
5. Hipersensitiviti pneumonitis
B. Kelainan kronik
1. Pneumokoniosis
Misalnya akibat debu asbes (asbestosis), batubara (pneumoconiosis batubara),
silica (silicosis), beryllium (beriliosis) dan lain lain
2. Penyakit pleura (efusi pleura, mesotelioma, plak pleura)
Misalnya akibat pajanan debu asbes
3. Bronkitis kronik
Misalnya akibat pajanan debu tambang, tepung, talk, asap, gas
4. Asma kerja
Misalnya akibat :
Isosianat ; Heksametilen diisosianat (HDI), toluene diisosianat (TDI)
Tepung gandum
Kolofoni pada proses solder elektronik
Enzim, seperti alkalase, makstalase, lipase dan amilase
Lateks
Bulu binatang tertentu
Dan lain-lain
5. Bisinosis
Timbul akibat pajanan debu kapas
6. Hipersensitiviti pneumonitis
Timbul akibat respons hiperimun terhadap antigen inhalasi antara lain berasal dari
mikroorganisme, binatang, tumbuhan dan zat kimia.
7. Kanker paru
Kanker paru akibat pajanan di tempat kerja dapat disebabkan antara lain oleh
arsen, asbes, krom, uranium, metal eter, nikel, cadmium.
8. Penyakit infeksi :
Antraks
Coccodiodomycosis
Echinococcosis
Psitacosis
Tuberkulosis

4462

54

II.

DIAGNOSIS
A. Anamnesis
1. Riwayat pekerjaan.
a. Pencatatan pekerjaan dan kegemaran/hobby yang terus menerus atau “part
time “ secara kronologis
b. Identifikasi bahan berbahaya di tempat kerja :
- bahan yang digunakan oleh pekerja
- bahan yang digunakan oleh pekerja pembantu.
c. Hubungan antara paparan dan gejala yang timbul :
- waktu antara mulai bekerja dan gejala pertama
- urutan-urutan dan perkembangan gejala
- hubungan antara gejala dengan tugas tertentu
- perubahan gejala dan waktu libur, jauh dari tempat kerja
2. Keluhan penyakit :
Ditanyakan tentang adanya keluhan penyakit berupa :
a. Batuk :
sifat batuk (kering atau berdahak)
waktu batuk (pagi/siang/malam/terus-terusan)
frekuensi
sejak kapan ?
- batuk selama 3(tiga) bulan, terjadi tiap-tiap tahun
- peningkatan batuk selama 3 minggu atau lebih, selama 3 tahun
terakhir
b. Dahak
Warna
Jumlah
Konsistensi
Waktu (pagi/siang/malam/terus-menerus)
Sejak kapan ?
- batuk selama 3(tiga) bulan, terjadi tiap-tiap tahun
- peningkatan batuk selama 3 minggu atau lebih, selama 3 tahun
terakhir.
c. Sesak napas/Napas pendek
Ditanyakan sesuai dengan kriteria sesak napas menurut American Thoracic
Society (ATS) :
0
1

Tidak ada sesak napas kecuali exercise berat
Rasa napas pendek bila berjalan cepat mendatar
atau mendaki
2
sedang
Berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain
sama umur karena sesak atau harus berhenti
untuk bernapas saat berjalan mendatar
3
berat
Berhenti untuk bernapas setelah berjalan 100
meter/beberapa menit, berjalan mendatar
4
Sangat berat Terlalu sesak untuk keluar rumah, sesak saat
mengenakan/ melepaskan pakaian
Sejak 12 bulan terakhir pernah mengalami/tidak waktu terbangun dari tidur
malam
d. Nyeri dada
Lokasi
Waktu nyeri dada (inspirasi atau ekspirasi)
Deskripsi nyeri dada
Sejak 3 tahun terakhir pernah mengalami/tidak, yang lamanya 1 minggu
e. Mengi
Waktu mengi (pagi/siang/malam); Inspirasi/ekspirasi
Disertai napas pendek atau napas normal
Sejak kapan?.
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3. Riwayat Penyakit Dahulu
Ditanyakan tentang adanya penyakit / keluhan penyakit yang pernah dideritanya
berupa :
a. Penyakit-penyakit lain yang pernah diderita :
- kecelakaan / operasi daerah dada
- gangguan jantung
- bronkitis
- pneumoni
- pleuritis
- T B paru
- Asma bronkial
- Gangguan dada yang lain
- Hay fever
- Dal lain-lain
b. Riwayat atopi/alergi.
4. Riwayat kebiasaan
Ditanyakan kebiasaan merokok meliputi :
a. Jumlah rokok yang dihisap :
- 1 (satu) batang rokok perhari atau 1 batang rokok perbulan atau lebih dari
1 batang rokok
- jumlah batang rokok / tembakau perhari / perminggu.
b. Lama merokok :
Kurang dari 1 tahun / lebih dari 1 tahun.
c. Cara mengisap rokok :
- dangkal
- sedang
- dalam
d. Umur waktu mulai merokok dengan teratur.
e. Jenis rokok :
- buatan pabrik / buatan sendiri
- menggunakan filter / tidak
- rokok tipe kecil / sedang
- sering berganti-berganti rokok / kombinasi / tidak
- kretek / putih
f. Kontinuitas merokok :
- pernah mengalami / berhenti merokok / tidak, lamanya
- jumlah hari selama merokok (jumlah bulan / tahun )
g. Derajat berat merokok dengan indeks Brinkman (IB), yaitu perkalian jumlah
rata-rata batang rokok yang dihisap sehari dikalikan lama merokok dalam
tahun :
- Ringan : 1 – 200
- Sedang : 201 – 600
- Berat
:
>600
B. Pemeriksaan Fisik
1. Keadaan umum dan tanda vital
2. Pemeriksaan pulmonologik
a. Inspeksi
b. Palpasi
c. Perkusi
d. Auskultasi
C. Pemeriksaan Penunjang
1. Rutin :
- laboratorium : darah, urine
- foto toraks : PA dan lateral
- spirometri.
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2. Khusus :
- uji alergi pada kulit
- uji provokasi bronkus dengan bahan spesifik/non spesifik di tempat kerja
- sputum BTA 3x
- Sputum sitologi
- bronkoskopi
- patologi anatomi : biopsi
- radiologi : tomogram, bronkografi, CT – scan
- kapasitas difusi terhadap CO (DLCO)
- uji Cardio Pulmonary Exercise (CPX).

D. Penetapan diagnosis Penyakit Akibat Kerja dalam bidang paru diperlukan data
pendukung berupa kondisi lingkungan kerja apakah terdapat faktor dan bahan-bahan
yang menimbulkan penyakit akibat kerja.

III.

URAIAN CACAT DAN PENILAIAN TINGKAT CACAT
A. Uraian Cacat.
1. Kelainan fungsi paru (restriktif dan obstruktif atau campuran)
Restriksi
(KVP% atau KVP/prediksi%)
Normal
Ringan
Sedang
Berat

>80%
60-79%
30-59%
<30%

Obstruksi
(VEP1/KVP)% atau VEP1%
(VEP1/prediksi)
>75%
60-74%
30-59%
<30%

2. Kelainan anatomi seperti kehilangan sebagian jaringan paru, misalnya lobektomi.

B. Penilaian derajat sesak
Derajat O
Derajat I
Derajat II

:
:
:

Derajat III :
Derajat IV :

Tidak sesak kecuali exercise berat
Sesak ringan, rasa napas pendek bila berjalan cepat mendatar atau mendaki
Sesak sedang, berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain sama umur
karena sesak atau harus berhenti untuk bernapas saat berjalan mendatar
Sesak berat, berhenti untuk bernapas setelah berjalan 100 meter/beberapa menit,
berjalan mendatar
Sangat berat terlalu sesak untuk keluar rumah, sesak saat mengenakan/melepaskan
pakaian

C. Penilaian Cacat.
Penilaian cacat pada penyakit paru akibat kerja didasarkan kepada hasil penentuan pemeriksaan
spirometri dan derajat sesak sebagai berikut:
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Derajat sesak

0
1
2
3
4

Ringan
Sedang
Berat
Sangat berat

VEP 1

> 2,5 L
1,6 – 2,5 L
1,1 – 1,5 L
0,5 – 1 L
< 0,1L

Persentase cacat fungsi
(fungsional disability)
25 %
50 %
75 %
100 %

Penilaian dilakukan setelah penderita mendapat terapi maksimal (bronkodilator) selama 3
bulan dengan hasil menetap.
Cara menetapkan penilaian kecacatan fungsi (Functional disability) ditentukan dengan
menilai secara subyektif keluhan sesak napas dan penilaian obyektif dengan pemeriksaan
spirometri
Penentuan ganti rugi didasarkan pada persentase cacat fungsi 100% sama dengan 70%.

BIDANG PENYAKIT MATA

I.

BATASAN
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) bidang mata adalah penyakit atau kelainan
pada mata akibat pemaparan antara lain faktor-faktor risiko di tempat kerja yang dapat
menyebabkan gangguan fungsi penglihatan yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk
melakukan pekerjaan dan menjalankan aktivitas normal.
Kelainan mata akibat kecelakaan kerja dan PAK yang terjadi dapat berupa:
1. Kelainan jaringan penunjang dan adneksa mata:
Kelopak mata : laserasi atau ruptur kelopak mata akibat trauma
Tulang orbita : fraktur dinding orbita akibat trauma
Sistem air mata (lakrima): sumbatan sistem lakrima oleh trauma
Konjungtiva : radang konjungtiva (konjungtivitis) akibat kontak iritan atau bahan kimia,
benda asing di konjungtiva
Otot mata : kelumpuhan otot mata akibat trauma.
2.
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Kelainan bola mata
- Kornea : ruptur kornea akibat trauma, trauma kimia asam dan basa, trauma termal (panas
atau dingin), trauma radiasi (misalnya akibat lampu ultraviolet, ledakan nuklir, sinar-X
atau radio-isotop), trauma akibat kontak dengan serangga/tumbuhan, benda asing kornea,
dan erosi / abrasi kornea, dry eye syndrome
- Sklera : ruptur sklera akibat trauma
- Lensa : katarak traumatik, luksasi/subluksasi lensa
- Bilik mata depan : hifema akibat trauma
- Iris : iridodialisis, siklodialisis, ruptur iris akibat trauma, midriasis atau miosis traumatik
- Badan kaca (vitreus) : perdarahan vitreus akibat trauma, benda asing dalam vitreus,
endoftalmitis pasca trauma
- Koroid : ruptur koroid akibat trauma
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3.

Kelainan saraf/jaras penglihatan
- Retina : edema makula, komosio retina, perdarahan retina dan/atau robekan retina akibat
trauma, retinopati toksik (terutama kloroquin), retinopati radiasi (misalnya pada
radioterapi), atau retinopati akibat cahaya (efek mekanik, termal atau fotokimia,
contohnya solar retinopathy pada pekerja las)
- Saraf optik : neuropati optik akibat kontak, inhalasi atau ingesti zat toksik atau
nutrisional (lihat tabel), neuropati optik akibat trauma, neuropati akibat radiasi (> 3000
rad), dan avulsi papil n.optik.
Berbagai Zat yang dapat menyebabkan Neuropati Optik Toksik

Metanol
Etilen glikol (antifreeze)
Kloramfenikol
Isoniazid
Etambutol
Digitalis
Klorokuin
Streptomisin
Amiodaron
Kuinin
Vinkristin and metotreksat
Sulfonamides
Melatonin dengan Zoloft dalam diet protein tinggi
Karbon monoksida
Timah
Merkuri
Talium
Malnutrisi dengan defisiensi vitamin B-1
Anemia pernisiosa (fenomena malabsorpsi vitamin B-12)
Arsenik pentavalen
Nitrobenzol
Karbon disulfida
Disulfiram
-

Korteks penglihatan : akibat trauma kepala atau intoksikasi, misalnya oleh metil merkuri

II. DIAGNOSIS
Diagnosis gangguan mata akibat kerja harus dilaksanakan berdasarkan anamnesis dan
pemeriksaan oftalmologis yang baik, serta pemeriksaan penunjang yang tepat.
A. Anamnesis:
1. Umur penderita
2. Jenis pekerjaan
3. Apa keluhan okular yang dirasakan pasien? Perlu dirinci: penglihatan buram, mata
merah, nyeri pada mata, keluar darah dari mata, melihat ganda/diplopia, floaters, atau
fotopsia, dll
4. Apakah terdapat trauma? Bila ya, kapan terjadinya trauma?
5. Bagaimana perjalanan penyakit (misalnya: akut atau kronik)?
6. Apakah terdapat risiko di lingkungan kerja? (termasuk: iritan/polutan, tidak adanya
sarana proteksi, dsb)
7. Berapa lama terpapar faktor risiko?
8. Dicari apakah terdapat penyakit sistemik, penyakit dalam keluarga atau riwayat
penyakit mata mata sebelumnya.
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B. Pemeriksaan fisik
1. Keadaan umum
2. Pemeriksaan oftalmologis
a. Pemeriksaan tajam penglihatan, baik monokular maupun binokular
b. Pemeriksaan mata luar, meliputi pemeriksaan terhadap:
kelopak mata
konjungtiva
sklera
kornea
bilik mata depan
iris
pupil
lensa
Pemeriksaan menggunakan loupe dan senter atau biomikroskop slit lamp di
tingkat rujukan. Semua kelainan yang dicatat harus dideskripsikan secara
sistematis. Pada kasus trauma, jenis luka (tajam/tembus atau tumpul atau trauma
kimia) harus dideskripsikan.
c. Pemeriksaan refleks pupil. Dilakukan dengan menyinari mata dengan senter,
dicari kelainan pupil seperti anisokoria atau afferent pupillary defect.
d. Posisi (alignment) dan gerakan bola mata; dinilai secara binokular ke 8 arah
(cardinal gaze). Pada pemeriksaan posisi bola mata dicari tanda-tanda strabismus
(esotropia, eksotropia, dan hipertropia). Pada pemeriksaan gerakan bola mata
dicari tanda-tanda hambatan gerak.
e. Pemeriksaan lapang pandang. Cara paling sederhana yang dapat dilakukan di
layanan primer adalah tes Konfrontasi, namun pemeriksaan di tingkat rujukan
adalah dengan kampimetri Goldmann.
f. Pemeriksaan fundus dengan oftalmoskop. Dilakukan penilaian terhadap bagian
dalam mata meliputi badan kaca, retina dan pupil saraf optik.
g. Pemeriksaan khusus, antara lain meliputi :
Tonometri : mengukur tekanan intraokular (TIO). Nilai normal adalah 1021 mmHg; peningkatan TIO dapat ditemukan pada glaukoma.
Penglihatan warna : menilai kemampuan melihat warna, mendeteksi buta
warna.
Binokularitas : menilai kemampuan kedua mata saat melihat secara
bersamaan. Dinilai adakah penglihatan ganda, dan apakah kedua mata melihat
secara stereoskopis .
Berdasarkan Lampiran II, PP No.14 tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun
2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, paramater gangguan mata akibat kerja
adalah tajam penglihatan, lapang pandang, penglihatan warna dan binokularitas.
Pemeriksaan terhadap keempat parameter ini akan dibahas dalam uraian di bawah.
C. Pemeriksaan terhadap parameter gangguan fungsi penglihatan.
1. Pemeriksaan tajam penglihatan
a. Pemeriksaan tajam penglihatan jauh
Dasar pemeriksaan:
2 buah titik akan terlihat terpisah bila kedua titik sudah membentuk 1 (satu) menit
busur derajat sudut penglihatan mata.
Peralatan yang digunakan:
Kartu Snellen (Snellen Chart) dan Kartu Kipas Astigmatisme.
Alat tersebut dapat tersedia baik di pelayanan mata tingkat primer, sekunder
maupun tersier.
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1) Untuk penilaian tajam penglihatan jauh:
- Setiap huruf tertentu pada jarak tertentu akan membentuk 5 menit busur
derajat sudut penglihatan
- Besar huruf pada kartu untuk dapat dilihat, telah diatur
- Warna huruf/angka hitam dengan dasar putih; dan warna huruf/angka putih
di atas dasar hitam
- Pencahayaan latar belakang sebesar 50 lux, sedangkan pencahayaan pada
Kartu Snellen (yang menggunakan lampu) adalah sebesar 500 lux
- Jarak baca 6 meter, atau setidaknya 3 meter dengan menggunakan cermin.
Pada jarak ini dianggap mata yang diperiksa tidak lagi berakomodasi
- Kedua mata diperiksa bergantian, dengan cara menutup satu mata
bergantian
- Pada orang buta huruf dapat digunakan kartu E atau kartu Landolt dengan
prinsip yang sama
2) Refraksi dengan set lensa dan bingkai coba (trial lens dan trial frame)
Lensa coba yang tersedia naik bertahap sebesar minimal 0.5 dioptri dimulai
dari lensa terkecil 0.5 dioptri. Kekuatan lensa silinder bertahap naik sebesar
minimal 0.5 dioptri dimulai dari lensa terkecil 0.5 dioptri dan tersedia
minimum sampai 3 dioptri.
Teknik pemeriksaan :
Pemeriksaan dilakukan dalam jarak 6 meter
Dipasang bingkai coba, mata yang tidak diperiksa ditutup dengan occluder
Penderita diminta untuk membaca sampai baris terkecil yang masih dapat
dibaca olehnya.
Hasil yang didapat merupakan tajam penglihatan sebelum koreksi.
Apabila hasil tajam penglihatan yang didapat tidak mencapai penglihatan
normal (6/6), dilakukan koreksi kacamata.
Dicoba dengan lensa negatif/positif terkecil dan bila tajam penglihatan
menjadi lebih baik ditambah kekuatannya perlahan-lahan hingga dapat
membaca huruf pada baris terbawah.
Apabila dengan penambahan lensa negatif/positif belum juga dapat mencapai
tajam penglihatan normal, dilakukan pemeriksaan melalui lubang intip
(pinhole). Apabila dengan teknik ini tidak terdapat kemajuan tajam
penglihatan, maka penglihatan tidak bisa diperbaiki lebih lanjut (kelainan
retina / saraf optik).
Apabila terdapat kemajuan tajam penglihatan maka diperiksa kemungkinan
adanya astigmatisme.
Dengan lensa negatif/positif yang memberi hasil terbaik pada masa
tersebut ditambahkan lensa positif yang cukup besar (kira-kira S+3 dioptri),
membuat kekaburan penglihatan, kemudian diminta untuk melihat kartu
kipas astigmat.
Ditanyakan adanya garis pada kipas yang paling jelas terlihat (yang paling
hitam dan tajam gambarannya). Apabila belum terlihat perbedaan tebal garis
kipas astigmat, maka lensa S+3.0 dioptri diperlemah sedikit demi sedikit,
hingga penderita dapat menentukan perbedaan garis yang terjelas dan
terkabur.
Lensa silinder negatif dipasang dengan sumbu sesuai dengan garis terkabur
pada kipas astigmat.
Lensa silinder negatif diperkuat sedikit demi sedikit hingga semua garis
terlihat sama tebalnya pada kipas astigmat tersebut.
Pembacaan kartu Snellen dilanjutkan sampai baris terkecil, dengan
pengurangan lensa positif yang terpasang atau penambahan lensa negatif.
Diperiksa mata sebelahnya, seperti di atas.
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Penilaian :
Tajam penglihatan dinyatakan dalam pecahan dengan pembilang merupakan
jarak pemeriksaan (biasanya 6 meter) dan penyebut adalah angka yang
terkecil yang masih dapat dibaca.
Contoh:
Tajam penglihatan 6/12 berarti penderita tersebut hanya dapat membaca
dalam jarak 6 meter huruf/gambar yang seharusnya dapat dibaca oleh orang
normal pada jarak 12 meter.
Tajam penglihatan normal adalah 6/6
Hasil koreksi kacamata sesuai dengan ketentuan lensa negatif / positif,
dengan / tanpa lensa silinder negatif pada sumbu terpasang.
Apabila penderita tidak dapat membaca huruf terbesar pada kartu Snellen,
maka dilakukan hitung jari (counting fingers=CF). Tajam penglihatan pada
tes hitung jari diberi simbol angka 1/60 hingga 5/60. Pembilang merupakan
jarak yang masih dapat dilihat oleh penderita dalam satuan meter.
Apabila penderita tidak juga dapat menghitung jari, maka dilakukan tes
gerakan tangan (hand movement = HM). Tajam penglihatan pada tes ini
diberikan simbol angka 1/300.
Apabila penderita hanya dapat membedakan gelap dan terang, tajam
penglihatannya diberikan simbol 1/ (light perception = LP). Ditentukan pula
kemampuan menentukan arah sumber cahaya (proyeksi baik atau salah)
Bila sama sekali tidak dapat menerima langsung rangsang cahaya dinyatakan
tajam penglihatan nol (no light perception = NLP)
b. Pemeriksaan Tajam Penglihatan Dekat
Dasar : sama dengan dasar penglihatan jauh.
Daya akomodasi yaitu kemampuan mata untuk menambah daya bias lensa
dengan kontraksi otot siliar, yang menyebabkan penambahan tebal dan
kecembungan lensa sehingga bayangan benda pada jarak yang berbeda akan
terfokus di retina
Peralatan dan persyaratan :
Besar huruf bervariasi dalam ukuran 0.5 mm hingga 19.5 mm, dan dinyatakan
dalam tingkat Jaeger 1 sampai dengan Jaeger 20. Pencahayaan minimal 100
footcandles pada kartu.
Teknik Pemeriksaan :
Penderita diperiksa terlebih dahulu penglihatan jauhnya, kemudian diberikan
ukuran kacamata yang sesuai.
Mata yang tidak diperiksa ditutup.
Jarak baca 30-40 cm.
Penderita diminta untuk membaca huruf terkecil yang masih bisa dibaca pada
kartu baca
Penilaian
Tajam penglihatan dekat normal adalah Jaeger 1
Kriteria klinik ini dapat dilihat kuantifikasinya secara fungsional sebagai Efisiensi
Penglihatan.
2. Pemeriksaan Lapang Pandang
Lapang pandang adalah bagian dari ruang di mana semua obyek dapat dilihat secara
serentak pada waktu mata berfiksasi ke suatu arah.
Dasar :
Retina perifer mempunyai kemampuan melihat yang berbeda dengan retina
sentral
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Perimetri merupakan metode klinis untuk mengukur fungsi penglihatan di luar
daerah sentral (fovea).
Perimetri mampu mendeteksi berbagai kelainan fungsi penglihatan akibat
kelainan saraf optik maupun retina.
Peralatan :
Pada pelayanan mata tingkat primer dan sekunder, pemeriksaan dapat dilakukan
dengan cara sederhana, yaitu tes konfrontasi di mana tidak diperlukan alat.
Perimeter Goldmann tersedia di pelayanan mata tingkat rujukan/tersier

Tes Konfrontasi :
Dasar : membandingkan lapang pandang penderita dengan lapang pandang pemeriksa.
Pemeriksa harus mempunyai fungsi mata yang baik, sehingga lapang pandangnya
dianggap normal
Teknik pemeriksaan :
Penderita dan pemeriksa berhadapan muka dengan jarak kira-kira 75 cm (dua kali
jarak baca).
Mata kiri pemeriksa dan mata kanan penderita ditutup.
Mata yang terbuka saling berpandangan; sebuah obyek (misalnya tangan
pemeriksa) pada jarak yang sama dari pemeriksa-penderita (bidang tengah)
digerakkan dari tidak terlihat ke arah tengah pada 8 meridian.
Penderita diminta menyebutkan dengan segera, pada saat obyek (benda, warna)
terlihat.
Dibandingkan luasnya lapang pandang antara pemeriksa dan penderita
Cara lain adalah dengan menyuruh penderita menghitung jari pemeriksa pada keempat kuadran yaitu superotemporal. Inferotemporal, superonasal dan
inferonasal.
Pemeriksaan dilakukan pada mata sebelahnya

Penilaian
Lapang pandang dianggap normal apabila sama luasnya dengan pemeriksa.
Lapang pandang dianggap menyempit apabila lebih kecil dari lapang pandang
pemeriksa.
Apabila penderita tidak dapat menghitung jumlah jari di salah satu kuadran atau
lebih, dianggap sebagai abnormal
Pada tingkat rujukan (pelayanan mata tingkat tersier) dilakukan pemeriksaan lapang
pandang dengan Perimeter Goldmann
Perimeter Goldmann :
Berupa mangkuk besar berwarna putih (kepala pasien dihadapkan pada alat tersebut,
dengan pemeriksa di balik mangkuk tersebut). Pencahayaan 10 apostilb, diameter
obyek target 64 mm, persegi (V), pencahayaan obyek 1000 apostilb (4) dan warna
obyek target putih.
Teknik pemeriksaan :
Perlu diterangkan terlebih dahulu perlunya kerjasama pada pemeriksaan dan
perlunya fiksasi terus menerus, serta penderita diminta untuk bereaksi cepat bila
sudah melihat sinar yang datang dari arah pinggir.
Penderita duduk di depan perimetri dengan dagu pada bantalan dagu, mata
sebelah ditutup.
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Mata yang terbuka diberi koreksi penglihatan jauh dan adisi penglihatan
dekatnya, lalu diminta berfiksasi pada target yang terletak 33 cm di depan
matanya.
Obyek yang bercahaya digeser dari pinggir (tidak terlihat), ke arah sentral
(daerah terlihat) daerah fiksasi.
Penderita diminta segera memberitahu bila melihat cahaya, dengan cara
memencet bel yang tersedia, kemudian dicatat pada kartu lapang pandang. Bila
ditemukan defek lapang pandang, pemeriksaan diulang
Hal ini dilakukan pada 18-20 meridian
Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui adanya diplopia
(diplopia chart)
Penilaian :
Gambaran normal adalah apabila batas lapang pandang di daerah temporal 85o,
daerah nasal 60 o, superior 45 o, dan inferior 65 o.
Hasil pemeriksaan dengan ukuran obyek IV atau V dan pencahayaan obyek 4
pada alat perimetri.
Hasil perhitungan dapat menyatakan hilangnya persentase lapang pandang
Bentuk defek lapang pandang umumnya menunjukkan lokasi kelainan pada jaras
penglihatan.
Contoh: neuropati optik akibat intoksikasi akan memberikan skotoma (defek
lapang pandang) sekosentral atau sentral
3. Pemeriksaan binokularitas
Penglihatan binokular terdiri atas beberapa gradasi yaitu :
a. Penglihatan serentak (simultaneous perception), yaitu keadaan di mana kedua
mata dapat melihat sekaligus.
b. Fusi, yaitu keadaan di mana kedua mata dapat bekerja sama
c. Stereopsis, yaitu kemampuan untuk membedakan ruang.
Pemeriksaan terhadap binokularitas dapat dilakukan dengan:
Tes Worth Four-Dot
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya supresi, deviasi, ambliopia dan
fusi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di pelayanan mata baik tingkat primer, sekunder
maupun tersier.
Dasar :
Melalui suatu filter berwarna hanya dapat dilihat benda dengan warna filternya.
Warna putih akan berubah oleh filter sesuai dengan warna filternya
Peralatan :
Kacamata filter merah (pada mata kanan)
Kotak hitam dengan 4 lubang (diameter 2-3 cm), susunan ketupat; 2 lubang
lateral atau horizontal berwarna hijau, lubang di atas berwarna merah dan lubang
bawah berwarna putih. Kotak berjarak 6 meter dari tempat pemeriksaan.
Kotak hitam di atas dapat digantikan oleh slide Worth Four-Dot Test, yang
umumnya termasuk dalam proyektor Snellen yang dapat tersedia di pelayanan
mata tingkat primer, sekunder maupun tersier.
Teknik pemeriksaan :
Penderita memakai kacamata koreksi diberikan sesuai kacamata dan diberi kaca
filter merah pada mata kanan dan filter hijau pada mata kiri.
Penderita diperiksa pada jarak 6 meter dan 30 cm
Kepala penderita harus dalam posisi tegak dan melihat lurus ke depan.
Penderita diminta menerangkan apa yang dilihat dengan kedua mata, sewaktu
melihat ”Worth Four Dot”
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Penilaian :
Bila terlihat :
4 sinar berarti ada fusi (melihat dengan 2 mata)
2 merah atau 3 hijau saja, berarti penderita hanya melihat dengan salah satu
matanya dan mata lain dalam keadaan tersupresi.
Sumber cahaya putih kadang-kadang berwarna merah dan berganti menjadi
hijau, berarti pada setiap saat penderita hanya melihat dengan satu mata,
berganti-ganti.
Bila terlihat 5 titik berarti terdapat diplopia.
Catatan :
Penilaian ini hanya bermakna apabila tajam penglihatan mata terburuk minimal
6/18
Penilaian ini harus ditunjang dengan pemeriksaan obyektif untuk menilai adanya
juling.
Bila terdapat diplopia dianggap kehilangan satu mata dengan tajam penglihatan
terburuk.
Dinilai adanya diplopia pada penglihatan jauh dan penglihatan dekat.
Pemeriksaan ini hanya untuk posisi primer, keluhan pada posisi lain harus
diperiksa di tingkat rujukan.
4. Penglihatan Warna
Orang normal memiliki kemampuan untuk membedakan warna sinar yang masuk
berdasarkan fotoreseptor dan reaksi fotokimia retina yang berbeda. Warna dasar yang
terlihat adalah hitam-putih, hijau-merah dan kuning-biru.
Tes Ishihara :
Dasar : dipakai untuk mengenal adanya cacat warna merah-hijau
Peralatan : Kartu Ishihara
Teknik pemeriksaan :
Pemeriksaan dilakukan dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup
Penderita diminta melihat kartu dan menentukan gambar yang terlihat dalam
waktu tidak lebih dari 10 detik
Penilaian :
Ditentukan ada atau tidaknya buta warna hijau merah. Orang normal dapat
mengenali warna gambar dalam waktu 3-10 detik, bila terdapat kelambatan atau
kesalahan dalam pengenalan gambar berarti terdapat kelainan penglihatan warna.
Dari aspek kompensasi cacat penglihatan penilaian ini hanya bermakna apabila
keadaan sebelumnya diketahui, tajam penglihatan 6/6 (dengan koreksi), dan
lapang pandang normal.

III. URAIAN CACAT DAN PENILAIAN TINGKAT CACAT
Perhitungan kecacatan dilakukan adalah setelah semua usaha medis yang optimal telah
dilakukan, berdasarkan tajam penglihatan dengan koreksi terbaik (baik dengan kacamata,
lensa kontak maupun lensa intraokular). Perhitungan kecacatan dilakukan dalam waktu 3
bulan setelah usaha medis optimal selesai dilakukan.
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Penghitungan tingkat cacat dilakukan dengan menilai komponen – komponen fungsi
penglihatan. Komponen ini dinilai masing-masing mata dan kemudian diberikan nilai dalam
fungsi binokular.

A. Tajam penglihatan
Pada pemeriksaan tajam penglihatan jauh dan dekat, dilakukan koreksi kacamata yang
terbaik.
Dilakukan konversi ke dalam nilai kehilangan penglihatan.
1. Persentase kehilangan penglihatan jauh (dengan koreksi terbaik)
Tajam Penglihatan

Efisiensi
Tajam Penglihatan

% Kehilangan

6/6

100

0

6/7,5

95

5

6/12

85

15

6/15

75

25

6/24

60

40

6/30

50

50

6/48

30

70

6/60

20

80

3/60

10

90

1/60

5

95

2. Persentase kehilangan tajam penglihatan dekat (dengan koreksi terbaik)
Efisiensi
Tajam Penglihatan

Tajam Penglihatan

% Kehilangan

Jaeger 1

100

0

Jaeger 2

100

0

Jaeger 3

90

10

Jaeger 6

50

50

Jaeger 7

40

60

Jaeger 11

15

85

Jaeger 14

5

95

3. Persentase kehilangan tajam penglihatan
Jumlah aljabar penglihatan jauh dan dekat dibagi 2. Nilai kehilangan penglihatan jauh dan
penglihatan dekat adalah sama.
Contoh :
penglihatan jauh 6/24  efisiensi penglihatan 40%;
penglihatan dekat Jaeger 6  efisiensi penglihatan 50%
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berarti orang ini mempunyai kehilangan tajam penglihatan sebesar :

( % kehilangan X.P.jauh ) + ( % kehilangan X.P. dekat)
2
=

40 % + 50 %

=

45 %

2
4. Perhitungan Efisiensi Tajam Penglihatan
Rumus :
Efisiensi penglihatan = 100 % - % kehilangan penglihatan
Efisiensi tajam penglihatan pada contoh di atas adalah 100 - 45 = 55%
B. Lapang Pandang
1. Lapang pandang dilakukan pemeriksaan lapang pandang dengan perimeter Goldman
2. Dihitung luasnya lapang pandang yang hilang
3. Dihitung luas pandang yang masih ada
C. Binokularitas
1. Dilakukan pemeriksaan ”Worth Four Dot” atau dengan perimeter Goldmann
2. Bila terdapat diplopia pada posisi utama dan konvergensi (penglihatan dekat) dianggap telah
kehilangan satu mata terburuk
3. Pada pemeriksaan dengan perimeter Goldman, diplopia pada daerah 20 derajat berarti kehilangan
penglihatan 100%.
D. Penglihatan warna
1. Hanya berlaku apabila keadaan penglihatan warna sebelumnya diketahui
2. Dilakukan pemeriksaan Ishihara
3. Dinilai ada tidaknya kehilangan penglihatan warna merah-hijau
4. Pada kehilangan penglihatan warna, dianggap kehilangan efisiensi penglihatan sebesar 10%
Efisiensi penglihatan satu mata
Menggunakan rumus efisiensi tajam penglihatan.
Efisiensi penglihatan dua mata

( Efisiensi penglihatan terbaik X 3 ) + ( Efisiensi penglihatan terburuk X 1 )
4

Hasil yang didapat dikalikan dengan persentase kompensasi kecacatan dua mata (Lampiran
II, PP No.14 tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja)
Bila Kehilangan efisiensi penglihatan hanya terjadi pada satu mata, maka penilaian tingkat cacat
didasarkan pada rumus efisiensi penglihatan satu mata.
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BIDANG PENYAKIT AKIBAT RADIASI MENGION
I.

BATASAN
Penyakit akibat kerja karena radiasi mengion ialah ganguan kesehatan yang disebabkan
pemaparan radiasi mengion ditempat kerja.
Kelainan yang terjadi dapat berupa :
A. Gangguan Stokastik
Perubahan biologis karena radiasi mengion yang menimbulkan perubahan sifat sel kearah
teratogenik dan karsiogenik, terjadi karena pemaparan dalam waktu yang lama yang tidak
tergantung pada Nilai yang Boleh Diterima, antara lain :
Kanker:
- tulang
- paru
- thiroid
- payudara
Leukemia.
B. Gangguan non Stokastik
Efek biologis yang bersifat akut dan kronik akibat radiasi mengion yang menimbulkan
kerusakan sel / jaringan akibat pemaparan diatas Nilai Batas Dosis (NBD), antara lain :
- luka bakar
- radiodermatitis
- sindroma radiasi akut
- katarak
- infertilitas / sterilitas

II.

DIAGNOSIS
A. Anamnesis
1. Umur penderita
2. Riwayat penyakit Keluarga
3. Riwayat Penyakit :
a. Timbul gejala mendadak
b. Penyakit-penyakit yang pernah diderita sebelumnya.
4. Riwayat Pekerjaan :
a. Apakah pernah atau sedang bekerja di lingkungan radiasi mengion. Kalau ya, sudah
berapa lama ?
b. Apakah menggunakan alat pelindung diri? Terus menerus atau terputus-putus. Kalau
ya, jenis apa? Apakah selalu digunakan dengan baik?.
c. Selama bekerja, apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan badan berkala? Apakah
selalu menggunakan alat pantau diri (misal: film badge).
d. Apakah pernah dinyatakan melebihi dosis nilai batas hasil pemantauan? Bila ya,
kapan?.
B. Pemeriksaan Fisik.
1. Diagnosis fisik secara umum
2. Pemeriksaan lokal sesuai dengan kelainan / penyakit.
C. Pemeriksaan Laboratorium.
1. Rutin :
- Hb
- Iekosit
- S.D.M.
- Hitung jenis
2. Khusus :
- morfologi lekosit
- hitung thrombosit
- hitung retikulosit
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D. Pemeriksaan penunjang.
1. Patologi anatomi
2. Radiologi

III.

PENILAIAN TINGKAT CACAT
Penentuan tingkat cacat penyakit akibat radiasi mengion didasarkan pada penilaian tingkat cacat
pada masing-masing sistem organ yang terkena.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2008
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/VII/2010
TENTANG
ALAT PELINDUNG DIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1),
Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu diatur
mengenai alat pelindung diri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu diatur dengan Peraturan Menteri;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120
Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2889);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai
kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian
atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

2.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

3.

Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

4.

Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

5.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak
atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang
merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja.

6.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas
Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus
dari luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 2
(1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.
(2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
(3) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara
cuma-cuma.
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Pasal 3
(1) APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. pelindung kepala;
b. pelindung mata dan muka;
c. pelindung telinga;
d. pelindung pernapasan beserta perlengkapannya;
e. pelindung tangan; dan/atau
f. pelindung kaki.
(2) Selain APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk APD:
a. pakaian pelindung;
b. alat pelindung jatuh perorangan; dan/atau
c. pelampung.
(3) Jenis dan fungsi APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
(1) APD wajib digunakan di tempat kerja di mana:
a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas,
peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan,
kebakaran atau peledakan;
b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan
bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun,
menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau
pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan
perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana
dilakukan pekerjaan persiapan;
d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan,
pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan
kesehatan;
e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batu-batuan, gas, minyak,
panas bumi, atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi maupun di
dasar perairan;
f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui
terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok,
stasiun, bandar udara dan gudang;
h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
i. dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,
terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
l. dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas,
hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, radar,
televisi, atau telepon;
p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang
menggunakan alat teknis;
q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan
listrik, gas, minyak atau air; dan
r. diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
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(2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dapat mewajibkan penggunaan APD di tempat kerja selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 5
Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang ramburambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.

Pasal 6
(1) Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau
menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko.
(2) Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila
APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Pasal 7
(1) Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja.
(2) Manajemen APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD;
b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan
pekerja/buruh;
c. pelatihan;
d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan;
e. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan;
f. pembinaan;
g. inspeksi; dan
h. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8
(1) APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang
dan/atau dimusnahkan.
(2) APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya,
harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(3) Pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan
berita acara pemusnahan.

Pasal 9
Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970.
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Pasal 10
Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010
MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR,SH.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 330

5

4482

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.08/MEN/VII/2010
TENTANG
ALAT PELINDUNG DIRI

FUNGSI DAN JENIS ALAT PELINDUNG DIRI
1. Alat pelindung kepala
1.1 Fungsi
Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi
kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda
keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api,
percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang
ekstrim.
1.2 Jenis
Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (safety helmet), topi
atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.
2. Alat pelindung mata dan muka
2.1 Fungsi
Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk
melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan
partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda
kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion
maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda
keras atau benda tajam.
2.2 Jenis
Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman
(spectacles), goggles, tameng muka (face shield), masker selam, tameng muka
dan kacamata pengaman dalam kesatuan (full face masker).
3. Alat pelindung telinga
3.1 Fungsi
Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi
alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan.
3.2 Jenis
Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup
telinga (ear muff).
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4. Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya
4.1 Fungsi
Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang
berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara
bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme,
partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan
sebagainya.
4.2 Jenis
Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker,
respirator, katrit, kanister, Re-breather, Airline respirator, Continues Air Supply
Machine=Air Hose Mask Respirator, tangki selam dan regulator (Self-Contained
Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus
(SCBA), dan emergency breathing apparatus.
5. Alat pelindung tangan
5.1 Fungsi
Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk
melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin,
radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan,
pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.
5.2 Jenis
Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit,
kain kanvas, kain atau kain berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan
bahan kimia.
6. Alat pelindung kaki
6.1 Fungsi
Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau
berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan
panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia
berbahaya dan jasad renik, tergelincir.
6.2 Jenis
Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan,
pengecoran logam, industri, kontruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi
bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan
kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.
7. Pakaian pelindung
7.1 Fungsi
Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh
bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan
api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam
panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan,
tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang,
tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur.
7
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7.2 Jenis
Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek (Apron/Coveralls),
Jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian
badan.
8. Alat pelindung jatuh perorangan
8.1. Fungsi
Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak
masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada
pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung
dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai
dasar.
8.2 Jenis
Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh
(harness), karabiner, tali koneksi (lanyard), tali pengaman (safety rope), alat
penjepit tali (rope clamp), alat penurun (decender), alat penahan jatuh bergerak
(mobile fall arrester), dan lain-lain.
9. Pelampung
9.1. Fungsi
Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau
dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur
keterapungan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam
(negative buoyant) atau melayang (neutral buoyant) di dalam air.
9.2. Jenis
Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (life jacket), rompi keselamatan (
life vest), rompi pengatur keterapungan (Bouyancy Control Device).
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.09/MEN/VII/2010
TENTANG
OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan berkembangnya penggunaan jenis dan kapasitas
pesawat angkat dan angkut maka perlu menyempurnakan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi
dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat dengan Peraturan
Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010
tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor
PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN
MENTERI
TENAGA
TRANSMIGRASI TENTANG OPERATOR
PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT.

KERJA
DAN
DAN PETUGAS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:
1.

Operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki
keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut.

2.

Petugas adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki
keterampilan khusus di bidang pesawat angkat dan angkut yang terdiri dari juru ikat
(rigger) dan teknisi.

3.

Juru ikat (rigger) adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki
keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan barang serta membantu
kelancaran pengoperasian peralatan angkat.

4.

Teknisi adalah petugas pelaksana pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau
pemeriksaan peralatan/komponen pesawat angkat dan angkut.

5.

Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk
memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau orang secara vertikal dan/atau
horizontal dalam jarak yang ditentukan.

6.

Peralatan angkat adalah alat yang dikonstruksi atau dibuat khusus untuk
mengangkat naik dan menurunkan muatan.

7.

Pita transport adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan
muatan secara terus menerus (continue) dengan menggunakan bantuan pita.

8.

Pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan adalah suatu pesawat
atau alat yang digunakan untuk memindahkan muatan atau orang dengan
menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawat dan bergerak di atas
landasan maupun permukaan.

9.

Alat angkutan jalan rel adalah suatu alat angkutan yang bergerak di atas jalan rel.

10. Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat Lisensi K3
adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk mengoperasikan pesawat
angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk
penanganan pesawat angkat dan angkut.
11. Buku kerja (log book) adalah buku kerja yang diberikan kepada seorang operator
untuk mencatat kegiatan selama mengoperasikan pesawat angkat dan angkut
sesuai dengan jenis dan kualifikasinya atau petugas untuk mencatat penanganan
pesawat angkat dan angkut.
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12. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu
tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
13. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
14. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas
Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam
jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi
pengawasan ketenagakerjaan.

pembinaan

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur kualifikasi, syarat-syarat, wewenang, kewajiban
operator dan petugas pesawat angkat dan angkut.

Pasal 3
Pengusaha atau pengurus dilarang mempekerjakan operator dan/atau petugas pesawat
angkat dan angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

Pasal 4
Jumlah operator pesawat angkat dan angkut yang dipekerjakan oleh pengusaha atau
pengurus harus memenuhi kualifikasi dan jumlah sesuai dengan jenis dan kapasitas
pesawat angkat dan angkut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
ini.

BAB II
KUALIFIKASI DAN SYARAT-SYARAT
OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
Bagian Kesatu
Operator Pesawat Angkat dan Angkut
Pasal 5
(1) Pesawat angkat dan angkut harus dioperasikan oleh operator pesawat angkat dan
angkut yang mempunyai Lisensi K3 dan buku kerja sesuai jenis dan kualifikasinya.
(2) Operator pesawat angkat dan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi operator peralatan angkat, pita transport, pesawat angkutan di atas
landasan dan di atas permukaan, dan alat angkutan jalan rel.
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Paragraf Kesatu
Operator Peralatan Angkat
Pasal 6
(1) Operator peralatan angkat meliputi operator dongkrak mekanik (lier), takal, alat
angkat listrik/lift barang/passenger hoist, pesawat hidrolik, pesawat pneumatik,
gondola, keran mobil, keran kelabang, keran pedestal, keran menara, keran gantry,
keran overhead, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, keran dinding, keran
sumbu putar, dan mesin pancang.
(2) Operator peralatan angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. operator kelas I;
b. operator kelas II; dan
c. operator kelas Ill.
(3) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
operator gondola, dongkrak mekanik (lier), takal, dan mesin pancang.
Pasal 7
(1) Operator peralatan angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 23 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
(2) Operator peralatan angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
(3) Operator peralatan angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
(4) Operator gondola, dongkrak mekanik (lier), takal, dan mesin pancang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
4

4489

d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

Pasal 8
Operator peralatan angkat kelas III dapat ditingkatkan menjadi operator peralatan
angkat kelas II dan operator peralatan angkat kelas II dapat ditingkatkan menjadi
operator peralatan angkat kelas I dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berpengalaman sebagai operator sesuai dengan kelasnya sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun terus menerus; dan
b. lulus uji operator peralatan angkat sesuai dengan kualifikasinya.

Paragraf Kedua
Operator Pita Transport
Pasal 9
Operator pita transport meliputi operator eskalator, ban berjalan, dan rantai berjalan.

Pasal 10
Operator pita transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 20 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

Paragraf ketiga
Operator Pesawat Angkutan di atas Landasan dan di atas Permukaan
Pasal 11
Operator pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan meliputi antara
lain operator: dump truk, truk derek/trailer, alat angkutan bahan berbahaya, traktor,
kereta gantung, shovel, excavator/back hoe, compactor, mesin giling, bulldozer, loader,
tanden roller, tire roller, grader, vibrator, side boom, forklift dan/atau lift truk.

Pasal 12
Operator forklift dan/atau lift
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. operator kelas I; dan
b. operator kelas II.

truk

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal

11

5
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Pasal 13
Operator pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan sebagaimana di
maksud dalam Pasal 11 kecuali operator forklift dan/atau lift truk harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

Pasal 14
(1) Operator forklift dan/atau lift truk kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.
(2) Operator forklift dan/atau lift truk kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun membantu pelayanan di
bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

Pasal 15
Operator forklift dan/atau lift truk kelas II dapat ditingkatkan menjadi operator forklift
dan/atau lift truk kelas I dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berpengalaman sebagai operator sesuai dengan kelasnya sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun terus menerus; dan
b. lulus uji operator forklift dan/atau lift truk sesuai dengan kualifikasinya.

Paragraf Keempat
Operator Alat Angkutan Jalan Rel
Pasal 16
Operator alat angkutan jalan rel meliputi operator lokomotif dan Iori.

6
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Pasal 17
Operator alat angkutan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

Bagian Kedua
Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
Pasal 18
(1) Pengoperasian pesawat angkat dan angkut dapat dibantu oleh petugas pesawat
angkat dan angkut yang mempunyai Lisensi K3 dan buku kerja sesuai jenis dan
kualifikasinya.
(2) Petugas pesawat angkat dan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
juru ikat (rigger) dan teknisi.

Paragraf Kesatu
Juru Ikat (rigger)
Pasal 19
Juru ikat (rigger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTP/sederajat;
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di bidangnya;
c. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
d. umur sekurang-kurangnya 19 tahun; dan
e. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

Paragraf Kedua
Teknisi
Pasal 20
Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA/sederajat dan/atau berpengalaman di
bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
b. berbadan sehat menurut keterangan dokter;
c. umur sekurang-kurangnya 21 tahun; dan
d. memiliki Lisensi K3 dan buku kerja.

7
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BAB III
TATA CARA MEMPEROLEH LISENSI K3 DAN BUKU KERJA
Pasal 21
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Lisensi K3 dan buku kerja
operator atau petugas pesawat angkat dan angkut.
Pasal 22
(1) Untuk memperoleh Lisensi K3 dan buku kerja operator atau petugas pesawat
angkat dan angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengusaha atau
pengurus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan:
a. copy ijazah terakhir;
b. surat keterangan berpengalaman kerja membantu operator atau petugas
pesawat angkat dan angkut sesuai bidangnya yang diterbitkan oleh perusahaan;
c. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
d. copy kartu tanda penduduk;
e. copy sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
f. pas photo berwarna 2 x 3 (3 lembar) dan 4 x 6 (2 lembar).
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan
dokumen oleh Tim.
(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur
Jenderal menerbitkan Lisensi K3 dan buku kerja.
Pasal 23
(1) Lisensi K3 dan buku kerja berlaku untuk jangka waktu 5 (lima tahun), dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a. lisensi K3 lama yang asli;
b. buku kerja asli yang telah diperiksa oleh atasannya;
c. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
d. copy kartu tanda penduduk;
e. copy sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
f. pas photo berwarna 2 x 3 (3 lembar) dan 4 x 6 (2 lembar).
Pasal 24
Dalam hal sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e
dan Pasal 23 ayat (2) huruf e belum dapat dilaksanakan maka dapat menggunakan
sertifikat pembinaan K3 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 25
Buku kerja operator atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus
diperiksa setiap 3 bulan oleh atasannya.

8
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Pasal 26
Lisensi K3 dan buku kerja hanya berlaku selama operator atau petugas pesawat angkat
dan angkut yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan.
Pasal 27
Lisensi K3 dan buku kerja dapat dicabut apabila operator atau petugas pesawat angkat
dan angkut yang bersangkutan terbukti:
a. melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasi pesawat angkat dan
angkut;
b. melakukan kesalahan, atau kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan
keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; dan
c. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai
bidangnya.

BAB IV
KEWENANGAN OPERATOR DAN PETUGAS
Pasal 28
(1) Operator peralatan angkat Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf a berwenang:
a. mengoperasikan peralatan angkat sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas
lebih dari 100 ton atau tinggi menara lebih dari 60 meter; dan
b. mengawasi dan membimbing kegiatan operator Kelas II dan/atau operator Kelas
III, apabila perlu didampingi oleh operator Kelas II dan/atau Kelas III.
(2) Operator peralatan angkat Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf b berwenang:
a. mengoperasikan peralatan angkat sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas
Iebih dari 25 ton sampai kurang dari 100 ton atau tinggi menara lebih dari 40
meter sampai dengan 60 meter; dan
b. mengawasi dan membimbing kegiatan operator Kelas III, apabila perlu
didampingi oleh operator Kelas Ill.
(3) Operator peralatan angkat Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf c berwenang mengoperasikan peralatan angkat sesuai jenisnya dengan
kapasitas kurang dari 25 ton atau tinggi menara sampai dengan 40 meter.
(4) Operator peralatan angkat jenis gondola, dongkrak mekanik (lier), takal, dan mesin
pancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berwenang
mengoperasikan gondola, dongkrak mekanik (lier), takal, dan mesin pancang.
Pasal 29
Operator pita transport sebagaimana dimaksud dalam
mengoperasikan eskalator, ban berjalan, dan rantai berjalan.

Pasal

9

berwenang
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Pasal 30
(1) Operator pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 berwenang mengoperasikan antara lain operator: dump
truk, truk derek/trailer, alat angkutan bahan berbahaya, traktor, kereta gantung,
shovel, excavator/back hoe, compactor, mesin giling, bulldozer, loader, tanden
roller, tire roller, grader, vibrator, side boom, forklift dan/atau lift truk.
(2) Operator forklift dan/atau lift truk kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a berwenang:
a. mengoperasikan forklift dan/atau lift truk sesuai dengan jenisnya dengan
kapasitas lebih dari 15 ton; dan
b. mengawasi dan membimbing kegiatan operator Kelas II.
(3) Operator forklift dan/atau lift truk kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b berwenang mengoperasikan forklift dan/atau lift truk sesuai jenisnya dengan
kapasitas maksimum 15 ton.
Pasal 31
Operator alat angkutan jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang
mengoperasikan lokomotif beserta rangkaiannya dan lori.
Pasal 32
Juru ikat (rigger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berwenang
melakukan:
a. pengikatan barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan; dan
b. pemberian aba-aba pengoperasian pesawat angkat dan angkut.
Pasal 33
Teknisi pesawat angkat dan angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
berwenang melakukan:
a. pemasangan, perbaikan, atau perawatan pesawat angkat dan angkut; dan
b. pemeriksaan, penyetelan, dan mengevaluasi keadaan pesawat angkat dan angkut.

BAB V
KEWAJIBAN OPERATOR DAN PETUGAS
Pasal 34
(1) Operator pesawat angkat dan angkut berkewajiban untuk:
a. melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja pesawat angkat
dan angkut, alat-alat pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum
pengoperasian pesawat angkat dan angkut;
b. bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian pesawat angkat dan angkut
dalam keadaan aman;
c. tidak meninggalkan tempat pengoperasian pesawat angkat dan angkut, selama
mesin dihidupkan;
d. menghentikan pesawat angkat dan angkut dan segera melaporkan kepada
atasan, apabila alat pengaman atau perlengkapan pesawat angkat dan angkut
tidak berfungsi dengan baik atau rusak;
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e. mengawasi dan mengkoordinasikan operator kelas II dan operator kelas III bagi
operator kelas I, dan operator kelas II mengawasi dan mengkoordinasikan
operator kelas III;
f. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan
dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut; dan
g. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan
pesawat angkat dan angkut.
(2) Juru ikat (rigger) berkewajiban untuk:
a. melakukan pemilihan alat bantu angkat sesuai dengan kapasitas beban kerja
aman;
b. melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan alat bantu
angkat yang digunakan;
c. melakukan perawatan alat bantu angkat;
d. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah
ditetapkan; dan
e. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang
telah dilakukan.
(3) Teknisi berkewajiban untuk:
a. melaporkan kepada atasan langsung, kondisi pesawat angkat dan angkut yang
menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai;
b. bertanggung jawab atas hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau
pemeriksaan peralatan/komponen pesawat angkat dan angkut;
c. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah
ditetapkan;
d. membantu pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat angkat dan
angkut dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat dan
angkut; dan
e. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang
telah dilakukan.

BAB VI
PEMBINAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pasal 35
(1) Pelaksanaan pembinaan K3 bagi operator dan petugas pesawat angkat dan angkut
dilakukan oleh:
a. instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan
pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
b. perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja bidang pembinaan yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi
dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
(2) Dalam hal perusahaan akan melakukan pembinaan secara mandiri (in house
training) maka harus mengajukan permohonan ke instansi yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan/atau
pemerintah kabupaten/kota.

11

4496

(3) Materi pembinaan K3 bagi operator dan petugas pesawat angkat dan angkut
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 36
Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 37
Pengusaha atau pengurus yang mempekerjakan operator dan/atau petugas pesawat
angkat dan angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 dan buku kerja, dan tidak memenuhi
kualifikasi dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan
sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

BAB IX
ATURAN PERALIHAN
Pasal 38
(1) Bagi operator atau petugas pesawat angkat dan angkut yang telah memiliki Lisensi
K3 dan buku kerja sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai
berakhir jangka waktu Lisensi K3 dan buku kerja.
(2) Setelah berakhir jangka waktu berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER.01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran
Angkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 40
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H.A MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010
MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR, SH.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 340
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.09/MEN/VII/2010
TENTANG
OPERATOR DAN PETUGAS PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT
JUMLAH OPERATOR YANG DIPERLUKAN
UNTUK SETIAP PENGOPERASIAN PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

I

Kualifikasi dan Jumlah Operator

Jenis dan Kapasitas
Pesawat Angkat dan Angkut

Nomor

Kelas III

Kelas II

Kelas I

Peralatan Angkat
1.1

Keran mobil, keran kelabang, keran portal, keran magnet, keran lokomotif, pesawat
hidrolik, dan pesawat pneumatik.
s/d 25 ton
> 25 ton dan

100 ton

1 orang

1 orang

-

1 orang

1 orang

1 orang

> 300 ton dan

600 ton

2 orang

1 orang

1 orang

2 orang

2 orang

1 orang

Alat angkat listrik/lift barang/passenger hoist, keran overhead, keran pedestal, keran tetap,
keran gantry, keran dinding dan keran sumbu putar.

> 25 ton dan

100 ton

1 orang

-

-

-

1 orang

-

> 100 ton dan

300 ton

1 orang

-

1 orang

> 300 ton dan

600 ton

-

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

-

-

Tinggi menara > 40 m s/d 60 m

-

1 orang

-

Tinggi menara > 60 m

-

-

1 orang

> 600 ton
Keran menara (tower crane).
Tinggi menara s/d 40 m

1.4

-

300 ton

s/d 25 ton

1.3

-

> 100 ton dan

> 600 ton
1.2

1 orang

Gondola, dongkrak mekanik (lier), takal,
dan mesin pancang.

non kelas

1 orang

II.

Pita transport.

non kelas

1 orang

III.

Pesawat angkutan di atas landasan dan diatas
permukaan.

non kelas

1 orang

IV.

3.1

Jenis forklift dan/atau lift truk s/d 15 ton.

-

1 orang

-

3.2

Jenis forklift dan/atau lift truk > 15 ton.

-

-

1 orang

Alat angkutan jalan ril.

non kelas

1 orang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H.A MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi memiliki
karakteristik tersendiri karena lokasi usaha, sifat dan jenis
pekerjaan yang terus menerus dan dipengaruhi oleh faktor
kondisi alam dan geografis;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi;
Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan
Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk
Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
1970
tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3468);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

http://aswinsh.wordpress.com/
4500

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435);
7. Peraturan Presiden Nomor 21
Pengawasan Ketenagakerjaan;

Tahun

2010

tentang

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
Peningkatan Produksi Minyak Nasional;

2012

tentang

10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP. 234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat
pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada
Daerah Tertentu;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan
Upah Kerja Lembur;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT PADA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Waktu Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan
pada satu periode tertentu.
2. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam
1 (satu) minggu, atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau waktu
kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang
ditetapkan Pemerintah.
3. Upah Kerja Lembur adalah upah yang harus dibayar kepada pekerja/buruh
yang melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40
(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja atau 8
(delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk
5 (lima) hari kerja.
4. Periode Kerja adalah waktu tertentu bagi pekerja/buruh untuk melakukan
pekerjaan.
5. Daerah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah lokasi tempat
dilakukan eksplorasi dan eksploitasi di darat dan/atau lepas pantai atau
daerah lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan atas dasar kebutuhan
operasi.
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6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain yang dipekerjakan dalam industri hulu
migas.
7. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.
8. Perusahaan Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah perusahaan
yang melaksanakan kegiatan dalam rangka menunjang kegiatan operasi
perusahaan hulu minyak dan gas bumi.
9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2
(1) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk
perusahaan jasa penunjang dapat memilih dan menetapkan salah satu
dan/atau beberapa waktu kerja dan waktu istirahat sesuai kebutuhan
operasional perusahaan sebagai berikut:
a. waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu dan waktu istirahat 1
(satu) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 7 (tujuh) jam dalam
1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;
b. waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dan waktu istirahat 2
(dua) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 8 (delapan) jam
dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;dan
c. waktu kerja maksimal 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut
dengan ketentuan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat
minimal 2 (dua) banding 1 (satu) dalam 1 (satu) periode kerja. Dalam
hal perbandingan antara waktu kerja dengan waktu istirahat
menghasilkan angka pecahan maka waktu istirahat dibulatkan ke atas.
(2) Dalam hal perusahaan menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka jam kerja paling lama
11 (sebelas) jam dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan waktu kerja
dimaksud tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 (satu)
jam.
(3) Pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama sesuai dengan waktu kerja dan waktu istirahat
yang dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan.
(4) Dalam hal perusahaan menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka berlaku
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah
Kerja Lembur.
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(5) Dalam hal perusahaan telah memilih waktu kerja dan waktu istirahat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ternyata pekerja/buruh
dipekerjakan kurang dari waktu kerja yang dipilih maka perusahaan wajib
membayar upah dan upah kerja lembur sesuai dengan waktu kerja yang
dipilih dan ditetapkan.
Pasal 3
Dalam hal hari libur resmi jatuh pada satu periode kerja yang telah dipilih dan
ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c maka hari libur resmi tersebut dianggap hari
kerja biasa.
Pasal 4
(1) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib membayar upah kerja lembur setelah 7
(tujuh) jam kerja dengan nilai lembur sebagai berikut:
a. untuk waktu kerja 8 (delapan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah
kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 1 ½ (satu setengah) kali
upah sejam;
b. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah
kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3 ½ (tiga setengah) kali
upah sejam;
c. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah
kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5 ½ (lima setengah) kali
upah sejam; dan
d. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah
kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7½ (tujuh setengah) kali
upah sejam.
(2) Dalam hal pekerja/buruh sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c
dipekerjakan pada hari istirahat dalam periode kerja, maka perhitungan
upah kerja lembur sebagai berikut:
a. untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam, wajib dibayar upah kerja
lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) kali upah sejam;
b. untuk jam kerja pertama selebihnya dari 7 (tujuh) jam, wajib dibayar
upah kerja lembur sebesar 3 (tiga) kali upah sejam; dan
c. untuk jam kerja kedua selebihnya dari 7 (tujuh) jam dan seterusnya,
wajib dibayar upah kerja lembur sebesar 4 (empat) kali upah sejam.
Pasal 5
(1) Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan.
(2) Cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan.
(3) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar
perhitungan upah kerja lembur adalah 100% (seratus perseratus) dari
upah.
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(4) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan
tidak tetap, apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari
75% (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar
perhitungan upah kerja lembur adalah 75% (tujuh puluh lima perseratus)
dari keseluruhan upah.
(5) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk
perusahaan jasa penunjang wajib memiliki daftar upah dan upah kerja
lembur dari setiap pekerja/buruh.
Pasal 6
(1) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk
perusahaan jasa penunjang dapat melakukan pergantian dan/atau
perubahan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja dengan
memilih dan menetapkan kembali waktu kerja dan waktu istirahat atau
periode kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1).
(2) Pergantian dan/atau perubahan waktu kerja dan waktu istirahat atau
periode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan
terlebih dahulu oleh perusahaan kepada pekerja/buruh sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan dilaksanakan.
Pasal 7
Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari tempat
tinggal yang diakui oleh perusahaan ke tempat kerja dan sebaliknya termasuk
sebagai waktu kerja apabila perjalanan yang ditempuh memerlukan waktu 24
(dua puluh empat) jam atau lebih.
Pasal 8
(1) Bagi pekerja/buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, tidak
berhak atas upah kerja lembur.
(2) Yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai
pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang
waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang telah
ditetapkan oleh perusahaan di dalam peraturan perusahaan/perjanjian
kerja bersama dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi dari
pekerja/buruh yang berhak atas upah kerja lembur.
Pasal 9
(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan besarnya upah kerja lembur,
maka yang berwenang menetapkan besarnya upah kerja lembur adalah
pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota.
(2) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat meminta
penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan provinsi.
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(3) Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta
penetapan ulang kepada pengawas ketenagakerjaan di Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 10
(1) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan besarnya upah kerja lembur pada
perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1
(satu) provinsi yang sama maka yang berwenang menetapkan besarnya
upah kerja lembur adalah pengawas ketenagakerjaan provinsi.
(2) Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah kerja
lembur pada perusahaan yang meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi, maka
yang berwenang menetapkan besarnya upah kerja lembur adalah pengawas
ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 11
(1) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, wajib melaporkan pelaksanaannya secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan sekali dan setiap terjadi perubahan kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan
tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan provinsi dan kementerian.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja yang dipilih dan
ditetapkan oleh perusahaan;dan
b. jumlah pekerja/buruh sesuai dengan periode kerja yang dipilih;
Pasal 12
(1) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk
perusahaan jasa penunjang yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat
sementara meliputi survei seismik dan pekerjaan rancang bangun yang
tidak dapat menerapkan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat atau
periode kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melaksanakan
waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja sesuai dengan
kebutuhan operasionalnya dengan ketentuan:
a. jangka waktu penyelesaian pekerjaan paling lama 1 (satu) tahun;
b. perusahaan mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk melaksanakan
waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
c. instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota menugaskan pengawas ketenagakerjaan melakukan
penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif mengenai
pekerjaan tersebut;
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d. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c instansi
yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan mengeluarkan
rekomendasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dipenuhinya
persyaratan teknis dan administratif sesuai kebutuhan operasional
perusahaan dengan ketentuan 1 (satu) periode kerja paling lama 3 (tiga)
bulan dan waktu istirahat minimal 1 (satu) bulan dan setiap 14 (empat
belas) hari bekerja berturut-turut dalam 1 (satu) periode kerja diberikan
waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 (satu) hari;
e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat atau periode kerja tersebut
dituangkan dalam perjanjian kerja;
f. jam kerja dalam 1 (satu) hari paling lama 11 (sebelas) jam tidak
termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 (satu) jam; dan
g. membayar upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dalam hal penyelesaian pekerjaan melebihi jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a maka perusahaan dapat mengajukan
permohonan perpanjangan waktu kerja kepada instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan mekanisme dan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf g.
Pasal 13
Pengawasan untuk ditaatinya peraturan ini dilakukan oleh pengawas
ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
MENTERI
TENAGA KERJA DAN RANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 311
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Kirim ke PNK3

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, efektivitas perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja melalui penerapan
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perlu
dilakukan penilaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Penilaian
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan
Tahun 1948 Nomor 23 untuk seluruh Indonesia dari
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4279);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan
Sistem
Manajemen
Keselamatan
Dan
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010
Pengawasan Ketenagakerjaan;
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tentang

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENERAPAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara
keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif.
2. Penilaian Penerapan SMK3 yang selanjutnya disebut Audit SMK3 ialah
pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan
kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang
telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di
perusahaan.
3. Auditor SMK3 ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dan independen
untuk melaksanakan audit SMK3 yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.
4. Lembaga Audit SMK3 adalah badan hukum yang ditunjuk oleh Menteri
untuk melaksanakan audit eksternal SMK3.
5. Audit Eksternal SMK3 adalah audit SMK3 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Audit dalam rangka penilaian penerapan SMK3 di perusahaan.
6. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
7. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan
ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dinas Provinsi adalah instansi
ketenagakerjaan di provinsi.

yang

bertanggung

jawab

di

bidang
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9. Direktorat Jenderal adalah unit kerja yang membidangi pembinaan
pengawasan ketenagakerjaan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan
pengawasan ketenagakerjaan.
11. Menteri adalah Menteri Ketenagakerjaan.
Pasal 2
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem
di perusahaan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
Pasal 3
(1) Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penilaian penerapan SMK3 melalui
Audit Eksternal SMK3 oleh Lembaga Audit SMK3 yang ditunjuk oleh
Menteri.
(2) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap:
a. perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan Audit SMK3;
b. perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas
bumi;
c. perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan
penetapan Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil
pemeriksaan dan pengujian di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan.
BAB II
PELAKSANA AUDIT
Bagian Kesatu
Lembaga Audit SMK3
Pasal 4
(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Lembaga Audit SMK3 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan
melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. fotokopi akte pendirian dan/atau akte perubahan Perseroan Terbatas
dan tanda bukti pengesahan dari instansi yang berwenang;
b. fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
c. fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. fotokopi Surat Keterangan Domisili Hukum;
e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. fotokopi bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit di 3 (tiga)
wilayah pada Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur;
g. fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan cabang;
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h.

fotokopi keputusan penunjukkan auditor eksternal SMK3 yang masih
berlaku, paling sedikit 4 (empat) orang auditor eksternal senior SMK3
dan 8 (delapan) orang auditor eksternal yunior SMK3;
i. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial;
j. dokumen yang membuktikan telah berpengalaman melakukan
sertifikasi sistem manajemen;
k. struktur organisasi penyelenggara Audit SMK3 kantor pusat dan
cabang;
l. pas photo berwarna pimpinan perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 4
(empat) lembar; dan
m. dokumen panduan audit sistem manajemen yang digunakan oleh
lembaga audit sesuai dengan standar yang berlaku.
(2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja.
(3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi
lapangan kepada Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 5
(1) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3),
Menteri dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,
Menteri menetapkan keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Pasal 6
(1) Keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 berlaku untuk jangka waktu
3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(2) Permohonan perpanjangan penunjukan Lembaga Audit SMK3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum berakhir jangka waktu berlakunya keputusan penunjukan
Lembaga Audit SMK3.
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
oleh Lembaga Audit SMK3 dengan melampirkan:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
b. laporan pelaksanaan Audit SMK3 selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
c. fotokopi keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 yang masih
berlaku.
(4) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja.
(5) Direktur Jenderal menetapkan keputusan perpanjangan penunjukan
Lembaga Audit SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 7
Lembaga Audit SMK3 yang telah mendapatkan keputusan penunjukan oleh
Menteri mempunyai kewajiban:
4
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a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja;
b. melaksanakan Audit SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. menjaga kerahasiaan perusahaan yang diaudit; dan
d. melaporkan hasil Audit SMK3 kepada Menteri, perusahaan yang diaudit,
dan Dinas Provinsi.
Pasal 8
Lembaga Audit SMK3 yang telah mendapatkan keputusan penunjukan oleh
Menteri dilarang:
a. melakukan kegiatan konsultasi dalam bidang SMK3;
b. melakukan jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik K3;
c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;
dan
d. melakukan jasa pembinaan K3.
Pasal 9
(1) Menteri dapat mencabut keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3
apabila Lembaga Audit SMK3 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8.
(2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.
Bagian Kedua
Auditor SMK3
Pasal 10
(1) Pelaksanaan Audit Eksternal SMK3 dilakukan oleh Auditor SMK3 yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(2) Auditor SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. auditor eksternal junior SMK3;
b. auditor eksternal senior SMK3.
Pasal 11
(1) Penunjukan auditor eksternal junior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari
pengurus atau pimpinan Lembaga Audit SMK3 kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat keterangan sehat dari dokter;
c. fotokopi sertifikat pembinaan Auditor SMK3;
d. fotokopi ijasah pendidikan terakhir serendah-rendahnya D3 dengan
pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja dan/atau S1 dengan pengalaman kerja minimum 2
(dua) tahun di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
e. fotokopi keputusan penunjukan ahli keselamatan dan kesehatan kerja
yang masih berlaku;
f. surat keterangan telah melaksanakan Audit Eksternal SMK3 sebagai
peninjau sekurang-kurangnya 5 (lima) kali audit yang ditandatangani
oleh auditor eksternal senior SMK3;
5
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g. surat keterangan telah melaksanakan Audit Eksternal SMK3 sebagai
auditor magang sekurang-kurangnya 5 (lima) kali;
h. surat rekomendasi dari auditor eksternal senior SMK3;
i. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
j. surat pernyataan tidak sedang ditunjuk sebagai ahli keselamatan dan
kesehatan kerja spesialis.
(2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan penunjukan auditor eksternal
junior SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 12
Sertifikat pembinaan Auditor SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf c diperoleh setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam
pembinaan Auditor SMK3 yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
(1) Penunjukan auditor eksternal senior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari
pengurus atau pimpinan Lembaga Audit SMK3 kepada Direktur Jenderal,
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat keterangan pengalaman kerja sesuai persyaratan tingkatan
auditor;
c. surat keterangan telah melaksanakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
kali Audit Eksternal SMK3 secara penuh;
d. fotokopi keputusan penunjukan sebagai auditor eksternal junior SMK3
yang masih berlaku;
e. tanda bukti telah mengikuti pengembangan kemampuan di bidang
keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 (seratus dua
puluh) jam; dan
f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
(2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan penunjukan auditor eksternal
senior SMK3 dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 14
(1) Keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 dan auditor
eksternal senior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan
Pasal 13 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(2) Dalam hal keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 dan
auditor eksternal senior SMK3 telah diterbitkan, maka yang bersangkutan
tidak berhak merangkap sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja
spesialis dan tidak berhak melaksanakan pemeriksaan dan pengujian
sesuai dengan penunjukan spesialisnya.
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Pasal 15
(1) Permohonan perpanjangan keputusan penunjukan auditor eksternal junior
SMK3 dan auditor eksternal senior SMK3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) diajukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 atau Pasal 13 dengan melampirkan:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal
13 ayat (1);
b. salinan keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 atau
auditor eksternal senior SMK3;
c. rekapitulasi laporan kegiatan selama menjalankan tugas; dan
d. hasil evaluasi oleh tim evaluasi.
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir jangka waktu
berlakunya keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 atau
auditor eksternal senior SMK3.
(3) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
(4) Direktur Jenderal menetapkan keputusan perpanjangan penunjukan
auditor eksternal junior SMK3 atau auditor eksternal senior SMK3 dalam
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 16
(1) Keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 dan auditor
eksternal senior SMK3 dicabut apabila:
a. pindah tugas dari Lembaga Audit SMK3;
b. mengundurkan diri;
c. meninggal dunia;
d. dikenakan sanksi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan
berbahaya;
f. dengan sengaja dan/atau karena kekhilafannya menyebabkan
terbukanya rahasia suatu perusahaan dan/atau instansi;
g. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian dalam bidang
keselamatan dan kesehatan kerja;
h. melakukan kegiatan konsultasi dalam bidang SMK3; dan/atau
i. adanya permohonan pencabutan dari pimpinan Lembaga Audit SMK3.
(2) Pencabutan keputusan penunjukan auditor eksternal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh pengawas ketenagakerjaan.
Pasal 17
Perusahaan yang mengajukan permohonan penunjukan sebagai Lembaga
Audit SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan permohonan
penunjukan Auditor SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal
13 tidak dipungut biaya.
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Paragraf Kesatu
Kewajiban Auditor SMK3
Pasal 18
Auditor SMK3 mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan Audit SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. merahasiakan hasil Audit SMK3 kepada pihak-pihak yang tidak
berkepentingan; dan
c. mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.
Paragraf Kedua
Kewenangan Auditor SMK3
Pasal 19
Auditor SMK3 mempunyai kewenangan:
a. memasuki semua tempat kerja yang terkait dengan Audit SMK3;
b. memberikan penilaian hasil Audit SMK3;
c. meminta perusahaan memberikan keterangan, menunjukkan dokumen dan
menyediakan petugas pendamping dalam pelaksanaan Audit SMK3; dan
d. menghentikan pelaksanaan Audit SMK3 apabila belum ada sistem yang
dibangun dan/atau keadaan yang membahayakan Auditor SMK3.
BAB III
MEKANISME AUDIT SMK3
Pasal 20
(1) Pelaksanaan penilaian penerapan SMK3 melalui Audit Eksternal SMK3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan
kategori:
a. tingkat awal dengan pemenuhan terhadap 64 kriteria Audit SMK3;
b. tingkat transisi dengan pemenuhan terhadap 122 kriteria Audit SMK3;
dan
c. tingkat lanjutan dengan pemenuhan terhadap 166 kriteria Audit SMK3.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan
huruf b yang akan melakukan Audit Eksternal SMK3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Audit SMK3 kepada
Lembaga Audit SMK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang
akan melakukan Audit Eksternal SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengajukan permohonan Audit SMK3 berdasarkan penetapan Direktur
Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi.
(4) Contoh penetapan Direktur Jenderal dan/atau Kepala Dinas Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Menteri ini.
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Pasal 21
(1) Lembaga Audit SMK3 wajib membuat perencanaan pelaksanaan Audit
SMK3 dan menyampaikan kepada Menteri atau Direktur Jenderal dengan
salinan disampaikan kepada Dinas Provinsi.
(2) Pelaksanaan Audit SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit dilakukan melalui tahapan:
a. pertemuan pembuka;
b. proses Audit SMK3;
c. pertemuan tim Auditor SMK3;
d. pertemuan penutup; dan
e. penyusunan laporan Audit SMK3.
(3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Audit SMK3 dapat meminta informasi
pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan kepada
Dinas Provinsi.
Pasal 22
Pelaksanaan Audit SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
Lembaga Audit SMK3 menyampaikan laporan Audit SMK3 kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus
perusahaan yang di audit dengan bentuk laporan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.
Pasal 24
Laporan Audit SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi
pertimbangan Menteri untuk memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat
penerapan dan kategori penilaian hasil Audit SMK3.
BAB IV
PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3
Pasal 25
Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 meliputi:
a. kategori kritikal;
b. kategori mayor; dan
c. kategori minor.
Pasal 26
(1) Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 dengan kategori kritikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan terhadap
temuan pada peralatan/mesin/pesawat/instalasi/bahan, cara kerja, sifat
kerja, lingkungan kerja dan proses kerja yang dapat menimbulkan korban
jiwa.
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(2) Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 dengan kategori kritikal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan
tindakan koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1x24 jam.
Pasal 27
(1) Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 dengan kategori mayor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b ditetapkan terhadap:
a. tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang
keselamatan dan kesehatan kerja;
b. tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3; dan
c. terdapat temuan minor untuk satu kriteria Audit SMK3 di beberapa
lokasi.
(2) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dibuktikan apabila terdapat salah satu kriteria yang
berkesinambungan yang tidak dilaksanakan.
(3) Temuan minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan
apabila terdapat 3 (tiga) temuan lokasi dengan kriteria minor.
(4) Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 dengan kategori mayor
sebagaimana dimaksud ayat (1), harus ditindaklanjuti dengan tindakan
koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
Pasal 28
Penilaian terhadap kriteria Audit SMK3 dengan kategori minor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf c ditetapkan terhadap ketidakkonsistenan
dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar,
pedoman, dan acuan lainnya.
Pasal 29
(1) Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi penilaian kriteria Audit SMK3
antara perusahaan dengan Lembaga Audit SMK3 maka para pihak yang
tidak menerima hasil Audit SMK3 dapat mengajukan keberatan kepada
Direktur Jenderal.
(2) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja.
(3) Direktur Jenderal menetapkan keputusan hasil Audit SMK3 dalam waktu
paling lama 2 (dua) hari kerja.
Pasal 30
(1) Tingkat pencapaian penerapan SMK3 bagi setiap perusahaan yang telah
melakukan penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) meliputi:
a. tingkat penilaian penerapan kurang, apabila tingkat pencapaian
penerapan sebesar 0 – 59%;
b. tingkat penilaian penerapan baik, apabila tingkat pencapaian penerapan
sebesar 60 – 84%;
c. tingkat penilaian penerapan memuaskan, apabila tingkat pencapaian
penerapan sebesar 85%-100%.
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(2) Dalam hal perusahaan telah mencapai tingkat penilaian penerapan kurang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Direktur Jenderal
dapat melakukan:
a. tindakan hukum pada perusahaan yang wajib Audit Eksternal SMK3
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
b. tindakan pembinaan pada perusahaan yang mengajukan permohonan
untuk dilakukan Audit Eksternal SMK3.
(3) Dalam hal perusahaan telah mencapai tingkat penilaian penerapan baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka Menteri dapat
memberikan penghargaan berupa:
a. sertifikat perak bagi perusahaan tingkat kategori awal, transisi dan
lanjutan; dan
b. bendera perak bagi perusahaan tingkat kategori lanjutan.
(4) Dalam hal perusahaan telah mencapai tingkat penilaian penerapan
memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka Menteri
dapat memberikan penghargaan berupa:
a. sertifikat emas bagi perusahaan tingkat kategori awal, transisi dan
lanjutan; dan
b. bendera emas bagi perusahaan tingkat kategori lanjutan.
(5) Sertifikat perak dan sertifikat emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dan ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
dan Lampiran V Peraturan Menteri ini.
(6) Bendera perak dan bendera emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dan ayat (4) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Menteri ini.
(7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memiliki
masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 31
Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Audit Eksternal SMK3 dibebankan
kepada perusahaan yang diaudit.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32
Audit SMK3 yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini
masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penunjukan
Lembaga Audit SMK3, Auditor SMK3, dan penghargaan SMK3.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
b. Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Nomor
PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.19/MEN/1997 tentang
Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2031

12

4518

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENILAIAN
PENERAPAN
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SISTEM

PEDOMAN PEMBINAAN AUDITOR
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1. Kurikulum Pembinaan
No.

Jam Pelajaran
(JP)

Kurikulum

1

Review
Materi
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja
2
Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
3
SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012)
4
Penerapan SMK3 (Lampiran I PP No. 50
Tahun 2012)
5
Mekanisme, Teknik Audit SMK3, Tingkat
Penerapan SMK3, dan Sertifikasi SMK3
6
Interpretasi Kriteria Audit
7
Pelaksana Audit SMK3 (Lembaga dan
Auditor)
8
Simulasi audit SMK3
9
Evaluasi
Jumlah Jam Pelajaran

4
2

2 JP

2
2
6
10
2
10
2
40

Keterangan:
Jumlah jam pelajaran sebanyak 40 JP, masing-masing selama 45 menit.

2. Metode Pembinaan
Penyelenggaraan metode pembinaan Auditor SMK3 dapat dilaksanakan
dengan cara:
a. Internal training atau inhouse training;
b. External training diselenggarakan oleh lembaga pembinaan keselamatan
dan kesehatan kerja yang telah mendapat penunjukan sesuai ketentuan
peraturan perundangan.
Metode Pelatihan dilaksanakan dengan cara:
a. Ceramah;
b. Diskusi;
c. Praktek atau kunjungan.
3. Penilaian Kelulusan Peserta
a. Unsur yang dinilai
1) Disiplin kehadiran mengikuti pelatihan;
2) Penguasaan materi yang terdiri dari
simulasi/praktek;

4519

ujian

tertulis

dan

b. Bobot Penilaian (untuk penentuan ranking di kelas)
1) Disiplin kehadiran;
Bagi peserta yang tingkat kehadirannya kurang dari 80%, dinyatakan
tidak lulus.
2) Penguasaan materi pelajaran dinyatakan lulus apabila ujian tertulis
hasilnya 60% dan simulasi/praktek hasilnya 40%.
c. Kriteria kelulusan
Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Disiplin kehadiran nilai serendah-rendahnya 60 yaitu apabila tingkat
kehadiran peserta yang bersangkutan 80% dari waktu yang
ditetapkan.
2) Penguasaan materi pelajaran:
a. Nilai ujian teori serendah-rendahnya 60.
b. Nilai simulasi/praktek serendah-rendahnya 60.
4. Sertifikasi Pembinaan
Peserta yang dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Evaluasi diberikan sertifikat
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal dengan format dan bentuk yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENILAIAN
PENERAPAN
SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
CONTOH PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL/KEPALA DINAS PROVINSI
TENTANG PERUSAHAAN WAJIB AUDIT EKSTERNAL SMK3
KOP SURAT DINAS
Tanggal/bulan/tahun
No
Lampiran
Perihal

:
:
: Penetapan Perusahaan Wajib Audit Ekesternal SMK3

Yth.
Pimpinan Perusahaan
Alamat
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan
kesehatan
kerja
oleh
pengawas
ketenagakerjaandanmengacu
pada
ketentuanperaturan
perundang-undangankeselamatandankesehatankerja,
maka dengan ini menetapkan bahwa perusahaan Saudara mempunyai potensi
bahaya tinggi sehingga wajib untuk dilakukan penilaian penerapan SMK3
melalui Audit Eksternal SMK3.
Dengan ini kami perintahkan agar Saudara dapat berkoordinasi dengan
Lembaga Audit SMK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam
waktu segera.
Demikian disampaikan, atasperhatiannyadiucapkanterimakasih.
Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi,
ttd
Nama Jelas
NIP.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENILAIAN
PENERAPAN
SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL SMK3
A. PENETAPAN HARI AUDIT SMK3
Penetapan hari Audit SMK3 dilakukan berdasarkan kategori ruang lingkup
kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja, kompleksitas dan tingkat resiko
bahaya kegiatan usaha. Penentuan tingkat resiko mengacu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kriteria yang digunakan dalam penetapan hari Audit SMK3 berdasarkan
tingkat kompleksitas dan tingkat resiko bahaya kegiatan usaha,
sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1
Kriteria Penetapan Hari Audit SMK3

JUMLAH
TENAGA
KERJA
1-5

DURASI AUDIT
DI LOKASI
(Hari Orang)
Risiko
Risiko Risiko
Tinggi Meneng Renda
ah
h
2
1
1

JUMLAH
TENAGA
KERJA

DURASI AUDIT
DI LOKASI
(Hari Orang)
Risiko
Risiko
Risiko
Tinggi Menengah Rendah

626-875

10

8

6

6-10

4

2

2

876-1175

10

8

6

11-15

6

4

2

1176-1550

10

8

6

16-25

6

4

4

1551-2025

10

8

6

26-45

6

6

4

2026-2675

12

10

8

46-65

6

6

4

2676-3450

12

10

8

66-85

6

6

4

3451-4350

12

10

8

86-125

6

6

4

4351-5450

15

12

10

126-175

8

6

4

5451-6800

15

12

10

176-275

8

6

4

6801-8500

20

15

12

276-425

8

6

4

8501-10700

20

15

12

426-625

10

8

6

>10700

25

20

15

Catatan:
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durasi waktu Audit SMK3 tidak termasuk waktu perjalanan ke
lokasi Audit SMK3 (pergi-pulang) dan kegiatan induksi keselamatan
dan kesehatan kerja.

Penetapan hari Audit SMK3 dikelompokkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Penetapan hari Audit SMK3 untuk kategori tingkat awal dilakukan
sekurang-kurangnya 40% dari Tabel 1
2. Penetapan hari Audit SMK3 untuk kategori tingkat transisi dilakukan
sekurang-kurangnya 60% dari Tabel 1
3. Penetapan hari Audit SMK3 untuk kategori tingkat lanjutan dilakukan
sekurang-kurangnya 80% dari Tabel 1
B. RUANG LINGKUP AUDIT SMK3
Pelaksanaan Audit SMK3 harus dilakukan pada setiap tempat kerja yang
diajukan sebagai ruang lingkup yang disertifikasi.
C. METODE PENGAMBILAN CONTOH (SAMPLING)
1. Metode pengambilan contoh (sampling) hanya diberlakukan untuk
sektor-sektor usaha yang sifatnya berpindah-pindah tempat dan sejenis
berdasarkan ruang lingkup yang akan diaudit, antara lain:
a. Sektor usaha kontraktor, yang meliputi kegiatan:
1) Engineering (rekayasa)
2) Konstruksi
3) pemeliharaan dan perbaikan
4) jasa penyedia tenaga kerja.
b. Sektor usaha distribusi
2. Jumlah contoh (sample) Audit SMK3 yang diambil untuk sektor usaha
kontraktor dan distribusi mengacu kepada Tabel 3.
Tabel 3
Jumlah pengambilan contoh (sample) Audit SMK3
JUMLAH LOKASI
PROYEK/KEGIATAN
<4
4-7
8-11
12-19

JUMLAH CONTOH
(SAMPLE) AUDIT
2
2–3
3–4
4–5

20-29
30-39
40-99
100-199
200-399
400-699
700-999
>1000

5–6
6–7
7 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 27
27 - 32
Lebih dari 32

D. KETENTUAN KHUSUS PENILAIAN AUDIT SMK3 SEKTOR
KONSTRUKSI/JASA
Untuk kegiatan sektor konstruksi/jasa yang belum memiliki proyek dapat
dilakukan audit sistem dokumentasi SMK3 tanpa dilakukan penilaian
kegiatan/proyek, selanjutnya harus dilakukan kegiatan Audit SMK3
kembali oleh Lembaga Audit SMK3 terhadap kegiatan/proyek selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan Audit SMK3
oleh Kementerian.

2
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Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan penilaian
kegiatan/proyek, maka surat keterangan Audit SMK3 dinyatakan tidak
berlaku.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENILAIAN
PENERAPAN
SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BENTUK SERTIFIKAT PERAK TIAP TINGKAT KATEGORI PERUSAHAAN
A. SERTIFIKAT PERAK BAGI TINGKAT KATEGORI AWAL

Keterangan:
- Logo SMK3 di sebelah kiri bawah berwarna perak
- Ukuran sertifikat:
Panjang : 42 cm
Lebar : 29 cm
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B. SERTIFIKAT PERAK BAGI TINGKAT KATEGORI TRANSISI

Keterangan:
- Logo SMK3 di sebelah kiri bawah berwarna perak
- Ukuran sertifikat:
Panjang : 42 cm
Lebar : 29 cm

2
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C. SERTIFIKAT PERAK BAGI TINGKAT KATEGORI LANJUTAN

Keterangan:
- Logo SMK3 di sebelah kiri bawah berwarna perak
- Ukuran sertifikat:
Panjang : 42 cm
Lebar : 29 cm
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENILAIAN
PENERAPAN
SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BENTUK SERTIFIKAT EMAS TIAP TINGKAT KATEGORI PERUSAHAAN
A. SERTIFIKAT EMAS BAGI TINGKAT KATEGORI AWAL

Keterangan:
- Logo SMK3 di sebelah kiri bawah berwarna Emas
- Ukuran sertifikat:
Panjang : 42 cm
Lebar : 29 cm
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B. SERTIFIKAT EMAS BAGI TINGKAT KATEGORI TRANSISI

Keterangan:
- Logo SMK3 di sebelah kiri bawah berwarna emas
- Ukuran sertifikat:
Panjang : 42 cm
Lebar : 29 cm

2
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C. SERTIFIKAT EMAS BAGI TINGKAT KATEGORI LANJUTAN

Keterangan:
- Logo SMK3 di sebelah kiri bawah berwarna emas
- Ukuran sertifikat:
Panjang : 42 cm
Lebar : 29 cm
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

3

4530

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENILAIAN
PENERAPAN
SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BENTUK BENDERA PERAK DAN BENDERA EMAS
A. BENDERA PERAK

Keterangan:
1. Ukuran:
a. Panjang
: 140 cm
b. Lebar
: 90 cm
c. Tebal border : 3 cm
2. Warna latar belakang putih
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B. BENDERA EMAS

Keterangan:
1.
Ukuran:
a. Panjang
: 140 cm
b. Lebar
: 90 cm
c. Tebal border : 3 cm
2.
Warna latar belakang putih
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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MENTERI KETENAGAKERJAAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIKDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

:

a. bahwa
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang
Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan
Perusahaan
serta
Pembuatan
dan
Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi dan kebutuhan di lapangan sehingga perlu
disempurnakan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan
Perusahaan
serta
Pembuatan
dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan
yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja dan tata tertib perusahaan.

2.

Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah
perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua
belah pihak.

3.

Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.

4.

Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
2
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5.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

6.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,
dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak
dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.

7.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan
tertentu.

8. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT
adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk
mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
yang selanjutnya disebut SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang ketenagakerjaan provinsi yang
selanjutnya disebut SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi adalah instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
ketenagakerjaan provinsi.
11. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit
kerja eselon I yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
12. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat
yang mempunyai tugas dan kewenangan dibidang hubungan industrial
dan jaminan sosial tenaga kerja pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
13. Menteri adalah Menteri
ketenagakerjaan.

yang menyelenggarakan urusan di bidang

BAB II
PERATURAN PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan
Pasal 2
(1)

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat PP.
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(2)

PP
a.
b.
c.
d.
e.
f.

sekurang-kurangnya memuat:
hak dan kewajiban pengusaha;
hak dan kewajiban pekerja/buruh;
syarat kerja;
tata tertib perusahaan;
jangka waktu berlakunya PP; dan
hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan.

(3)

Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat halhal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan
yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(4)

Syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c memuat halhal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan
yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan, dan rincian
pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(5)

Dalam hal PP akan mengatur kembali materi dari peraturan perundangundangan maka PP tersebut mengatur lebih baik atau minimal sama
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 3

(1)

Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PP yang berlaku
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT
maupun PKWTT.

(2)

Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit kerja/
perwakilan, PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di semua
cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.

(3)

Cabang/unit
kerja/kantor
perwakilan
perusahaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat membuat PP turunan yang berlaku di
masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.

(4)

PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan
yang berlaku umum di seluruh cabang/unit kerja/perwakilan
perusahaan dan PP turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit
kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.

(5)

Dalam hal PP turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
disahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan setempat, maka PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap berlaku di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan yang
bersangkutan.

(6)

Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup, maka PP
dibuat oleh masing-masing perusahaan.

4
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Pasal 4
(1)

PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dan disusun oleh
pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(2)

Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak
memberikan saran dan pertimbangan terhadap PP yang diajukan oleh
pengusaha.

(3)

Wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh
pekerja/buruh secara demokratis mewakili dari setiap unit kerja yang ada
di perusahaan.

(4)

Apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh,
maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengurus serikat pekerja/serikat buruh.

(5)

Dalam hal di perusahaan sudah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh
namun keanggotaannya tidak mewakili mayoritas pekerja/buruh di
perusahaan tersebut, maka pengusaha selain memperhatikan saran dan
pertimbangan dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh harus juga
memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh yang
tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(6)

Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diperselisihkan.
Pasal 5

Pembuatan PP merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha.
Pasal 6
(1)

Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan PP kepada wakil
pekerja/buruh
dan/atau
serikat
pekerja/serikat
buruh
untuk
mendapatkan saran dan pertimbangan.

(2)

Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh terhadap naskah rancangan PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh pengusaha dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan
PP oleh wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

(3)

Dalam hal wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
telah menyampaikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan
wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh tersebut.

(4)

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
tidak memberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat
mengajukan pengesahan PP disertai bukti berupa surat permintaan saran
dan pertimbangan dari pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh.
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Bagian Kedua
Pengesahan Peraturan Perusahaan
Pasal 7
(1)

Pengesahan PP dilakukan oleh:
a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk
perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota;
b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi;
c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1
(satu) provinsi.

(2)

Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
mendelegasikan kewenangan pengesahan PP kepada Direktur yang
menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja.
Pasal 8

(1)

Pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan PP kepada
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)

Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan:
a. naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan
b. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat
pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di
perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

(3)

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melakukan
penelitian terhadap:
a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
b. materi PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(4)

Materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh lebih
rendah dari peraturan perundang-undangan.

(5)

Penelitian terhadap materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja.

(6)

Bentuk permohonan pengesahan, surat pernyataan sebagai bukti telah
dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh,
dan surat pernyataan sebagai bukti tidak ada serikat pekerja/serikat
buruh di perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini.
Pasal 9

(1)

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
dan ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 memberitahukan secara tertulis kepada
pengusaha mengenai perbaikan PP.
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(2)

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan kembali PP yang telah
diperbaiki kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3)

Dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka proses pengesahan dimulai dari awal
sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
Pasal 10

(1)

Dalam hal permohonan pengesahan PP telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengesahkan PP dengan
menerbitkan surat keputusan.

(2)

Proses penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen
dan materi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4).
Pasal 11

(1)

Dalam hal di perusahaan sedang dilakukan perundingan pembuatan PKB
dan masa berlaku PP telah berakhir, maka pengusaha dapat mengajukan
permohonan perpanjangan masa berlaku PP.

(2)

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama
1 (satu) tahun.
Bagian Ketiga
Perubahan
Pasal 12

(1)

Dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan isi PP dalam
tenggang waktu masa berlakunya PP, maka dalam hal perubahan
tersebut menjadi lebih rendah dari PP sebelumnya, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perubahan
tersebut harus disepakati oleh serikat pekerja/serikat buruh dan/atau
wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

(2)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan kembali dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3)

Apabila perubahan PP tidak mendapat pengesahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, maka perubahan dianggap tidak ada.

(4)

Permohonan perubahan PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
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Bagian Keempat
Pembaharuan
Pasal 13
(1)

Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan PP paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya PP, kepada pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk mendapat pengesahan.

(2)

Pengajuan pengesahan pembaharuan PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 8
ayat (2).

(3)

Pembaharuan PP memperhatikan saran dan pertimbangan
pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

wakil

BAB III
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Bagian Kesatu
Persyaratan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 14
(1)

PKB dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang
menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha
atau beberapa pengusaha.

(2)

Perundingan PKB harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua
belah pihak.

(3)

Perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(4)

Lamanya perundingan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam
tata tertib perundingan.
Pasal 15

(1)

Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB yang berlaku
bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan baik PKWT
maupun PKWTT.

(2)

Dalam hal perusahaan yang bersangkutan memiliki cabang/unit
kerja/perwakilan, dibuat PKB induk yang berlaku di semua cabang/unit
kerja/perwakilan perusahaan serta dapat dibuat PKB turunan yang
berlaku di masing-masing cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan.

(3)

PKB induk memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku umum di seluruh
cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan dan PKB turunan memuat
pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang/unit
kerja/perwakilan perusahaan masing-masing.
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(4)

Dalam hal PKB induk telah berlaku di perusahaan namun dikehendaki
adanya PKB turunan di cabang/unit kerja/perwakilan perusahaan, maka
selama PKB turunan belum disepakati, tetap berlaku PKB induk.
Pasal 16

(1)

Dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam 1 (satu) grup dan
masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri,
maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing pengusaha dan
serikat pekerja/serikat buruh masing-masing perusahaan.

(2)

Dalam hal 1 (satu) perusahaan memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat
buruh, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh perusahaan dan serikat
pekerja/serikat buruh tersebut.

(3)

Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB dibuat dan
dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan 1 (satu) serikat
pekerja/serikat buruh tersebut.

(4)

Dalam hal beberapa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka PKB
dibuat dan dirundingkan oleh beberapa perusahaan dengan beberapa
serikat pekerja/serikat buruh tersebut.
Pasal 17

Pengusaha harus melayani serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan
permintaan secara tertulis untuk merundingkan PKB dengan ketentuan
apabila:
a. serikat pekerja/serikat buruh telah tercatat berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan
b. memenuhi persyaratan pembuatan PKB sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 18
(1)

Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh,
tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka
serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam
perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.

(2)

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh panitia yang terdiri dari pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan
wakil-wakil
dari
pekerja/buruh
yang
bukan
anggota
serikat
pekerja/serikat buruh.

(3)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukannya, panitia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengumumkan hasil
pemungutan suara.

(4)

Pemungutan suara dapat dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari setelah
pemberitahuan pemungutan suara oleh panitia.
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(5)

Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan tanggal
pelaksanaan pemungutan suara kepada pejabat dari instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan
pengusaha, untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.

(6)

Panitia harus memberi kesempatan kepada serikat pekerja/serikat buruh
untuk menjelaskan program kerjanya kepada pekerja/buruh di
perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam pembuatan PKB.

(7)

Penjelasan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
di luar jam kerja pada tempat-tempat yang disepakati oleh panitia
pemungutan suara dan pengusaha.

(8)

Tempat dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia dengan
mempertimbangkan jadwal kerja pekerja/buruh agar tidak mengganggu
proses produksi.

(9)

Penghitungan suara disaksikan oleh perwakilan dari pengusaha.
Pasal 19

(1)

Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat
pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh yang berhak
mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan
pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang
masing-masing anggotanya minimal 10% (sepuluh perseratus) dari
jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

(2)

Jumlah 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan sesuai peringkat berdasarkan jumlah anggota
yang terbanyak.

(3)

Setelah ditetapkan 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ternyata masih terdapat serikat
pekerja/serikat buruh yang anggotanya masing-masing minimal 10%
(sepuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan,
maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut dapat bergabung pada
serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 20

(1)

Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 mengajukan permintaan berunding dengan pengusaha, maka
pengusaha dapat meminta verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat
buruh.

(2)

Dalam hal penentuan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui verifikasi keanggotaan serikat
pekerja/serikat buruh, maka verifikasi dilakukan oleh panitia yang terdiri
dari wakil pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang ada di
perusahaan
dengan
disaksikan
oleh
wakil
instansi
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan
pengusaha.
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(3)

Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda
anggota sesuai Pasal 121 UU Nomor 13 Tahun 2003 dan apabila terdapat
kartu tanda anggota lebih dari 1 (satu), maka kartu tanda anggota yang
sah adalah kartu tanda anggota yang terakhir.

(4)

Hasil pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara yang
ditandatangani oleh panitia dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) yang hasilnya mengikat bagi serikat pekerja/serikat buruh
di perusahaan.

(5)

Pelaksanaan verifikasi dilakukan di tempat-tempat kerja yang diatur
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam
waktu 1 (satu) hari kerja yang disepakati serikat pekerja/serikat buruh.

(6)

Pengusaha maupun serikat pekerja/serikat buruh dilarang melakukan
tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi.

(7)

Jangka waktu verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh paling
lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan verifikasi
dari pengusaha.

(8)

Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda anggota
atau pernyataan secara tertulis dari pekerja/buruh di perusahaan yang
tidak memiliki kartu tanda anggota, dan bukti sebagai karyawan di
perusahaan tersebut.
Pasal 21

Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib
perundingan yang sekurang-kurangnya memuat:
a. tujuan pembuatan tata tertib;
b. susunan tim perunding;
c. lamanya masa perundingan;
d. materi perundingan;
e. tempat perundingan;
f. tata cara perundingan;
g. cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;
h. sahnya perundingan; dan
i. biaya perundingan.
Pasal 22
(1)

Dalam menentukan tim perunding pembuatan PKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b pihak pengusaha dan pihak serikat
pekerja/serikat buruh menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan
dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 (sembilan) orang
dengan kuasa penuh.

(2)

Anggota tim perunding pembuatan PKB yang mewakili serikat
pekerja/serikat buruh harus pekerja/buruh yang masih terikat dalam
hubungan kerja di perusahaan tersebut.
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Pasal 23
(1)

Tempat perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf e, dilakukan di kantor perusahaan yang bersangkutan
atau kantor serikat pekerja/serikat buruh atau di tempat lain sesuai
dengan kesepakatan kedua belah pihak.

(2)

Biaya perundingan pembuatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf i, menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua
belah pihak.
Pasal 24

PKB sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh;
b. nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan;
c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada SKPD
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
d. hak dan kewajiban pengusaha;
e. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
f. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan
g. tanda tangan para pihak pembuat PKB.
Pasal 25
(1)

Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak selesai dalam waktu yang
disepakati dalam tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
maka kedua belah pihak dapat menjadwal kembali perundingan dengan
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perundingan gagal.

(2)

Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam
waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), para pihak harus membuat pernyataan secara
tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya,
yang memuat:
a. materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;
b. pendirian para pihak;
c. risalah perundingan; dan
d. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.

(3)

Dalam hal perundingan pembuatan PKB tidak mencapai kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka salah satu pihak atau kedua
belah pihak mencatatkan kepada instansi yang menyelenggarakan
urusan di bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan penyelesaian.

(4)

Instansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah:
a. SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, apabila lingkup
berlakunya PKB hanya mencakup satu kabupaten/kota;
b. SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, apabila lingkup berlakunya
PKB lebih dari satu kabupaten/kota di satu provinsi;
c. Direktorat Jenderal, apabila lingkup berlakunya PKB meliputi lebih
dari satu provinsi.

(5)

Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004.
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(6)

Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c,
menyelesaikan perselisihan PKB tersebut berdasarkan kesepakatan
tertulis dari serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi perunding
dengan pengusaha.

(7)

Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat
syarat:
a. pihak-pihak yang melakukan perundingan;
b. wilayah kerja perusahaan; dan
c. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.
Pasal 26

(1)

Apabila penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (4) dilakukan melalui mediasi dan para pihak atau salah satu
pihak tidak menerima anjuran mediator, maka salah satu pihak dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di daerah
hukum tempat pekerja/buruh bekerja.

(2)

Dalam hal daerah hukum tempat pekerja/buruh bekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) daerah hukum Pengadilan
Hubungan Industrial, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan
Industrial yang daerah hukumnya mencakup domisili perusahaan.
Pasal 27

(1)

Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha akan melakukan
perubahan PKB yang sedang berlaku, maka perubahan tersebut harus
berdasarkan kesepakatan.

(2)

Perubahan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku.
Pasal 28

(1)

PKB ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan
sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.

(2)

Dalam hal PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
wakil direksi atau wakil pimpinan perusahaan, harus melampirkan surat
kuasa khusus.
Pasal 29

(1)

Masa berlaku PKB paling lama 2 (dua)
ditandatangani atau diatur lain dalam PKB.

tahun

terhitung

sejak

(2)

Dalam hal perundingan PKB belum mencapai kesepakatan, maka dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari masa berlaku PKB berakhir, dapat
diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun dengan kesepakatan
para pihak.

(3)

Dalam hal perundingan PKB tidak mencapai kesepakatan dan masa
berlaku perpanjangan PKB telah habis, maka PKB yang berlaku adalah
PKB sebelumnya, sampai PKB yang baru disepakati.
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Bagian Kedua
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 30
(1)

Pengusaha mendaftarkan PKB kepada instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2)

Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan:
a. sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja
yang dilaksanakan di perusahaan; dan
b. sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan
PKB.

(3)

Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melampirkan naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan
serikat pekerja/serikat buruh diatas meterai cukup.
Pasal 31

(1)

Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
dilakukan oleh:
a. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk
perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah
kabupaten/kota;
b. Kepala SKPD bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan
yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi;
c. Direktur Jenderal, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1
(satu) provinsi.

(2)

Pengajuan pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Menteri ini.

(3)

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan harus
meneliti kelengkapan persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan/atau materi naskah PKB.

(4)

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan surat
keputusan pendaftaran PKB dalam waktu paling lama 4 (empat) hari
kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran.

(5)

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
terpenuhi dan/atau terdapat materi PKB yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, pejabat yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan kepada para pihak agar memenuhi persyaratan dan/atau
memperbaiki materi PKB yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

(6)

Dalam hal para pihak tetap bersepakat terhadap sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (5), pejabat yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi catatan
pada surat keputusan pendaftaran.
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(7)

Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai pasalpasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.
Pasal 32

(1)

Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh wajib
melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB.

(2)

Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi
PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

(1)

Permohonan dan proses pengesahan PP dan pendaftaran PKB
dilaksanakan melalui sistim yang terkoneksi dengan jaringan internet
(online system).

(2)

Sistim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
bertahap
oleh
masing-masing
SKPD
bidang
ketenagakerjaan
kabupaten/kota,
SKPD
bidang
ketenagakerjaan
provinsi,
dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan.
BAB V
SANKSI
Pasal 34

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1)

PP yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, masih berlaku sampai dengan
berakhirnya PP yang bersangkutan.

(2)

PP turunan yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, masih berlaku sampai dengan
berakhirnya PP turunan yang bersangkutan dan harus sudah
disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam waktu 1 (satu) tahun.
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(3)

PKB yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 Tata Cara Pembuatan dan
Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama masih berlaku sampai dengan berakhirnya PKB
yang bersangkutan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2099
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN
KOP PERUSAHAAN
......, ............... (kota dan tanggal)

No
Hal

:
: Permohonan Pengesahan PP

Kepada
..........................................
di ........................................

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dengan ini kami sampaikan permohonan pengesahan PP
sebanyak 3 (tiga) eksemplar, yaitu:
1.
2.

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

:
:

3.
4.
5.

Nomor Telepon
Jenis/Bidang Usaha
Status Perusahaan

:
:
:

6.

Surat
Keputusan
Izin
Usaha
Nama-nama
Serikat
Pekerja di Perusahaan
(apabila ada)
Nomor Kepesertaan BPJS
Jumlah Pekerja Pusat

:

10. Jumlah Pekerja di Cabang

:

11. Konsep PP

:

7.
8.
9.

:
:
:

12. Tanggal berlakunya PP :
yang baru
13. Upah Pekerja Bulanan
:
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(diisi sesuai KLUI)
PT/CV/Firma/Perusahaan
Perseorangan/Badan Usaha
Negara/Persero/PMA/PMDN/Joint
Venture (coret yang tidak perlu)
Nomor :
Tanggal :

Laki-laki: ................ orang
Wanita : ................ orang
Laki-laki: ................ orang
Wanita : ................ orang
Baru/Pembaharuan yang ke ...... kali
(sebutkan)
(coret yang tidak perlu)
Minimum Rp. .....................
Maximum Rp. .....................

Upah Pekerja Harian

:

14. Sistem Hubungan Kerja
:
a. Untuk Waktu Tertentu
b. Untuk Waktu Tidak
Tertentu

Minimum Rp. .....................
Maximum Rp. .....................
..................... orang
..................... orang

Lampiran:
1. Nama-nama cabang perusahaan masing-masing beserta alamat, jenis
usaha dan jumlah pekerja.
2. Konsep PP yang akan disahkan (3 eksemplar).
3. PP yang lama/terakhir beserta Surat Keputusannya.
4. Surat usul perbaikan/percobaan yang akan diadakan dengan memberi
penjelasan-penjelasannya bagi PP yang akan diperbaharui.
5. Surat persetujuan dari Pimpinan Serikat Pekerja yang menyatakan belum
siap/mampu meningkatkan menjadi PKB (jika sudah ada Serikat Pekerja).
6. Fotocopy tanda keanggotaan dan fotocopy pembayaran terakhir BPJS.
Pimpinan Perusahaan,
..............................
Catatan : Setiap berkas PP diparaf disetiap lembarnya oleh manajemen.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
FORMAT SURAT PERNYATAAN 1
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan sebagai
berikut:
1. Perusahaan telah menyampaikan naskah Rancangan PP PT. ..................
dengan surat tanggal ............, nomor .................. kepada Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dari setiap unit
kerja di perusahaan.
2. Untuk itu, kami telah memberikan saran dan pertimbangan terhadap
naskah Rancangan PP tanggal ............... sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
3. Pengusaha dalam rangka menyusun naskah PP, telah memperhatikan
saran dan pertimbangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau wakil
pekerja/buruh dan tidak lebih rendah dari PP lama.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.
..............., ................ (kota dan tanggal)
Pihak-Pihak yang menyatakan,
Pengusaha,
PT. ..............................

Wakil Pekerja/Buruh,
NO

Meterai Rp. 6.000,................................

1

NAMA

UNIT/DIVISI/
SERIKAT
PEKERJA/SE
RIKAT
BURUH*)

TANDA
TANGAN

1.
.....
.....

2
3
dst
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2.
......
...
3.
.....
.....

Keterangan *):
- apabila di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh,
maka yang memberikan saran dan pertimbangan adalah wakil
pekerja/buruh dari unit/divisi.
- apabila di perusahaan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka
yang memberikan saran dan pertimbangan adalah serikat pekerja/serikat
buruh.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
FORMAT SURAT PERNYATAAN 2
KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Alamat
Jabatan

: ..............................................
: ..............................................
..............................................
: ..............................................

Dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan kami
PT. .............................. tidak ada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

..............., ................. (kota dan tanggal)
Meterai Rp. 6.000,...........................
Direktur
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN
PERUBAHAN PERATURAN PERUSAHAAN
KOP PERUSAHAAN
......, ............... (kota dan tanggal)

No
Hal

:
: Permohonan Pengesahan
Perubahan PP

Kepada
.......................................
di ........................................

Sesuai dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dengan ini kami sampaikan permohonan pengesahan
perubahan PP sebanyak 3 (tiga) eksemplar, yaitu:
1.
2.

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

:
:

3.
4.
5.

Nomor Telepon
Jenis/Bidang Usaha
Status Perusahaan

:
:
:

6.

Surat
Keputusan
Izin
Usaha
Nama-nama
Serikat
Pekerja di Perusahaan
(apabila ada)
Nomor Kepesertaan BPJS
Jumlah Pekerja Pusat

:

10. Jumlah Pekerja di Cabang

:

11. Konsep perubahan PP

:

7.
8.
9.

(diisi sesuai KLUI)
PT/CV/Firma/Perusahaan
Perseorangan/Badan Usaha
Negara/Persero/PMA/PMDN/Joint
Venture (coret yang tidak perlu)
Nomor :
Tanggal :

:
:
:

Laki-laki: ................ orang
Wanita : ................ orang
Laki-laki: ................ orang
Wanita : ................ orang
Baru/Pembaharuan yang ke ...... kali
(sebutkan)
(coret yang tidak perlu)

12. Tanggal
berlakunya :
perubahan PP
13. Upah Pekerja Bulanan
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:

Minimum Rp. .....................
Maximum Rp. .....................

Upah Pekerja Harian

:

14. Sistem Hubungan Kerja
:
a. Untuk
Waktu
Tertentu
b. Untuk Waktu Tidak
Tertentu

Minimum Rp. .....................
Maximum Rp. .....................
..................... orang
..................... orang

Lampiran:
1. Kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau
wakil pekerja/buruh tentang perubahan PP.
2. Surat Keputusan pengesahan PP yang lama.
Pimpinan Perusahaan,
..............................
.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN
PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
FORMAT PENGAJUAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
KOP PERUSAHAAN
............., ........ (kota dan tanggal)
No
Hal

:
: Pendaftaran PKB

Kepada
..........................................
di ........................................

Bersama ini kami ajukan permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) sebagaimana yang diatur dalam pelaksanaan Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan beberapa keterangan
perusahaan sebagai berikut:
1.
2.

Nama Perusahaan
Alamat
Perusahaan
/
Telepon
Tahun
Pendirian
Perusahaan
Jenis/Bidang Usaha
Status Perusahaan

:
:

Nama
Direktur
/
Pimpinan
Perusahaan
7.
Jumlah Pekerja
- Laki-laki
- Perempuan
8.
Daerah Operasi/provinsi
9.
Nama
Serikat
Pekerja/Serikat Buruh /
No. Pendaftaran Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
10. Alamat
Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
11. Jumlah Anggota

:

12. Upah
- Tertinggi
- Terendah

:
:
:

3.
4.
5.

6.
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:
:
:

:
:
:
:
:

:
:

(diisi sesuai KLUI)
PT/CV/Firma/Perusahaan
Perseorangan/Badan Usaha
Negara/Persero/PMA/PMDN/Joint
Venture (coret yang tidak perlu)

13. Waktu Berlaku PKB

:

14. PKB yang didaftar yang ke

:

15.
16.
17.
18.

:
:
:
:
:
:

Tanggal ............... s/d ...............
(1,2,3 dst)

No. Anggota APINDO
No. Anggota BPJS
Koperasi Pekerja
Jumlah Pekerja
- PKWT
- PKWTT

Pimpinan Perusahaan,
Tanda tangan
&
Stempel
...............................

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.540, 2015

KEMENAKER. Listrik. Tempat Kerja. Kesehatan
Kerja. Keselamatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK
DI TEMPAT KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
huruf q dan Pasal 3 ayat (1) huruf q Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Belakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik
Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
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3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4279);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);

6.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

7.

Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
Nomor
PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan,
Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;

8.

Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
Nomor
PER.04/MEN/1995
tentang
Perusahaan
Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI
TEMPAT KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan
dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja.

2.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau
terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau sering
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana
terdapat sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua
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ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan
bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.
3.

Perusahaan adalah:
a.

setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain;

b.

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

4.

Pembangkitan Listrik adalah kegiatan untuk memproduksi dan
membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga.

5.

Transmisi Listrik adalah kegiatan penyaluran tenaga listrik dari
tempat pembangkit tenaga listrik sampai ke saluran distribusi listrik.

6.

Distribusi Listrik adalah kegiatan menyalurkan tenaga listrik dari
sumber daya listrik besar sampai ke pemanfaat listrik.

7.

Pemanfaatan Listrik adalah kegiatan mengubah energi listrik menjadi
energi bentuk lain.

8.

Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disebut PJK3 adalah Perusahaan yang usahanya di bidang jasa
keselamatan dan kesehatan kerja untuk membantu pelaksanaan
pemenuhan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

9.

Instalasi Listrik adalah jaringan perlengkapan
membangkitkan, memakai, mengubah, mengatur,
mengumpulkan atau membagikan tenaga listrik.

listrik yang
mengalihkan,

10. Perlengkapan Listrik adalah setiap benda yang digunakan untuk
keperluan pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi atau
pemanfaatan energi listrik.
11. Peralatan Listrik adalah barang pemanfaatan listrik yang merupakan
unit lengkap dan dapat mengubah energi listrik menjadi energi bentuk
lain.
12. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut
Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik adalah Pengawas
Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3
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listrik yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan,
pemeriksaan, dan pengujian bidang listrik serta pengawasan,
pembinaan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung
sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
15. Pengusaha adalah:
a.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;

b.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;

c.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.

16. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik yang selanjutnya
disebut Ahli K3 bidang Listrik adalah tenaga teknis dari luar instansi
yang membidangi ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian di
bidang K3 listrik yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.
17. Teknisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik yang selanjutnya
disebut Teknisi K3 Listrik adalah tenaga teknis yang mempunyai
keterampilan di bidang K3 listrik dan memiliki lisensi dari Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.
18. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di provinsi.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melaksanakan K3 listrik di tempat
kerja.
Pasal 3
Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:
a.

melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain
yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya
listrik;

b.

menciptakan instalasi listrik yang aman, handal dan memberikan
keselamatan bangunan beserta isinya; dan
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c.

menciptakan tempat kerja yang selamat dan sehat untuk mendorong
produktivitas.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Pelaksanaan K3 listrik sebagaimana dimaksud dalam
merupakan pelaksanaan persyaratan K3 yang meliputi:
a.

perencanaan,
pemeliharaan;

pemasangan,

b.

pemeriksaan dan pengujian.

penggunaan,

Pasal 3

perubahan,

(2) Persyaratan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada kegiatan:
a.

pembangkitan listrik;

b.

transmisi listrik;

c.

distribusi listrik; dan

d.

pemanfaatan listrik;

yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 (lima puluh) volt arus bolak
balik atau 120 (seratus dua puluh) volt arus searah.
BAB III
PERENCANAAN, PEMASANGAN, PENGGUNAAN,
PERUBAHAN, DAN PEMELIHARAAN
Pasal 5
(1) Kegiatan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan
pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf a
yang dilaksanakan pada kegiatan pembangkitan, transmisi, distribusi
dan pemanfaatan listrik wajib mengacu kepada standar bidang
kelistrikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
instalasi, perlengkapan, dan peralatan listrik.
(3) Standar bidang kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

Standar Nasional Indonesia;

b.

Standar Internasional; dan/atau

c.

Standar Nasional Negara lain yang ditentukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik.
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Pasal 6
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
wajib
dilakukan pada pemasangan dan perubahan untuk kegiatan
pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib
dilakukan pada penggunaan untuk kegiatan pembangkitan, transmisi,
distribusi dan pemanfaatan listrik.
(3) Perencanaan,
pemasangan,
perubahan,
dan
pemeliharaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh:
a.

Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan; atau

b.

Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.

(4) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan berupa pemasangan dan
pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi dan
pemanfaatan listrik, dapat dilakukan oleh:
a.

Teknisi K3 Listrik pada perusahaan; atau

b.

Teknisi K3 Listrik pada PJK3.
Pasal 7

Untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan listrik lebih dari 200 (dua
ratus) kilo Volt-Ampere wajib mempunyai Ahli K3 bidang Listrik.
Pasal 8
Ketentuan dan tata cara penunjukan PJK3, Ahli K3 bidang Listrik dan
Teknisi K3 Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 9
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b
merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap instalasi,
perlengkapan dan peralatan listrik untuk memastikan terpenuhinya
standar bidang kelistrikan dan ketentuan peraturan perundangundangan
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
merupakan kegiatan penilaian, perhitungan, pengetesan dan
pengukuran terhadap instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik
untuk memastikan terpenuhinya standar bidang kelistrikan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib dilakukan pada perencanaan, pemasangan,
penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan untuk kegiatan
pembangkitan, transmisi, distribusi dan pemanfaatan listrik.
(4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) mengacu kepada standar bidang kelistrikan dan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 10
(1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat dan ayat (2) dilakukan oleh:
a.

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik;

b.

Ahli K3 bidang Listrik pada Perusahaan; dan/atau

c.

Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.

(2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan:
a.

sebelum penyerahan kepada pemilik/pengguna;

b.

setelah ada perubahan/perbaikan; dan

c.

secara berkala.

(3) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik dan Ahli K3 bidang Listrik pada
PJK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c
digunakan sebagai bahan pertimbangan penerbitan pengesahan
dan/atau pembinaan dan/atau tindakan hukum.
(4) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh Ahli K3 bidang Listrik
pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan/atau
tindakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh
Kepala Dinas Provinsi.
Pasal 11
(1) Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2) Pengujian secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
huruf c dilakukan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
(3) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
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(4) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan
dan/atau tindakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan
Pasal 12
Perusahaan yang menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik wajib
menggunakan perlengkapan dan peralatan listrik yang telah mempunyai
sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.
BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13
Pengawasan pelaksanaan K3 listrik di tempat kerja dilaksanakan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan.
BAB VI
SANKSI
Pasal 14
Pengusaha dan/atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 mengenai
Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1533, 2015

KEMENAKER.
Instansi
Pengawasan. Perubahan.

Penyalur

Petir.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR
PER.02/MEN/1989 TENTANG PENGAWASAN INSTALASI PENYALUR PETIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa

Peraturan

PER.02/MEN/1989

Menteri
tentang

Tenaga

Kerja

Pengawasan

Nomor
Instalasi

Penyalur Petir sudah tidak sesuai dengan prosedur
pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja instalasi
penyalur petir;
b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Tenaga

Kerja

Nomor

PER.02/MEN/1989

tentang

Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

1951

tentang

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan

Tahun

1948

No.

23

dari

Republik

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.

Undang-Undang
Keselamatan

Nomor

Kerja

1

Tahun

(Lembaran

1970

Negara

tentang
Republik
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Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3.

Undang-Undang

Nomor

Ketenagakerjaan
Indonesia

Tahun

13

Tahun

(Lembaran
2003

2003

Negara

Nomor

tentang
Republik

39,

Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);
4.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Ketenagakerjaan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.

Peraturan

Menteri

PER.02/MEN/1989

Tenaga

tentang

Kerja

Nomor

Pengawasan

Instalasi

Penyalur Petir;
6.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta
Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Menteri

di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR

PER.02/MEN/1989

TENTANG

PENGAWASAN

INSTALASI PENYALUR PETIR.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi
Penyalur Petir, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.

Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua)
Pasal dalam BAB IX yakni Pasal 49A dan Pasal 49B,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49A
Pembuatan,

pemasangan,

dan/atau

perubahan

instalasi penyalur petir harus dilakukan pemeriksaan
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dan

pengujian

oleh

Pengawas

Ketenagakerjaan

Spesialis K3 Listrik dan/atau Ahli K3 bidang Listrik.
Pasal 49B
Hasil

pemeriksaan

dan

pengujian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49A digunakan sebagai bahan
pertimbangan pembinaan dan/atau tindakan hukum
oleh Pengawas Ketenagakerjaan
2.

BAB X dihapus.

3.

BAB XI dihapus.
Pasal II

Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Menteri

ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1535, 2015

KEMENAKER.
Listrik.
Tempat
Kerja.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12
Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Listrik di Tempat Kerja sudah tidak sesuai
dengan

prosedur

pelayanan

keselamatan

dan

kesehatan kerja listrik di tempat kerja;
b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan

Nomor

12

Tahun

2015

tentang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat
Kerja;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

1951

tentang

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan
Perburuhan

Tahun

1948

No.

23

dari

Republik

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
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2.

Undang-Undang
Keselamatan

Nomor

Kerja

1

Tahun

(Lembaran

1970

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3.

Undang-Undang

Nomor

Ketenagakerjaan
Indonesia

13

Tahun

(Lembaran

Tahun

2003

2003

Negara

Nomor

39,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);
4.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Ketenagakerjaan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun
2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta
Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Menteri

di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
6.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun
2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik
di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 540);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN

TENTANG
MENTERI

KETENAGAKERJAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI
TEMPAT KERJA.
Pasal I
Ketentuan

Pasal

Ketenagakerjaan

10
Nomor

dalam
12

Peraturan

Tahun

2015

Menteri
tentang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 540),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 10
(1)

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
a.

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik;

b.

Ahli

K3

bidang

Listrik

pada

Perusahaan;

dan/atau
c.
(2)

Ahli K3 bidang Listrik pada PJK3.

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:

(3)

a.

sebelum penyerahan kepada pemilik/pengguna;

b.

setelah ada perubahan/perbaikan; dan

c.

secara berkala.

Hasil

pemeriksaan

dan

pengujian

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan
pertimbangan pembinaan dan/atau tindakan hukum
oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
(4)

Dihapus.

(5)

Dihapus.
Pasal II

Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Menteri

ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.386, 2016

KEMENAKER.
Pekerjaan
pada
Ketinggian.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM
PEKERJAAN PADA KETINGGIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i
dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1970 tentang Keselamatan Kerja perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya

Undang-Undang

Pengawasan

Perburuhan

Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk
Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 4);
2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1918); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);
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3. Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor

23

Daerah

Tahun

(Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor

100,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5309);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang

Tata

Rancangan

Cara

Mempersiapkan

Undang-Undang,

Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Menteri

di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

KETENAGAKERJAAN

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM PEKERJAAN
PADA KETINGGIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja.
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2.

Bekerja pada Ketinggian adalah kegiatan atau aktifitas
pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja pada Tempat
Kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat
perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang
menyebabkan Tenaga Kerja atau orang lain yang berada
di Tempat Kerja cedera atau meninggal dunia atau
menyebabkan kerusakan harta benda.

3.

Perangkat Pelindung Jatuh adalah suatu rangkaian
peralatan untuk melindungi Tenaga Kerja, orang lain
yang berada di Tempat Kerja dan harta benda ketika
Bekerja Pada Ketinggian agar terhindar dari kecelakaan
dan kerugian finansial.

4.

Perangkat

Pencegah

Jatuh

adalah

suatu

rangkaian

peralatan untuk mencegah Tenaga Kerja memasuki
wilayah berpotensi jatuh agar terhindar dari kecelakaan
dan kerugian finansial.
5.

Perangkat

Penahan

Jatuh

adalah

suatu

rangkaian

peralatan untuk mengurangi dampak jatuh Tenaga Kerja
agar tidak cidera atau meninggal dunia.
6.

Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD
adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk
melindungi

seseorang

yang

fungsinya

mengisolasi

sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di
Tempat Kerja.
7.

Lantai Kerja Tetap adalah semua permukaan yang
dibangun atau tersedia untuk digunakan secara berulang
kali dalam durasi yang lama.

8.

Lantai Kerja Sementara adalah semua permukaan yang
dibangun atau tersedia untuk digunakan dalam durasi
yang tidak lama, terbatas pada jenis pekerjaan tertentu
atau ada kemungkinan runtuh.

9.

Angkur yang digunakan untuk bekerja pada ketinggian
yang

selanjutnya

disebut

angkur

adalah

tempat

menambatkan Perangkat Pelindung Jatuh yang terdiri
atas satu titik tambat atau lebih yang ada di alam,
struktur bangunan atau sengaja dibuat dengan rekayasa
teknik pada waktu atau pasca pembangunan gedung.
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10. Tenaga

Kerja

melakukan

adalah

pekerjaan

setiap
guna

orang

yang

mampu

menghasilkan

barang

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.
11. Pengusaha adalah:
a.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;
b.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
c.

orang

perseorangan,

hukum

yang

persekutuan,

berada

di

atau

Indonesia

badan

mewakili

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.
12. Pengurus
memimpin

adalah

orang

langsung

yang

sesuatu

mempunyai
Tempat

tugas

Kerja

atau

bagiannya yang berdiri sendiri.
13. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengawas

Ketenagakerjaan

Spesialis

K3

Lingkungan

Kerja adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai
keahlian khusus di bidang K3 lingkungan kerja yang
berwenang

untuk

melakukan

kegiatan

pembinaan,

pemeriksaan, dan pengujian bidang lingkungan kerja
serta
sistem

pengawasan,
pengawasan

pembinaan,

dan

ketenagakerjaan

pengembangan
sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus
dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang
ditunjuk oleh Menteri.
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16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan,
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana
Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga
Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat
sumber-sumber bahaya.
17. Standar

Kompetensi

selanjutnya

Kerja

disingkat

Nasional

SKKNI

Indonesia

adalah

yang

rumusan

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
18. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

yang

membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan
dan keselamatan dan kesehatan kerja.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menerapkan K3 dalam
Bekerja Pada Ketinggian.
Pasal 3
Bekerja pada Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 wajib memenuhi persyaratan K3 yang meliputi:
a.

perencanaan;

b.

prosedur kerja;

c.

teknik bekerja aman;

d.

APD, Perangkat Pelindung Jatuh, dan Angkur; dan

e.

Tenaga Kerja.
BAB II
PERENCANAAN
Pasal 4

(1)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa
semua kegiatan Bekerja pada Ketinggian yang menjadi
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tanggung jawabnya telah direncanakan dengan tepat,
dilakukan dengan cara yang aman, dan diawasi.
(2)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa
Bekerja Pada Ketinggian hanya dilakukan jika situasi dan
kondisi kerja tidak membahayakan keselamatan dan
kesehatan Tenaga Kerja dan orang lain.
Pasal 5

(1)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memperhatikan dan
melaksanakan penilaian risiko dalam kegiatan atau
aktifitas pekerjaan pada ketinggian.

(2)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa
Bekerja pada Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hanya dilakukan jika pekerjaan dimaksud tidak
dapat dilakukan di lantai dasar.

(3)

Dalam

hal

Pengusaha

pekerjaan
dan/atau

langkah-langkah

yang

dilakukan
Pengurus
tepat

pada

ketinggian,

wajib

melakukan

dan

memadai

untuk

kecelakaan

kerja

mencegah kecelakaan kerja.
(4)

Langkah-langkah

untuk

mencegah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbatas pada:
a.

memastikan

bahwa

pekerjaan

dapat

dilakukan

dengan aman dan kondisi ergonomi yang memadai
melalui jalur masuk (access) atau jalur keluar
(egress) yang telah disediakan; dan
b.

memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat
untuk mencegah Tenaga Kerja jatuh jika pekerjaan
tidak dapat dilakukan pada tempat atau jalur
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(5)

Dalam hal langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat menghilangkan risiko jatuhnya
Tenaga Kerja, Pengusaha dan/atau Pengurus wajib:
a.

menyediakan peralatan kerja untuk meminimalkan
jarak jatuh atau mengurangi konsekuensi dari
jatuhnya Tenaga Kerja; dan

b.

menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian dan
memberikan instruksi atau melakukan hal lainnya
yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan.

4579

www.peraturan.go.id

2016, No.386

-7-

BAB III
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1)

Pengusaha

dan/atau

Pengurus

wajib

mempunyai

prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b secara tertulis untuk melakukan pekerjaan pada
ketinggian.
(2)

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

(3)

a.

teknik dan cara perlindungan jatuh;

b.

cara pengelolaan peralatan;

c.

teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan;

d.

pengamanan Tempat Kerja; dan

e.

kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa
prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diketahui dan dipahami dengan baik oleh Tenaga Kerja
dan/atau orang yang terlibat dalam pekerjaan sebelum
pekerjaan dimulai.
Bagian Kedua
Daerah Berbahaya
Pasal 7

(1)

Setiap Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memasang
perangkat pembatasan daerah kerja untuk mencegah
masuknya orang yang tidak berkepentingan.

(2)

Pembatasan daerah kerja sebagaimana dimaksud ayat (1)
dibagi menjadi 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan
tingkat

bahaya

dan

dampak

terhadap

keselamatan

umum dan Tenaga Kerja.
(3)

Pembagian kategori wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:
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a.

wilayah bahaya, merupakan daerah pergerakan
Tenaga Kerja dan barang untuk bergerak vertikal,
bergerak horizontal, dan titik penambatan;

b.

wilayah waspada, merupakan daerah antara wilayah
bahaya

dan

wilayah

aman

yang

luasnya

diperhitungkan sedemikian rupa agar benda yang
terjatuh tidak masuk ke wilayah aman; dan
c.

wilayah aman, merupakan daerah yang terhindar
dari

kemungkinan

kejatuhan

benda

dan

tidak

mengganggu aktivitas Tenaga Kerja;
(4)

Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib dibuat denah horizontal dan denah vertikal
lokasi

kerja

penanggung

sebagai

pedoman

jawab

lokasi,

bagi

Tenaga

dan

di

Kerja,

Pengawas

Ketenagakerjaan.
(5)

Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dan huruf b hanya boleh dimasuki oleh Tenaga Kerja dan
Pengawas Ketenagakerjaan.

(6)

Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberi tanda yang mudah terlihat dan dipahami oleh
setiap orang yang melintas atau berada di sekitar lokasi
kerja.
Bagian Ketiga
Benda Jatuh
Pasal 8

(1)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa
tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cidera
atau kematian.

(2)

Pengusaha dan/atau Pengurus membatasi berat barang
yang boleh dibawa Tenaga Kerja pada tubuhnya di luar
berat APD dan alat pelindung jatuh maksimum 5 (lima)
kilogram.

(3)

Dalam hal berat barang melebihi 5 (lima) kilogram, harus
dinaikkan atau diturunkan dengan menggunakan sistem
katrol.
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Bagian Keempat
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
Pasal 9
(1)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib membuat rencana
tanggap darurat secara tertulis.

(2)

Rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a.

daftar Tenaga Kerja untuk melakukan pertolongan
korban pada ketinggian;

b.

peralatan yang wajib disediakan untuk menangani
kondisi darurat yang paling mungkin terjadi;

c.

fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
serta sarana evakuasi;

d.

nomor telepon dari

pihak-pihak terkait dalam

penanganan tanggap darurat; dan
e.

denah lokasi dan jalur evakuasi korban menuju
rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

(3)

Rencana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib dipahami oleh Tenaga Kerja yang terlibat
dalam pekerjaan.

(4)

Pengusaha

dan/atau

kesiapsiagaan

tim

Pengurus
tanggap

wajib

darurat

memastikan
pada

saat

berlangsung pekerjaan pada ketinggian.
(5)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melakukan evaluasi
ulang persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
BAB IV
TEKNIK BEKERJA AMAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

(1)
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melaksanakan teknik bekerja aman untuk mencegah
Tenaga Kerja jatuh atau mengurangi dampak jatuh dari
ketinggian.
(2)

Teknik bekerja aman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a.

bekerja pada Lantai Kerja Tetap;

b.

bekerja pada Lantai Kerja Sementara;

c.

bergerak secara vertikal atau horizontal menuju atau
meninggalkan lantai kerja;

d.

bekerja pada posisi miring; dan

e.

bekerja dengan akses tali.
Bagian Kedua
Bekerja Pada Lantai Kerja Tetap
Pasal 11

(1)

Upaya untuk mencegah jatuh pada Lantai Kerja Tetap
dapat berupa:
a.

pemasangan dinding atau tembok pembatas, pagar
pengaman

yang

stabil

dan

kuat

yang

dapat

mencegah Tenaga Kerja jatuh dari Lantai Kerja
Tetap;
b.

memastikan setiap Tempat Kerja sudah memiliki
jalur masuk (access) atau jalur keluar (egress) yang
aman dan ergonomis; dan

c.

memastikan panjang tali pembatas gerak (work
restraint) tidak melebihi jarak antara titik Angkur
dengan tepi bangunan yang berpotensi jatuh.

(2)

Upaya mengurangi dampak jatuh dari ketinggian dapat
menggunakan alat penahan jatuh kolektif berupa jaring
atau bantalan.
Bagian Ketiga
Bekerja Pada Lantai Kerja Sementara
Pasal 12

(1)

4583

Upaya

untuk

mencegah

jatuh

dari

Lantai

Kerja

www.peraturan.go.id

2016, No.386

-11-

Sementara dapat menggunakan alat penahan jatuh
perorangan berupa:
a.

tali ulur tarik otomatis (retractable lanyard); atau

b.

tali ganda dengan pengait dan peredam kejut (double
lanyard with hook and absorber).

(2)

Penggunaan tali ulur tarik otomatis (retractable lanyard)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
dipastikan jarak dan ayunan jatuh yang aman.

(3)

Penggunaan tali ganda dengan pengait dan peredam
kejut

(double

lanyard

with

hook

and

absorber)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengait
harus ditambatkan lebih tinggi dari kepala.
(4)

Dalam hal Angkur untuk pengait sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak tersedia, pengait dapat ditambatkan
pada ketinggian sejajar dada.
Pasal 13

Lantai Kerja Sementara dan struktur pendukungnya tidak
boleh menimbulkan risiko runtuh atau terjadi perubahan
bentuk atau dapat mempengaruhi keselamatan penggunaan.
Paragraf 1
Permukaan Rapuh, Perancah, dan Tangga
Pasal 14
Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan tidak ada
Tenaga Kerja yang mendekati, melewati, dan melakukan
pekerjaan pada atau dekat dengan permukaan yang rapuh.
Pasal 15
(1)

Pengusaha

dan/atau

Pengurus

wajib

memastikan

pekerjaan pada ketinggian yang menggunakan perancah
dan/atau tangga memenuhi persyaratan K3.
(2)

Persyaratan K3 perancah dan/atau tangga sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

mengacu

pada

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 2
Bekerja pada Ketinggian di Alam
Pasal 16
Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan Tenaga
Kerja yang melakukan pekerjaan pada ketinggian di alam
melaksanakan persyaratan K3 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Bergerak Secara Vertikal atau Horizontal
Menuju atau Meninggalkan Lantai Kerja
Pasal 17
(1)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menyediakan alat
pengangkut

orang

untuk

pergerakan

Tenaga

Kerja

menuju atau meninggalkan lantai kerja.
(2)

Dalam hal jenis pekerjaan dan kondisi tertentu tidak
dapat dipasang alat pengangkut orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pergerakan Tenaga Kerja dapat
dilakukan dengan teknik bergerak sebagai berikut:
a.

Perangkat Penahan Jatuh perorangan vertikal;

b.

Perangkat Penahan Jatuh perorangan horizontal;

c.

alat penahan jatuh perorangan dengan tali ganda
pengait dan peredam kejut;

d.

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

dengan

pemanjatan terpandu (lead climbing); dan
e.

Perangkat Penahan Jatuh perorangan dengan tali
ulur tarik otomatis.

(3)

Teknik bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilengkapi dengan alat atau mekanisme peredam
kejut.
Pasal 18

(1)

Teknik
Penahan

bergerak
Jatuh

dengan

menggunakan

perorangan

vertikal

Perangkat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus
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dipastikan:
a.

Angkur

ditempatkan

pada

garis

lurus

vertikal

dengan posisi Tenaga Kerja;
b.

sudut deviasi maksimum dari garis lurus vertikal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak boleh
lebih dari 15 (lima belas) derajat; dan

c.

setiap perangkat hanya digunakan oleh seorang
Tenaga Kerja.

(2)

Teknik

bergerak

dengan

menggunakan

Jatuh

perorangan

horizontal

Penahan

Perangkat

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus
dipastikan:
a.

mampu menahan beban jatuh sejumlah pekerja
yang terhubung; dan

b.

jarak bentangan antara 2 (dua) titik Angkur tidak
boleh lebih dari 30 (tiga puluh) meter.

(3)

Teknik bergerak dengan menggunakan alat penahan
jatuh perorangan dengan tali ganda pengait dan peredam
kejut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf c harus dipastikan:
a.

pengait harus ditambatkan lebih tinggi dari kepala
atau ditambatkan pada ketinggian sejajar dada;

b.

kedua pengait tidak ditambatkan pada struktur yang
sama;

c.

pengait tidak ditambatkan pada struktur yang dapat
menambah jarak jatuh;

d.

pengait

ditambatkan

secara

bergantian

ketika

bergerak; dan
e.

sling Angkur dapat digunakan apabila pengait tidak
cukup lebar untuk dikaitkan langsung ke struktur.

(4)

Teknik

bergerak

dengan

menggunakan

Perangkat

Penahan Jatuh perorangan dengan pemanjatan terpandu
(lead climbing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf d harus dipastikan:
a.

sling Angkur harus cukup kuat menahan beban
jatuh;

b.
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kepala atau ditambatkan pada ketinggian sejajar
dada;
c.

tali keselamatan terhubung dengan alat pemegang
tali yang mencengkeram secara otomatis apabila
terbebani;

d.

alat pemegang tali keselamatan terhubung langsung
ke Angkur yang mampu menahan beban jatuh; dan

e.

alat pemegang tali keselamatan dioperasikan oleh
pemandu (bellayer)

yang mengatur jarak jatuh

seminimal mungkin tetapi masih cukup nyaman
untuk bergerak.
(5)

Teknik

bergerak

dengan

Jatuh

perorangan

Penahan

menggunakan
dengan

tali

Perangkat
ulur

tarik

otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf e harus dipastikan jarak dan ayunan jatuh yang
aman.
Bagian Kelima
Bekerja Pada Posisi Miring
Pasal 19
(1)

Bekerja pada posisi miring dapat dilakukan dalam hal
bekerja pada Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja
Sementara

tidak

dapat

dilakukan

atau

pekerjaan

mengharuskan Tenaga Kerja bekerja pada posisi miring.
(2)

Dalam hal bekerja pada posisi miring tidak dapat
dihindari, Tenaga Kerja wajib menggunakan Perangkat
Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 17 dan alat pemosisi kerja.
(3)

Alat pemosisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa tali yang dapat menahan beban Tenaga Kerja dan
peralatan yang dibawa agar dapat bekerja dengan aman
dan nyaman.
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Bagian Keenam
Bekerja Dengan Akses Tali
Pasal 20
(1)

Bekerja dengan akses tali dapat dilakukan dalam hal
bekerja pada Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja
Sementara

tidak

dapat

dilakukan

atau

pekerjaan

mengharuskan Tenaga Kerja bekerja dengan akses tali.
(2)

Dalam hal bekerja dengan akses

tali tidak dapat

dihindari, wajib memenuhi persyaratan:
a.

mempunyai

2

(dua)

tali

(line)

masing-masing

tertambat pada minimal 2 (dua) titik tambat terpisah
berupa:
1)

tali

keselamatan,

perangkat

yang

perlindungan

dilengkapi
jatuh

dengan

perorangan

bergerak (mobile personal fall arrester) yang
mempunyai

mekanisme

terkunci

sendiri

mengikuti pergerakan Tenaga Kerja; dan
2)

tali kerja, yang dilengkapi dengan alat untuk
naik dan turun.

b.

menggunakan sabuk tubuh (full body harness) yang
sesuai.
BAB V
ALAT PELINDUNG DIRI,
PERANGKAT PELINDUNG JATUH, DAN ANGKUR
Bagian Kesatu
Alat Pelindung Diri
Pasal 21

(1)

Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menyediakan APD
secara

cuma-cuma

menggunakan

APD

dan
yang

memastikan
sesuai

Tenaga

dalam

Kerja

melakukan

pekerjaan pada ketinggian.
(2)

APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
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Bagian Kedua
Perangkat Pelindung Jatuh
Paragraf 1
Umum
Pasal 22
Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan Perangkat
Pelindung Jatuh memenuhi persyaratan K3.
Pasal 23
Perangkat Pelindung Jatuh terdiri atas:
a.

Perangkat

Pencegah

Jatuh

kolektif

dan

Perangkat

dan

Perangkat

Pencegah Jatuh perorangan; dan
b.

Perangkat

Penahan

Jatuh

kolektif

Penahan Jatuh perorangan.
Paragraf 2
Perangkat Pencegah Jatuh Kolektif
Pasal 24
Perangkat Pencegah Jatuh kolektif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan:
a.

dinding, tembok pembatas, atau pagar pengaman dengan
tinggi minimal 950 (sembilan ratus lima puluh) milimeter;

b.

pagar pengaman harus mampu menahan beban minimal
0,9 (nol koma sembilan) kilonewton;

c.

celah pagar memiliki jarak vertikal maksimal 470 (empat
ratus tujuh puluh) milimeter; dan

d.

tersedia

pengaman

lantai

pencegah

benda

jatuh

(toeboard) cukup dan memadai.
Paragraf 3
Perangkat Pencegah Jatuh Perorangan
Pasal 25
Dalam hal Perangkat Pencegah Jatuh kolektif sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 24 tidak tersedia, Tenaga Kerja wajib
menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh perorangan yang
paling sedikit terdiri atas:
a.

sabuk tubuh (full body harness); dan

b.

tali pembatas gerak (work restraint).
Paragraf 4
Perangkat Penahan Jatuh Kolektif
Pasal 26

(1)

Perangkat

Penahan

Jatuh

kolektif

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa jala atau
bantalan yang terpasang pada arah jatuhan.
(2)

Perangkat

Penahan

Jatuh

kolektif

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.

dipasang secara aman ke semua Angkur yang
diperlukan; dan

b.

mampu menahan beban minimal 15 (lima belas)
kilonewton dan tidak mencederai Tenaga Kerja yang
jatuh.
Paragraf 5
Perangkat Penahan Jatuh Perorangan
Pasal 27

(1)

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf b harus mampu
menahan

beban

jatuh

minimal

15

(lima

belas)

kilonewton.
(2)

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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(3)

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mempunyai alat
pengunci otomatis yang membatasi jarak jatuh Tenaga
Kerja maksimal 1,2 (satu koma dua) meter.
(4)

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mempunyai alat
pengunci otomatis yang mencengkeram tali pada posisi
jatuh.
(5)

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mempunyai
panjang maksimal 1,8 (satu koma delapan) meter dan
mempunyai sistem penutup dan pengunci kait otomatis.
(6)

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d harus menggunakan tali
kermantle

yang

mempunyai

elastisitas

memanjang

minimal 5% (lima persen) apabila terbebani Tenaga Kerja
yang jatuh.
(7)

Perangkat

Penahan

Jatuh

perorangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e harus mempunyai sistem
pengunci otomatis yang membatasi jarak jatuh maksimal
0,6 (nol koma enam) meter.
Bagian Ketiga
Angkur
Pasal 28
(1)

Angkur terdiri atas:
a. Angkur permanen; dan
b. Angkur tidak permanen.

(2)

Angkur harus mampu menahan beban minimal 15 (lima
belas) kilonewton.

(3)

Dalam hal Angkur lebih dari 1 (satu) titik harus mampu
membagi beban yang timbul.
Pasal 29

(1)

Angkur permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) huruf a harus:
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a.

dilakukan pemeriksaan dan pengujian pertama;

b.

memiliki akte pemeriksaan dan pengujian; dan

c.

dilakukan

pemeriksaan

dan

pengujian

secara

berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
tahun.
(2)

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

dilakukan

oleh

Pengawas

Ketenagakerjaan

Spesialis K3 Lingkungan Kerja.
(3)

Dalam

hal

Pengawas

Ketenagakerjaan

Spesialis

K3

Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak

tersedia,

pemeriksaan

dan

pengujian

dapat

dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
lainnya.
(4)

Dalam

hal

Pengawas

Ketenagakerjaan

Spesialis

K3

Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia,
pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh Ahli K3
pada perusahaan dan/atau perusahaan jasa K3 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
Angkur tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) huruf b dipakai pada saat Angkur permanen tidak
tersedia dan harus diperiksa serta dipastikan kekuatannya.
BAB VI
TENAGA KERJA
Pasal 31
Pengusaha dan/atau Pengurus wajib menyediakan Tenaga
Kerja yang:
a. kompeten; dan
b. berwenang di bidang K3;
dalam pekerjaan pada ketinggian.
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Pasal 32
(1)

Tenaga Kerja yang kompeten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a harus mengacu pada standar
kompetensi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(2)

Tenaga Kerja yang kompeten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

(3)

Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga yang
berwenang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 33
(1)

Tenaga Kerja yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf b dibuktikan dengan Lisensi K3
yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(2)

Lisensi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk

jangka

waktu

5

(lima)

tahun

dan

dapat

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Pasal 34
Ketentuan Tenaga Kerja bidang perancah, gondola, dan
pesawat

angkat

angkut

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35
Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
a.

Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu);

b.

Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2 (dua);

c.

Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu);

d.

Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua); dan

e.

Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga).
Pasal 36

(1)

Tenaga

Kerja

sebagaimana

bangunan
dimaksud

tinggi

dalam

tingkat
Pasal

35

1

(satu)

huruf

a

merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada Lantai Kerja
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Tetap dan/atau Lantai Kerja Sementara.
(2)

Tenaga

Kerja

bangunan

tinggi

tingkat

1

(satu)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dan kewenangan:
a.

bekerja pada Lantai Kerja Tetap dan/atau pada
Lantai Kerja Sementara dengan alat pelindung jatuh
berupa jala, bantalan, atau tali pembatas gerak
(work restraint); dan

b.

bergerak menuju dan meninggalkan Lantai Kerja
Tetap

atau

Lantai

Kerja

Sementara

dengan

menggunakan tangga.
Pasal 37
(1) Tenaga

Kerja

sebagaimana

Bangunan
dimaksud

Tinggi

dalam

Tingkat

Pasal

35

2

(dua)

huruf

b

merupakan Tenaga Kerja yang bekerja pada Lantai Kerja
Tetap dan/atau Lantai Kerja Sementara serta bekerja atau
bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja tetap atau
sementara secara horizontal atau vertikal pada struktur
bangunan atau dengan posisi atau tempat kerja miring.
(2) Tenaga

Kerja

Bangunan

Tinggi

Tingkat

2

(dua)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
dan kewenangan:
a. bekerja pada Lantai Kerja Tetap dan/atau pada Lantai
Kerja Sementara dengan alat pelindung jatuh berupa
jala, bantalan, atau tali pembatas gerak (work restraint);
b. bergerak menuju dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap
atau Lantai Kerja Sementara dengan menggunakan
tangga;
c. bergerak menuju dan meninggalkan lantai kerja tetap
atau sementara secara horizontal atau vertikal pada
struktur bangunan;
d. bekerja pada posisi atau tempat kerja miring;
e. menaikkan dan menurunkan barang dengan sistem
katrol; dan
f. melakukan upaya pertolongan dalam keadaan darurat.
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Pasal 38
Tenaga Kerja pada ketinggian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf c, huruf d, dan huruf e, merupakan Tenaga
Kerja yang mampu bekerja dan berwenang bekerja pada
Lantai Kerja Tetap, Lantai Kerja Sementara, bergerak menuju
dan meninggalkan Lantai Kerja Tetap atau Lantai Kerja
Sementara secara horizontal atau vertikal pada struktur
bangunan, bekerja pada posisi atau tempat kerja miring,
akses tali dan/atau menaikkan dan menurunkan barang
dengan sistim katrol atau dengan bantuan tenaga mesin,
dengan tugas dan kewenangan:
a.

Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu):
1)

membuat Angkur di bawah pengawasan Tenaga
Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua) dan/atau
Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga); dan

2)
b.

melakukan upaya pertolongan diri sendiri;

Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua):
1)

membuat Angkur secara mandiri;

2)

mengawasi Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1
(satu) dalam pembuatan Angkur;

3)

mengawasi Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1
(satu); dan

4)

melakukan

upaya

pertolongan

dalam

keadaan

darurat pada ketinggian untuk tim kerja.
c.

Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga):
1)

menyusun perencanaan sistim keselamatan Bekerja
Pada Ketinggian;

2)

melakukan pemeriksaan Angkur untuk keperluan
internal;

3)

mengawasi Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2
(dua) dan/atau Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat
1 (satu); dan

4)

melakukan

upaya

pertolongan

dalam

keadaan

darurat pada ketinggian.
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BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 39
Pengawasan

terhadap

ditaatinya

Peraturan

Menteri

ini

dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 40
Dalam

hal

Pengawas

Ketenagakerjaan

menemukan

pelanggaran terhadap syarat-syarat K3 yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini, Pengawas Ketenagakerjaan dapat
menghentikan

sementara

kegiatan

sampai

dipenuhinya

syarat-syarat K3 oleh Pengusaha dan/atau Pengurus.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 41
Pengusaha

dan/atau

Pengurus

yang

tidak

memenuhi

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42
(1)

Lisensi K3 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa
berlakunya dan dapat diperpanjang dengan mengikuti
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini.

(2)

Lisensi teknisi akses tali 1 (satu), teknisi akses tali 2
(dua), dan teknisi akses tali 3 (tiga) yang diterbitkan
sebelum Peraturan Menteri ini, menjadi lisensi Tenaga
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Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu), Tenaga Kerja pada
ketinggian tingkat 2 (dua), dan Tenaga Kerja pada
ketinggian tingkat 3 (tiga).
Pasal 43
(1)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di
Sektor

Ketenagakerjaan

Bidang

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian
sebagaimana
Tenaga

ditetapkan

Kerja

dalam

dan

Keputusan

Transmigrasi

Menteri
Nomor

KEP.325/MEN/XII/2011 diberlakukan paling lama 2
(dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)

Sebelum diberlakukannya SKKNI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat diterbitkan sertifikat pembinaan K3
oleh Direktur Jenderal dengan ketentuan telah mengikuti
pembinaan K3.

(3)

Pedoman pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Nomor

KEP.45/DJPPK/IX/2008

tentang

Pedoman

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja Pada Ketinggian
Dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DALAM
PEKERJAAN PADA KETINGGIAN

PEDOMAN PEMBINAAN K3

A.

Jenis Materi Pembinaan K3, meliputi:
a. materi dasar;
b. materi inti;
c. materi penunjang;
d. evaluasi.
Materi dasar, disampaikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja.
Materi

inti

dan

materi

penunjang,

disampaikan

oleh

Pengawas

Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja dan/atau praktisi yang
berkompeten.

B.

Persyaratan Tenaga Kerja Pada Ketinggian
Tenaga Kerja pada ketinggian terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu
a.

Tenaga Kerja bangunan tinggi;
Tenaga Kerja bangunan tinggi terdiri dari Tenaga Kerja bangunan
tinggi tingkat 1 (satu) dan Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2
(dua) yang memiliki kualifikasi untuk Bekerja Pada Ketinggian
dengan menggunakan metode pencegahan jatuh/fall protection.

b.

Tenaga Kerja pada ketinggian;
Tenaga Kerja pada ketinggian terdiri dari Tenaga Kerja pada
ketinggian tingkat 1 (satu), Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2
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(dua), dan Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga) yang memiliki
kualifikasi untuk Bekerja Pada Ketinggian dengan menggunakan
metode pencegahan jatuh/fall protection dan akses tali/rope access.
Untuk memiliki kualifikasi di atas, Tenaga Kerja pada ketinggian harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.

Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu):
a.

mampu membaca, tulis, dan matematika sederhana;

b.

sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi
tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di
ketinggian; dan

c.

lulus evaluasi pembinaan K3 Tenaga Kerja bangunan tinggi
tingkat 1 (satu).

2.

Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2 (dua):
a.

minimum pendidikan SD atau sederajat;

b.

sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi
tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di
ketinggian; dan

c.

lulus evaluasi pembinaan K3 Tenaga Kerja bangunan tinggi
tingkat 2 (satu).

3.

Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu):
a.

minimum pendidikan SD atau sederajat;

b.

sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi
tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di
ketinggian; dan

c.

lulus evaluasi pembinaan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 1
(satu).

4. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua):
a.

minimum pendidikan SLTP atau sederajat;

b.

sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi
tubuh yang dapat menyebabkan bahaya saat bekerja di
ketinggian;

c.

memiliki sertifikat pelatihan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat
1 (satu) dan lisensi kerja yang masih berlaku;

d.

telah mempunyai pengalaman 500 jam kerja pada ketinggian
tingkat 1 (satu) yang dibuktikan dalam buku kerja; dan

e.
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(dua).
5. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga):
a.

minimum pendidikan SLTA atau sederajat;

b. sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kekurangan fungsi
tubuh

yang

dapat

menyebabkan

bahaya

saat

bekerja

di

ketinggian;
c.

memiliki sertifikat pelatihan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 2
(dua) dan lisensi kerja yang masih berlaku;

d. telah mempunyai pengalaman 1000 jam kerja pada ketinggian
tingkat 2 (dua) yang dibuktikan dengan buku kerja;
e.

memiliki sertifikat pelatihan pertolongan pertama dengan lisensi
keterampilannya yang masih berlaku; dan

f.

lulus evaluasi pembinaan K3 Bekerja Pada Ketinggian tingkat 3
(tiga).

C.

Kurikulum Pembinaan
Kurikulum pembinaan K3 Bekerja Pada Ketinggian, meliputi:
1.

Kelompok materi dasar, yang disampaikan oleh tenaga pembina dari
Kementerian Ketenagakerjaan atau dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

2.

Kelompok materi inti dan penunjang, yang disampaikan oleh
Instruktur K3 Bekerja Pada Ketinggian yang terdaftar di Kementerian
Ketenagakerjaan

atau

dinas

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan asosiasi terkait;
3.

Evaluasi awal dan akhir pembinaan;

4.

Setiap 1 (satu) jam pelajaran setara dengan 45 (empat puluh lima)
menit.

D.

Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pembinaan K3 dan Lisensi K3
1.

Perusahaan

Jasa

menyampaikan

K3

sebagai

permohonan

penyelenggara

kepada

Direktur

pembinaan
Jenderal

K3

dengan

diketahui oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan setempat.
2.

Perusahaan Jasa K3 melaporkan pelaksanaan pembinaan K3 kepada
Direktur Jenderal, sekaligus menyampaikan permohonan penerbitan
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Sertifikat Pembinaan K3 dan Lisensi K3 dengan dilampiri dokumen
pendukung yang lengkap dan benar.
3.

Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pembinaan K3 dan Lisensi
K3 yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

4.

Lisensi Tenaga Kerja pada ketinggian terdiri atas:
a.

Tenaga Kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh
tingkat 1 (satu);

b.

Tenaga Kerja bangunan tinggi dengan metode pencegahan jatuh
tingkat 2 (dua);

c.

Tenaga Kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 1
(satu);

d.

Tenaga Kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 2
(dua); dan

e.

Tenaga Kerja pada ketinggian dengan metode akses tali tingkat 3
(tiga).
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Kurikulum Pembinaan Tenaga Kerja Bangunan Tinggi
1.

Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1 (satu)
Jumlah

No.

Materi Pembinaan
(JP)

I.

KELOMPOK DASAR

1.

Peraturan

Perundang-Undangan

K3

dalam

2

II.

KELOMPOK INTI

1.

Karakteristik Lantai Kerja Tetap dan Lantai

2

pekerjaan pada ketinggian

Kerja Sementara
2.

Alat pencegah dan penahan jatuh kolektif serta
alat pembatas gerak

2

Prinsip Penerapan Faktor Jatuh
3.

1
KELOMPOK PENUNJANG

III.

Teori dan praktek penggunaan tangga

1.

1
EVALUASI

IV.
1.

Teori
Praktek

2.

1
Jumlah
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2.

Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 2 (dua)
Jumlah

No.

Materi Pembinaan
(JP)

I.

KELOMPOK DASAR

1.

Peraturan

Perundang-Undangan

K3

dalam

2

II.

KELOMPOK INTI

1.

Karakteristik Lantai Kerja Tetap dan Lantai

1

pekerjaan pada ketinggian

Kerja Sementara
2.

Alat pencegah dan penahan jatuh kolektif serta
alat pembatas gerak

1

Prinsip penerapan faktor jatuh
3.
4.
5.

1

Prosedur kerja aman pada ketinggian
Teori dan praktek bergerak horizontal atau

2
4

vertikal menggunakan struktur bangunan
Teori dan praktek teknik bekerja aman pada

6.

struktur bangunan dan bekerja dengan posisi

1

miring dan struktur miring
Teori

dan

praktek

teknik

menaikkan

dan

menurunkan barang dengan sistem katrol
7.

1
KELOMPOK PENUNJANG
Teori dan praktek upaya penyelamatan dalam

III.

keadaan darurat

1.

2
EVALUASI
Teori

IV.

4604
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1.

2

2.

3
Jumlah

F.

20

Kurikulum Pembinaan Tenaga Kerja Pada Ketinggian
1.

Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 1 (satu)
Jumlah

No.

Materi Pembinaan
(JP)

I.

KELOMPOK DASAR

1.

Perundang-undangan K3 dalam pekerjaan pada

2

ketinggian

II.

KELOMPOK INTI

1.

Identifikasi bahaya dalam kegiatan akses tali

1

2.

Pengetahuan

1

tergantung

kondisi
(suspension

ketidaktahanan
intolerance)

dan

faktor

(fall

penanganannya
Penerapan
3.

jatuh

1

factor) dalam akses tali.
Pemilihan,

4.

prinsip-prinsip

pemeriksaan,

dan

pemakaian

peralatan akses tali yang sesuai

1

Simpul dan Angkur dasar
5.

Teknik manuver pergerakan pada tali

6.

Teknik pemanjatan pada struktur

7.

2
10
3

KELOMPOK PENUNJANG
III.
1.

4605

Teknik penyelamatan diri sendiri dan korban
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EVALUASI
IV.

Evaluasi teori

1.

Evaluasi praktek

2.

5

Jumlah

4606

2
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2.Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 2 (dua)
Jumlah
No.

Materi Pembinaan
(JP)

I.

KELOMPOK DASAR

1.

Dasar-dasar K3 dan peraturan perundangan

3

yang terkait dengan bekerja di ketinggian.

II.

KELOMPOK INTI

1.

Teknik penyelamatan korban pada tali

12

2.

Sistem jalur penambat (anchor line) tingkat

10

lanjutan
3.

Teknik

pemanjatan

pada

struktur

tingkat

lanjutan

2

KELOMPOK PENUNJANG
III.
1

Penentuan “zona khusus terbatas” (exclusion
zone) dan perlindungan untuk pihak ketiga

1

EVALUASI
IV.

Evaluasi teori

1.

Evaluasi praktek

2.

5
Jumlah

4607
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3.

Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 3 (tiga)
No.

Materi Pembinaan

Jumlah (JP)

I.

KELOMPOK DASAR

1.

Kebijakan K3 dan peraturan perundangan yang

3

terkait dengan bekerja di ketinggian
2.

Pengenalan SMK3

II.

KELOMPOK INTI

1.

Merencanakan

1

dan

menerapkan

sistem

2

manajemen peralatan akses tali
2.

Pemilihan penambat (anchor) yang tepat.

2

3.

Pemilihan metode untuk mengakses tempat

2

kerja
4.

Teknik penyelamatan korban pada tali tingkat
lanjutan

15

KELOMPOK PENUNJANG
III.
1.

Membuat dan menerapkan penilaian risiko (risk
assessment) di tempat kerja.

2

EVALUASI
Evaluasi teori

4608
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Evaluasi praktek

1.

3

2.

5

Jumlah

35

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.387, 2016

KEMENAKER.Kembali Kerja. Kegiatan. Promotif
dan Preventif. Pemberian Program.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA
KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF KECELAKAAN KERJA DAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan
Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan

tentang

Tata

Cara

Pemberian

Program

Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif
Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

1970

tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1918);
2.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
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3.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara

Jaminan

Sosial

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714;

6.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang

Tata

Rancangan

Cara

Mempersiapkan

Undang-Undang,

Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta
Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Menteri

di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA
CARA

PEMBERIAN

KEGIATAN

PROGRAM

PROMOTIF

KEMBALI

DAN

KERJA

KEGIATAN

SERTA

PREVENTIF

KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat
JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau
pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta
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mengalami

kecelakaan

kerja

atau

penyakit

yang

disebabkan oleh lingkungan kerja.
2.

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam
hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan
sebaliknya,

dari

rumah

dan

menuju

penyakit

tempat

yang

kerja

atau

disebabkan

oleh

lingkungan kerja.
3.

Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan
oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

4.

Program Kembali Kerja (Return to Work Program) yang
selanjutnya

disebut

Program

Kembali

Kerja

adalah

rangkaian tata laksana penanganan kasus Kecelakaan
Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja melalui pelayanan
kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat
kembali bekerja.
5.

Fasilitas

Pelayanan

Kesehatan

adalah

sarana

yang

digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dan

rehabilitasi

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah,

pemerintah daerah, dan/atau swasta.
6.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah
badan

hukum

publik

yang

dibentuk

berdasarkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
7.

Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan adalah fasilitas
pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai
pengobatan, praktek dokter bersama dan rumah sakit
yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam
memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja
dan/atau Penyakit Akibat Kerja.

8.

Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh
Menteri untuk memberikan pertimbangan medis dalam
menentukan
Kecelakaan
menentukan

besarnya
Kerja
cacat

persentase

dan/atau
total

kecacatan

Penyakit

tetap,

serta

Akibat

akibat
Kerja,

memberikan

rekomendasi Program Kembali Kerja.
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9.

Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat
Kerja yang selanjutnya disebut Manajer Kasus adalah
petugas

pelayanan

berkompeten

dan

BPJS
diberi

Ketenagakerjaan
tugas

untuk

yang

melakukan

monitoring, pendampingan tenaga kerja dan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program
Kembali Bekerja.
10. Kegiatan Promotif adalah upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja guna
mencegah Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat
Kerja.
11. Kegiatan Preventif adalah upaya yang dilakukan baik
secara mandiri maupun bersama-sama untuk mencegah
terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat
Kerja.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar iuran.
13. Pekerja

adalah

setiap

orang

yang

bekerja

dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan

hukum,

atau

badan-badan

lainnya

yang

mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara
yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar
gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
BAB II
PROGRAM KEMBALI KERJA
Pasal 2
Setiap Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau
Penyakit Akibat Kerja dapat memperoleh manfaat Program
Kembali Kerja.
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Pasal 3
(1) Manfaat Program Kembali Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan rekomendasi
Dokter Penasehat.
(2) Rekomendasi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan:
a. dalam proses pengobatan dan perawatan; atau
b. setelah Pekerja dinyatakan sembuh dengan kecacatan
yang dapat diberikan Program Kembali Kerja.
Bagian Kesatu
Manfaat
Pasal 4
(1)

Manfaat Program Kembali Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberikan secara komprehensif mulai dari
pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja.

(2)

Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau
Trauma

Center

BPJS

Ketenagakerjaan,

fasilitas

rehabilitasi, dan fasilitas pelatihan kerja baik milik
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau milik swasta
yang memenuhi persyaratan dan menjalin kerja sama
dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 5
Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit
Akibat Kerja dapat memperoleh manfaat Program Kembali
Kerja dengan persyaratan:
a.

terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam
program JKK;

b.
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c.

mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja
yang mengakibatkan kecacatan;

d.

adanya rekomendasi Dokter Penasehat bahwa Pekerja
perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja; dan

e.

Pemberi Kerja dan Pekerja bersedia menandatangani
surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.
Bagian Ketiga
Mekanisme Penyelenggaraan
Pasal 6

(1)

Pemberi

Kerja

wajib

melaporkan

Kecelakaan

Kerja

dan/atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Pekerja
sebagai laporan tahap I kepada BPJS Ketenagakerjaan
dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan setempat, tidak lebih dari
2x24 jam

sejak terjadi Kecelakaan Kerja dan/atau

diagnosis Penyakit Akibat Kerja dengan menggunakan
formulir yang telah ditetapkan.
(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik
dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.

(3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan melakukan
verifikasi untuk mempertimbangkan pemberian Program
Kembali Kerja sesuai persyaratan yang telah ditetapkan
berkoordinasi dengan Dokter Penasehat.

(4)

Berdasarkan hasil verifikasi dan data pendukung dari
BPJS Ketenagakerjaan, Dokter Penasehat memberikan
rekomendasi kepada Peserta untuk memperoleh Program
Kembali Kerja.
Pasal 7

(1)

Berdasarkan

rekomendasi

Dokter

Penasehat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Manajer
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Kasus BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendampingan
kepada Peserta.
(2)

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

pada

saat

proses

pelayanan

kesehatan,

rehabilitasi, pelatihan kerja, dan tindak lanjut surat
keterangan penempatan Peserta kembali bekerja.
Pasal 8
(1)

Selama Peserta mengikuti Program Kembali Kerja maka
santunan

sementara

tidak

mampu

bekerja

tetap

dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai Peserta
selesai

mengikuti

pelatihan

kerja

sesuai

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2)

Manajer
monitoring

Kasus
dan

BPJS

Ketenagakerjaan

evaluasi

tingkat

melakukan

keberhasilan

dari

Program Kembali Kerja.
Pasal 9
(1)

Dalam menyelenggarakan Program Kembali Kerja, BPJS
Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan:

(2)

a.

fasilitas Pelayanan Kesehatan;

b.

fasilitas pelayanan rehabilitasi;

c.

fasilitas pelatihan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan:
a.

lembaga pelatihan kerja baik milik Pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau swasta;

b.
(4)

lembaga keselamatan dan kesehatan kerja;

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi

persyaratan

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(5)

Jenis pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
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dengan

kebutuhan,

peminatan,

jenis

dan

kondisi

kecacatan masing-masing Peserta.
(6)

Setelah Peserta dinyatakan selesai mengikuti Program
Kembali Kerja, lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengeluarkan surat keterangan yang
ditujukan

kepada

pimpinan

perusahaan

sebagai

pertimbangan dalam menempatkan kembali Peserta.
Pasal 10
(1)

BPJS

Ketenagakerjaan

melakukan

monitoring

dan

evaluasi pelaksanaan Program Kembali Kerja.
(2)

BPJS

Ketenagakerjaan

melakukan

evaluasi

pasca

penempatan Peserta di tempat kerja paling lama 3 (tiga)
bulan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program
Kembali Kerja.
BAB III
KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF
KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU
PENYAKIT AKIBAT KERJA
Bagian Kesatu
Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif
Pasal 11
Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif dalam

mencegah

terjadinya Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja
merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1)

Pemberi Kerja dalam melaksanakan Kegiatan Promotif
dan Kegiatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

11

dapat

bekerja

sama

dengan

BPJS

Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kebijakan
keselamatan dan kesehatan kerja nasional.
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(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman atau bentuk
lain yang disepakati bersama.
Pasal 13

(1)

Selain kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12, dalam melaksanakan Kegiatan Promotif dan Kegiatan
Preventif, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama
dengan lembaga:
a.

balai keselamatan dan kesehatan kerja;

b.

perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja;

c.

lembaga profesi keselamatan dan kesehatan kerja;
dan/atau

d.

lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman atau bentuk
lain yang disepakati bersama.

(3)

Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi

persyaratan

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 14
(1)

Kegiatan Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan Pasal 13 meliputi:
a.

kampanye

keselamatan

mencegah

terjadinya

berlalu

Kecelakaan

lintas

dalam

Kerja

dalam

perjalanan;
b.

promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan
sehat;

c.

pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;

d.

peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan
kerja; dan/atau

e.
(2)

peningkatan gizi Pekerja.

Kegiatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 dan Pasal 13 meliputi:
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a.

pemeriksaan kesehatan/medical check up Peserta;

b.

pemeriksaan lingkungan kerja;

c.

penyediaan

alat

pelindung

diri

dan

sarana

keselamatan dan kesehatan kerja;
d.

penyediaan
edukasi

sarana

dalam

komunikasi,

pencegahan

informasi,

Kecelakaan

dan
Kerja

dan/atau Penyakit Akibat Kerja; dan/atau
e.

pelatihan dan implementasi safety riding.
Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif
Pasal 15
Untuk memperoleh Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif,
Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus
memenuhi persyaratan:
a.

tertib dalam membayar iuran;

b.

telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling
singkat 3 (tiga) tahun; dan

c.

telah

mengikutsertakan

seluruh

pekerjanya

dalam

program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan.
Pasal 16
BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif yang
dilaksanakan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.
Bagian Ketiga
Pengajuan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif
Pasal 17
(1)

Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
mengajukan usulan Kegiatan Promotif dan Kegiatan
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Preventif kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
kerja sama yang disepakati.
(2)

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk
menentukan pemberian jenis Kegiatan Promotif dan
Kegiatan

Preventif

sesuai

persyaratan

yang

telah

ditetapkan.
(3)

Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media
elektronik dengan menggunakan formulir yang telah
ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

(4)

Tata cara pemberian dan pelaksanaan Kegiatan Promotif
dan Kegiatan Preventif diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan.
BAB IV
PELAPORAN
Pasal 18

Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaporkan
hasil pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif
kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Pasal 19
(1)

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan hasil pelaksanaan
Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan
Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit
Akibat Kerja kepada Menteri secara berkala setiap 6
(enam) bulan.

(2)

Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama setiap 1 (satu) tahun.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 20
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1988, 2016

KEMENAKER.
Timbun.

K3

Bejana

Tekanan.

Tangki

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEJANA TEKANAN DAN
TANGKI TIMBUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
huruf a dan huruf b dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan
huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, perlu mengatur keselamatan dan
kesehatan kerja bejana tekanan dan tangki timbun;

b.

bahwa

dalam

Pemerintah,

rangka

melaksanakan

perkembangan

kebijakan

peraturan

perundang-

undangan, perkembangan teknologi, dan pemenuhan
syarat keselamatan dan kesehatan kerja bejana tekanan
dan tangki timbun, perlu dilakukan penyempurnaan atas
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan;
c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan
dan

Kesehatan

Kerja

Bejana

Tekanan

dan

Tangki

Timbun;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang
Pernyataan
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Perburuhan

Tahun

1948

Nomor

23

dari

Republik

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

1970

tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1918);
3.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 4279);
4.

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

2003

tentang

Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO
Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam
Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Lembaran
Nomor

Negara

100,

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2012

Republik

Indonesia Nomor 5309);
6.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

7.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Ketenagakerjaan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
8.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang

Tata

Rancangan

Cara

Mempersiapkan

Undang-Undang,

Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta
Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Menteri

di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
9.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1753);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

KETENAGAKERJAAN

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BEJANA TEKANAN
DAN TANGKI TIMBUN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Bejana Tekanan adalah bejana selain Pesawat Uap yang
di

dalamnya

terdapat

tekanan

dan

dipakai

untuk

menampung gas, udara, campuran gas, atau campuran
udara baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut
maupun beku.
2.

Tangki Timbun adalah bejana selain bejana tekanan yang
menyimpan atau menimbun cairan bahan berbahaya
atau cairan lainnya, di dalamnya terdapat gaya tekan
yang ditimbulkan oleh berat cairan yang disimpan atau
ditimbun dengan volume tertentu.

3.

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan,
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana
Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga
Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana
terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

4.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja.

5.

Pengusaha adalah:
a.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;
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b.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
c.

orang

perseorangan,

hukum

yang

persekutuan,

berada

di

atau

Indonesia

badan

mewakili

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6.

Pengurus

adalah

memimpin

orang

langsung

yang

sesuatu

mempunyai
Tempat

tugas

Kerja

atau

bagiannya yang berdiri sendiri.
7.

Tenaga

Kerja

melakukan

adalah

pekerjaan

setiap
guna

orang

yang

mampu

menghasilkan

barang

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.
8.

Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang
secara permanen pada bejana tekanan atau tangki
timbun agar aman digunakan.

9.

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Uap dan
Bejana Tekanan yang selanjutnya disebut Pengawas
Ketenagakerjaan

Spesialis

adalah

Pengawas

Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian di bidang K3
Pesawat Uap dan Bejana Tekanan yang ditunjuk oleh
Menteri

untuk

melakukan

pengujian

norma

ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat
Uap dan Bejana Tekanan yang selanjutnya disebut Ahli
K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan adalah
tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi
yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh
Menteri

untuk

mengawasi

ditaatinya

peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan di bidang Pesawat
Uap dan Bejana Tekanan.
11. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

yang

membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
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Pasal 2
(1)

Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syaratsyarat K3 Bejana Tekanan atau Tangki Timbun.

(2)

Syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.
Pasal 3
Pelaksanaan syarat-syarat K3 Bejana Tekanan atau Tangki
Timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:
a.

melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada
di Tempat Kerja dari potensi bahaya Bejana Tekanan
atau Tangki Timbun;

b.

menjamin dan memastikan Bejana Tekanan atau Tangki
Timbun

yang

aman

untuk

mencegah

terjadinya

peledakan, kebocoran, dan kebakaran; dan
c.

menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk
meningkatkan produktivitas.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Bejana Tekanan atau Tangki
Timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi
kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pengisian,
pengangkutan,

pemakaian,

pemeliharaan,

perbaikan,

modifikasi, penyimpanan, dan pemeriksaan serta pengujian.
Pasal 5
(1)

Bejana Tekanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi:
a.

bejana penyimpanan gas, campuran gas;

b.

bejana

penyimpanan

bahan

bakar

gas

yang

digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan;
c.

bejana

transport

yang

digunakan

untuk

penyimpanan atau pengangkutan;
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(2)

d.

bejana proses; dan

e.

pesawat pendingin.

Bejana Tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tekanan lebih dari 1 kg/cm2 (satu kilogram
per sentimeter persegi) dan volume lebih dari 2,25 (dua
koma dua puluh lima) liter.
Pasal 6

(1)

Tangki Timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi:

(2)

a.

tangki penimbun cairan bahan mudah terbakar;

b.

tangki penimbun cairan bahan berbahaya; dan

c.

tangki penimbun cairan selain huruf a dan huruf b.

Tangki Timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a memiliki volume paling sedikit 200 (dua ratus)
liter.

(3)

Tangki Timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c memiliki volume paling sedikit 450 (empat ratus
lima puluh) liter dan/atau temperatur lebih dari 99 0C
(sembilan puluh sembilan derajat celcius).
BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BEJANA TEKANAN DAN TANGKI TIMBUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1)

Syarat-syarat K3 perencanaan Bejana Tekanan dan
Tangki Timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
meliputi:
a.

pembuatan gambar konstruksi/instalasi dan cara
kerjanya;

b.

perhitungan kekuatan konstruksi;

c.

pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama
harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau
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sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang
berwenang;
d.

menyediakan lembar data keselamatan asetilen dan
aseton, khusus pembuatan bejana penyimpanan
asetilen dan aseton; dan

e.

pembuatan gambar konstruksi alat perlindungan
dan cara kerjanya.

(2)

Pembuatan

Bejana

Tekanan

dan

Tangki

Timbun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
meliputi:
a.

pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan WPS
(Welding Procedure Spesification) dan pencatatan
prosedur kualifikasi PQR (Procedure Qualification
Record) bila dilaksanakan dengan pengelasan;

b.

pembuatan harus sesuai dengan gambar rencana;

c.

perencanaan jumlah Bejana Tekanan atau Tangki
Timbun yang akan dibuat;

(3)

d.

penomoran seri pembuatan; dan

e.

rencana jenis zat pengisi.

Pemasangan, perbaikan dan modifikasi Bejana Tekanan
dan Tangki Timbun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 meliputi:
a.

pembuatan gambar rencana pemasangan, perbaikan
atau modifikasi;

b.

pembuatan

rencana

gambar

prosedur

kerja

fondasi,

landasan,

rangka kaki;
c.

pembuatan

aman

pemasangan,

perbaikan dan modifikasi;
d.

pelaksanaan

pemasangan,

perbaikan,

dan

modifikasi harus sesuai dengan gambar rencana;
dan
e.

pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan WPS
(Welding Procedure Spesification) dan pencatatan
prosedur kualifikasi PQR (Procedure Qualification
Record) bila dilaksanakan dengan pengelasan.
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(4)

Pemakaian

Bejana

Tekanan

dan

Tangki

Timbun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan
pemeriksaan dan pengujian sebelum digunakan serta
dilakukan pemeliharaan secara berkala.
(5)

WPS (Welding Procedure Spesification) dan pencatatan
prosedur kualifikasi PQR (Procedure Qualification Record)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3)
huruf e dilakukan evaluasi penilaian oleh Pengawas
Ketenagakerjaan Spesialis.
Bagian Kedua
Bejana Tekanan
Pasal 8

Bahan dan konstruksi Bejana Tekanan harus cukup kuat.
Pasal 9
(1)

Setiap

Bejana

Tekanan

diberikan

tanda

pengenal

meliputi:
a.

nama pemilik;

b.

nama dan nomor urut pabrik pembuat;

c.

nama gas atau bahan yang diisikan beserta simbol
kimia;

d.

berat kosong tanpa keran dan tutup;

e.

tekanan pengisian (Po) yang diijinkan kg/cm2;

f.

berat maksimum dari isinya untuk bejana berisi gas
yang dikempa menjadi cair;

g.

volume air untuk bejana berisi gas yang dikempa;

h.

nama bahan pengisi porous mass khusus untuk
bejana

penyimpanan

gas

yang

berisi

larutan

asetilen; dan
i.

bulan dan tahun pengujian hidrostatik pertama dan
berikutnya.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tidak berlaku pada Bejana Tekanan berukuran besar.

(3)

Bejana penyimpan gas asetilen yang dilarutkan dalam
aseton, tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) huruf g diganti dengan berat tarra yaitu berat total
dari berat kosong ditambah tingkap, ditambah porous
mass,

dan

ditambah

banyaknya

aseton

yang

diperbolehkan.
(4)

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus jelas, mudah dilihat, dibaca, tidak
dapat dihapus, tidak mudah dilepas, dan dicap pada
bagian kepala yang tebal dari pelat dinding Bejana
Tekanan.

(5)

Dalam hal pengecapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dimungkinkan maka dapat dicantumkan pada
plat nama tersendiri pada bagian Bejana Tekanan.

(6)

Pengecapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
boleh dilakukan pada Bejana Tekanan yang mempunyai
tebal pelat dinding kurang dari 4 mm (empat milimeter).
Pasal 10

(1)

Pengurus dan/atau Pengusaha yang mempunyai bejana
penyimpanan

gas

atau

bejana

transport

harus

mempunyai daftar atau register yang memuat:
a.

nomor seri pabrik pembuat;

b.

riwayat nomor urut, nama pembuat, nama penjual,
dan nama pemilik bejana penyimpanan gas;

c.

nama gas yang diisikan;

d.

volume air dalam liter; dan

e.

tanggal, tekanan, dan hasil pengujian hidrostatis.
Pasal 11

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan
daftar atau register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dilarang dilakukan perubahan.
Pasal 12
(1)

Bahan Bejana Tekanan yang dibuat dari baja karbon
harus mempunyai kuat tarik tidak kurang 35 kg/mm2
(tiga puluh lima kilogram per milimeter persegi) dan tidak
lebih dari 56 kg/mm2 (lima puluh enam kilogram per mili
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meter persegi).
(2)

Dalam hal bahan Bejana Tekanan mempunyai kuat tarik
lebih dari 56 kg/mm2 (lima puluh enam kilogram per mili
meter persegi) maka perkalian kuat tarik dengan angka
regang hingga putus harus menghasilkan nilai paling
sedikit 1200 (seribu dua ratus) kecuali Bejana Tekanan
tersebut tidak mempunyai sambungan kuat tarik paling
tinggi 75 kg/mm2 (tujuh puluh lima kilogram per mili
meter persegi).

(2)

Angka regang hingga putus untuk baja karbon pada
batang coba dp 5 (lima) paling sedikit tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3)

Dalam hal tebal bahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kurang dari 8 mm (delapan milimeter), angka regang
hingga putus boleh kurang dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4)

Batang coba untuk percobaan kekuatan tarik dari pelat
bahan bejana harus diambil dari bagian memanjang.

(5)

Bejana Tekanan yang dibuat selain bahan baja karbon
harus memiliki tanda hasil pengujian atau sertifikat
bahan dari lembaga yang berwenang.
Pasal 13

(1)

Bejana

penyimpanan gas

yang dipergunakan untuk

asetilen terlarut dalam aseton harus seluruhnya diisi
dengan bahan yang mengandung porous mass yang
merata.
(2)

Bahan porous mass tidak boleh terbuat dari bahan yang
apabila bersenyawa dengan asetilen yang dilarutkan
dalam aseton merusak bejana penyimpanan gas.

(3)

Bahan porous mass harus tidak melesak atau mengecil
dan

tidak

menimbulkan

kantong-kantong

sentuhan atau temperatur sampai 50

0C

karena

(lima puluh

derajat celcius).
(4)

Bejana Tekanan yang tidak mempunyai sambungan dan
dibuat dari baja leleh harus rata dan bebas cacat.
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(5)

Khusus Bejana Tekanan yang diproses dan ditarik dari
balok baja/ingot yang panas tidak boleh mempunyai
rongga udara di dalamnya atau membentuk cembungan
atau cekungan.

(6)

Bejana

Tekanan

pembuatannya

tanpa

sambungan

mengalami

cacat

yang

dilarang

dalam

diperbaiki

dengan cara pengelasan.
Pasal 14
(1)

Bejana penyimpanan gas, campuran gas, dan/atau
bejana

transport

harus

dilengkapi

dengan

katup

penutup.
(2)

Bejana penyimpanan gas, campuran gas, dan/atau
bejana transport yang dipasang secara paralel dapat
menggunakan satu katup penutup.

(3)

Ulir

penghubung

pada

bejana

penyimpanan

gas,

campuran gas, dan/atau bejana transport dengan pipa
pengisi yang dipergunakan untuk gas yang mudah
terbakar harus ke kiri sedangkan untuk gas lainnya
harus mempunyai ulir kanan, kecuali untuk bejana
penyimpanan gas asetilen dan bejana penyimpanan gas
untuk bahan bakar gas harus mempunyai ulir kanan.
(4)

Katup penutup untuk bejana penyimpanan gas asetilen
atau amoniak harus seluruhnya dari baja, sedangkan
katup penutup bejana

penyimpanan gas

gas lainnya

harus seluruhnya dari logam yang berbahan dasar
tembaga atau logam lain selain baja yang cukup baik.
(5)

Konstruksi mur paking dari batang katup penutup harus
mempunyai pengaman apabila batang katup

diputar,

kecuali apabila mur paking dapat dibuka maka batang
katup tidak boleh terlepas dan gas dalam bejana
penyimpanan gas tidak dapat keluar.
(6)

Katup penutup pada bejana

penyimpanan gas

yang

berisi asetilen terlarut dalam aseton harus aman agar
tidak terjadi kebocoran gas pada setiap kedudukan
katup.
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Pasal 15
(1)

Katup penutup pada bejana penyimpanan gas, campuran
gas, dan/atau bejana transport harus diberi pelindung
katup yang aman dan kuat.

(2)

Pelindung katup harus memberikan ruang bebas antara
dinding

bagian

dalam

dengan

bagian-bagian

katup

penutup paling sedikit 3 mm (tiga milimeter).
(3)

Pelindung katup diberi lubang dengan garis tengah paling
sedikit 6,5 mm (enam koma lima milimeter) dan apabila
diberi dua lubang atau lebih maka garis tengahnya paling
sedikit 5 mm (lima milimeter) serta tutup pelindung
harus selalu terpasang.

(4)

Lubang pengeluaran gas dari katup penutup harus
dilengkapi

dengan

mur-mur

penutup

atau

sumbat

penutup berulir.
Pasal 16
(1)

Bejana Tekanan berisi gas atau gas campuran yang dapat
menimbulkan tekanan melebihi dari yang diperbolehkan,
harus diberi tingkap pengaman atau alat pengaman
sejenis yang dapat bekerja dengan baik.

(2)

Bejana Tekanan yang berisi gas atau gas campuran yang
dikempa menjadi cair melarut atau menjadi padat dan
gas yang dipanasi sampai melebihi 50

0C

(lima puluh

derajat celcius), termasuk juga bagian dari pesawat
pendingin yang dipanasi harus diberi tingkap pengaman,
kecuali apabila telah terdapat pelat pengaman.
(3)

Tingkap pengaman tersebut harus bekerja apabila terjadi
tekanan

lebih

besar

dari

tekanan

kerja

yang

diperbolehkan.
(4)

Bejana Tekanan yang berisi gas atau campuran dalam
keadaan cair terlarut atau padat akan dipakai sesuai
dengan tekanan pengisian yang diperbolehkan harus
lebih rendah dari tekanan desain.

(5)

Dalam hal sifat gas atau keadaan lain yang bersifat
khusus menyebabkan tingkap pengaman tidak dapat
dipergunakan, maka bejana yang bersangkutan harus
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diberi pelat pengaman yang dapat pecah apabila tekanan
meningkat sampai dengan 5/4 (lima per empat) kali yang
diperbolehkan.
(6)

Alat-alat pengaman yang dihubungkan dengan pipa
pembuang yang tidak dapat tertutup harus disalurkan
langsung dengan pipa pembuang di atas atap bangunan.

(7)

Pipa pembuang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus lebih tinggi 1 m (satu meter) dari atap dan
ujungnya harus dilengkungkan ke bawah.
Pasal 17

(1)

Bejana Tekanan yang berisi gas atau gas campuran yang
dipadatkan menjadi gas cair yang tidak dilengkapi
dengan alat pengaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) harus dilengkapi
dengan alat untuk menentukan berat gas atau gas
campuran.

(2)

Bejana Tekanan yang berisi gas dalam keadaan beku
harus dilengkapi dengan alat yang dapat menunjukan
berat gas dalam kilogram dengan nilai tidak melebihi
hasil bagi volume Bejana Tekanan dalam satuan liter
dengan nilai volume jenis (V) Tabel yang tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(3)

Bagian bawah dari Bejana Tekanan yang berisi gas yang
dipadatkan harus diberi alat pembuang gas yang baik.
Pasal 18

(1)

Bejana penyimpanan gas dan bejana transport harus
diberi alat anti guling.

(2)

Alat anti guling sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak boleh terhubung dengan tutup pelindung.
Pasal 19

(1)

Regulator penurun tekanan pada bejana penyimpanan
gas untuk zat asam atau oksigen harus dipasang secara
vertikal.
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(2)

Regulator penurun tekanan bejana penyimpanan gas
untuk zat air harus dipasang secara vertikal sehingga
pada waktu regulator dibuka tidak terjadi semburan gas.

(3)

Petunjuk tekanan dari regulator penurun tekanan harus
terpasang, mudah dibaca, dan terhindar dari benturan.

(4)

Untuk gas yang mudah beroksidasi, pemakaian katup
penutup maupun regulator penurun tekanan harus
dibuat aman dan kuat untuk menghindari terjadinya
kejutan tekanan dalam regulator penurun tekanan.

(5)

Semua alat perlengkapan termasuk regulator penurun
tekanan dari bejana penyimpanan gas untuk zat asam
atau oksigen dan gas lain yang mudah beroksidasi
dilarang menggunakan gemuk dan bahan-bahan pelumas
yang mengandung minyak dan paking yang mudah
terbakar.
Pasal 20

(1)

Untuk bejana penyimpanan gas, campuran gas, dan
bejana transport berisi gas atau campuran gas, yang
dipadat menjadi cair atau terlarut harus sesuai dengan
persyaratan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Dalam hal terdapat gas atau campuran yang tidak
tercantum

dalam

Tabel

Lampiran

yang

merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, nilai
dari P1, P0, V, dan n ditetapkan oleh Menteri.
(3)

Tekanan P0 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini berlaku
untuk temperatur 15 0C (lima belas derajat celcius).

(4)

Dalam hal temperatur selain 15

0C

(lima belas derajat

celcius), P0 harus diperhitungkan setiap perbedaan
0C

15

1

(satu derajat celcius) di atas atau di bawah temperatur
0C

(lima belas derajat celcius), tekanan P harus

ditambah atau dikurangi dengan 0,4 kg/cm2 (nol koma
empat kilogram per sentimeter persegi) untuk asetilen
terlarut, 0,43 kg/cm2 (nol koma empat puluh tiga
kilogram per sentimeter persegi) untuk gas minyak, dan
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0,52 kg/cm2 (nol koma lima puluh dua kilogram per
sentimeter persegi) untuk gas lainnya.
(5)

Bejana penyimpanan gas atau bejana transport yang
berisi butan, isobutan, propan yang dikempa menjadi
padat

dan

menjadi

cair

atau

campuran,

berlaku

ketentuan sebagai berikut:
a.

pengangkutan gas digolongkan menurut tekanan
pemadatannya;

b.

tidak boleh diisi selain dengan gas butan, isobutan,
dan propan dengan tekanan lebih dari 2/3 (dua per
tiga) tekanan P1 huruf a pada temperatur 50

0C

(lima puluh derajat celcius); dan
c.

volume gas yang diisikan tidak boleh melebihi 0,8
(nol koma delapan) kali volume bejana.
Pasal 21

(1)

Bejana penyimpanan gas harus diberi warna sesuai kode
warna RAL 840-HR.

(2)

Pemberian warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaplikasikan pada bagian bahu bejana penyimpanan
gas, sedangkan pada bagian badan bejana penyimpanan
gas boleh diberikan warna lain, namun tidak boleh
menggunakan warna yang bisa menimbulkan kerancuan
dengan warna pada bagian bahu bejana penyimpanan
gas.

(3)

Warna bejana penyimpanan gas sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
berlaku pada tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Pasal 22

(1)

Bejana Tekanan, kompresor yang memadat gas ke dalam
bejana dan pesawat pendingin harus dilengkapi dengan
petunjuk
kompresor
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berhubungan secara langsung.
(2)

Petunjuk tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit harus dapat menunjukan 1,5 (satu koma
lima) kali tekanan desain.

(3)

Petunjuk tekanan harus dipasang pada tempat yang
mudah dilihat.

(4)

Petunjuk tekanan harus diberi tanda strip merah pada
tekanan kerja tertinggi yang diperbolehkan.

(5)

Petunjuk tekanan harus dilengkapi dengan sebuah keran
cabang tiga yang mempunyai flensa dengan garis tengah
40 mm (empat puluh milimeter) dan tebal 5 mm (lima
milimeter).
Bagian Ketiga
Tangki Timbun
Pasal 23

Bahan, konstruksi, dan alat perlengkapan Tangki Timbun
harus cukup kuat.
Pasal 24
Tangki Timbun yang berisi cairan yang mudah terbakar harus
dilengkapi:
a.

plat nama;

b.

pipa pengaman;

c.

indikator volume atau berat;

d.

pengukur temperatur;

e.

katup pengisian dan pengeluaran;

f.

lubang lalu orang/lubang pemeriksaan;

g.

alat penyalur petir dan pembumian;

h.

sarana pemadam kebakaran yang sesuai; dan

i.

perlengkapan

lainnya

untuk

pemeriksaan

dan

pemeliharaan.

Pasal 25
Tangki Timbun yang berisi cairan bahan berbahaya pada
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temperatur tertentu terjadi reaksi kimia berubah menjadi gas
beracun atau terjadi reaksi kimia dan terjadi kenaikan
temperatur berubah menjadi gas beracun, harus dilengkapi:
a.

plat nama;

b.

alat pendingin tangki;

c.

gas scrubber;

d.

tirai air;

e.

sistem alarm;

f.

katup pengaman;

g.

indikator volume atau berat;

h.

indikator suhu;

i.

alat petunjuk tekanan gas beracun;

j.

alat penyalur petir/pembumian; dan

k.

alat

perlengkapan

lainnya

untuk

pemeriksaan

dan

pemeliharaan.
Pasal 26
Tangki

Timbun

yang

berisi

cairan

selain

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 harus dilengkapi:
a.

plat nama;

b.

pipa pengaman;

c.

indikator volume atau berat;

d.

pengukur temperatur;

e.

katup pengisian dan pengeluaran;

f.

lubang lalu orang/lubang pemeriksaan;

g.

alat penyalur petir dan pembumian; dan

h.

perlengkapan

lainnya

untuk

pemeriksaan

dan

pemeliharaan.
Pasal 27
Lokasi tempat Tangki Timbun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 harus dipasang tanda
bahaya kebakaran, larangan merokok, larangan membawa
korek api, alat-alat api lainnya, dan larangan membawa
peralatan

yang

dapat

menimbulkan

peledakan

atau

kebakaran.
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Pasal 28
(1)

Lokasi tempat Tangki Timbun harus dipasang pagar
pengaman dengan jarak paling sedikit 25 m (dua puluh
lima meter) dihitung dari dinding Tangki Timbun dan
tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan.

(2)

Tinggi pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling rendah 2 m (dua meter).
BAB IV
PENGISIAN
Pasal 29

(1)

Pengisian Bejana Tekanan dan Tangki Timbun harus
dilakukan tahapan sebagai berikut:

(2)

a.

pembersihan dan pengecekan;

b.

pengeringan; dan

c.

pengisian.

Khusus pengisian bejana penyimpanan gas dan bejana
transport untuk gas yang dikempa menjadi cair, selain
melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga dilakukan:

(3)

a.

penimbangan; dan

b.

pengisian ulang.

Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a harus dilakukan timbangan kontrol.

(4)

Timbangan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus diperiksa oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu)
bulan sekali.
Pasal 30

Pembersihan dan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan tidak
boleh ada:
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e.

aseton yang diisikan kedalam bejana penyimpanan gas
yang melebihi 42 % (empat puluh dua persen) dari
porous mass.
Pasal 31

(1)

Pembersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
untuk bejana penyimpan gas zat asam atau oksigen,
nitrogen, zat air dapat dilakukan dengan cara:
a.

tingkap dilepas, bejana penyimpanan gas

dibalik

dan dipukuli dengan palu kayu agar karat dan
kotoran lainnya jatuh keluar;
b.

bejana penyimpanan gas disandarkan dengan posisi
kepala di bawah dengan sudut 20 (dua puluh)
derajat, dimasukan pipa uap yang hampir sampai
dasar bejana penyimpanan gas, disemprot dengan
uap selama 2 (dua) jam, setiap setengah jam diputar
90 (sembilan puluh) derajat;

c.

bejana penyimpanan gas didirikan dengan posisi
kepala di bawah selama 2 (dua) jam sehingga air
dapat mengalir keluar; dan

d.

bejana penyimpanan gas didirikan kembali dengan
posisi kepala di atas dan melalui pipa yang hampir
sampai dasar disemprot dengan angin kering selama
20 (dua puluh) menit.

(2)

Pembersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
untuk

bejana

penyimpanan

gas

yang

beroksidasi

dilakukan dengan cara:
a.

bejana penyimpanan gas yang sudah dikeringkan
diisi dengan bahan cair berupa totual, benzol, atau
bensin paling sedikit 1 liter dan ditutup rapat
kemudian diputarbalikan selama 15 menit dengan
penempatan tengah-tengah bejana penyimpanan gas
di atas balok;

b.

bahan cair sebagaimana dimaksud pada huruf a
dituangkan dalam bejana penyimpanan gas gelas
yang jernih, didiamkan sampai semua kotoran
turun, kemudian bahan cair diuji dan apabila
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ternyata masih kotor maka harus diulangi dengan
memasukan bahan cair lagi sampai bahan cair
pembilas bersih dan tidak berwarna; dan
c.

bejana penyimpanan gas disemprot dengan uap
kering selama 1 (satu) jam kemudian dikeringkan
dengan angin.

(3)

Selain cara pembersihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan cara lain
sesuai buku petunjuk dari pabrik pembuat atau standar.
Pasal 32

Pengeringan bejana penyimpanan gas sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal

29

ayat

(1)

huruf

b

dilakukan

dengan

menggunakan angin bertekanan atau nitrogen yang bebas
dari kandungan minyak.
Pasal 33
Bejana Tekanan yang sudah dibersihkan tidak boleh diisi
dengan zat lain yang berbeda dengan zat semula.
Pasal 34
Bejana Tekanan atau Tangki Timbun yang dibubuhi tanda
tidak memenuhi syarat K3 dilarang diisi atau digunakan.
Pasal 35
Bejana Tekanan yang diisi dengan gas atau campuran gas
dalam keadaan cair atau terlarut tidak boleh melebihi berat
yang dinyatakan dengan kilogram dari gas atau campuran gas
dihitung dari hasil bagi angka yang menunjukan volume
Bejana Tekanan dalam liter dan nilai volume jenis (V)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36
(1)
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serta gas bumi yang tidak berbau sebelum diisikan ke
dalam

Bejana

Tekanan

melalui

pemadatan

harus

dicampur dengan bau-bauan yang sesuai, sehingga
apabila 1% (satu persen) dari gas tersebut berada di
udara bebas segera dapat diketahui.
(2)

Untuk carbon monooxyd, dan zat cair dari gas carbon
monooxyd, yang tidak berbau, sebelum diisikan kedalam
Bejana Tekanan melalui pemadatan harus dicampur
dengan bau-bauan yang sesuai sehingga apabila 1% (satu
persen) dari gas tersebut berada di udara bebas segera
dapat diketahui.
Pasal 37

(1)

Dalam pengisian ulang bejana penyimpanan gas asetilen
dissous atau asetilen terlarut dalam aseton, harus
mempunyai berat tarra:
a.

untuk

isi

40

(empat

puluh)

liter

tidak

boleh

berkurang 1 kg (satu kilogram) atau lebih; dan
b.

untuk isi 5 (lima) liter tidak boleh berkurang 0,2 kg
(nol koma dua kilogram) atau lebih.

(2)

Apabila berat tarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkurang, pengisian ulang ditangguhkan, sesudahnya
ditambah aseton atau bila perlu ditambah porous mass.
Pasal 38

(1)

Pengisian Bejana Tekanan untuk gas yang mudah
terbakar dapat dilakukan menggunakan kompressor atau
pompa dengan tekanan kerja pengisian paling banyak 1,3
(satu koma tiga) kali tekanan kerja.

(2)

Apabila tekanan dalam pipa pengisi kurang dari 0,5 (nol
koma lima) atmosfer maka motor penggerak atau pompa
harus berhenti secara otomatis.
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Pasal 39
(1)

Pengisian bejana penyimpan gas berupa zat asam atau
oksigen melalui pemadatan yang pembuatannya secara
elektrolisis hanya boleh mengandung 2 % (dua persen) isi
zat air dan untuk zat air hanya boleh 1 % (satu persen)
isi zat asam tercampur.

(2)

Tingkat kemurnian zat asam atau oksigen atau zat asam
dan zat air yang diisikan melalui pemadatan secara
bersama ke dalam beberapa bejana penyimpanan gas,
dicek dengan cara mengambil sampel salah satu bejana
penyimpanan gas tersebut.
Pasal 40

(1)

Pemindahan Bejana Tekanan isi maupun kosong tidak
boleh dilempar atau dijatuhkan.

(2)

Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menggunakan alat bantu.
Pasal 41

Bejana

Tekanan

dilarang

dipergunakan

sebagai

rol

pengangkut atau sebagai alat lainnya.
Pasal 42
(1)

Bangunan tempat penyimpanan bejana penyimpanan gas
dan bejana transport dengan jumlah yang besar harus
terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan lantai
harus terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan
percikan api.

(2)

Bangunan tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mempunyai ventilasi yang cukup
dan

harus

mempunyai

pintu

keluar

atau

pintu

penyelamatan.
Pasal 43
(1)

Bejana

Tekanan

yang

tidak

digunakan

dilarang

ditempatkan dalam satu ruangan yang terdapat Bejana
Tekanan sedang digunakan.
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(2)

Bejana Tekanan dilarang ditempatkan atau disimpan
dekat

tangga,

gang,

di

depan

lubang

angin,

alat

pengangkat, atau benda bergerak yang dapat menyentuh
atau menimpa.
(3)

Bejana Tekanan yang berisi bahan yang tidak mudah
terbakar disimpan terpisah dari Bejana Tekanan berisi
bahan yang mudah terbakar.

(4)

Bejana Tekanan dalam keadaan berisi harus dilindungi
dari sumber panas dan penyebab karat.
Pasal 44

Bejana Tekanan yang berisi media dengan berat jenis melebihi
berat jenis udara, dilarang disimpan dalam ruangan bawah
tanah yang tidak mempunyai ventilasi.
Pasal 45
(1)

Bejana penyimpanan gas dan bejana transport yang
berisi gas yang berbeda-beda harus disimpan secara
terpisah.

(2)

Bejana penyimpanan gas dan bejana transport yang telah
berisi ditempatkan di tempat terbuka harus dilindungi
dari panas matahari dan hujan.
Pasal 46

(1)

Pengosongan Bejana Tekanan yang berisi gas beroksidasi
dan

mudah

menyisakan

terbakar
tekanan

harus
untuk

dilakukan
mencegah

dengan

masuknya

kotoran.
(2)

Pengisian kembali Bejana Tekanan untuk zat asam atau
oksigen dan gas beroksidasi dilarang memakai peralatan
pemadat dan perlengkapan bejana yang mengandung
pelumas dan minyak.

(3)

Untuk

mengisi

dan

mengosongkan

kembali

Bejana

Tekanan untuk gas cair tidak boleh dipercepat dengan
pemanasan langsung dengan api terbuka atau nyala gas,
tetapi dapat menggunakan pemanasan dengan kain
basah
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pemanas listrik yang khusus dibuat untuk keperluan
tersebut, temperatur kontak bahan dipanaskan tidak
boleh melebihi 40 0C (empat puluh derajat celcius).
(4)

Pada pengisian kembali Bejana Tekanan berisi asetilen
yang terlarut dalam aseton, bidang penghubung dari
tingkat penurun tekanan harus dilapisi secara sempurna.
Pasal 47

(1)

Bejana penyimpanan gas atau bejana transport untuk
gas cair selama diisi harus ditimbang untuk menetapkan
adanya kemungkinan pengisian yang berlebihan.

(2)

Setelah pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selesai, dilakukan penimbangan.

(3)

Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilakukan

dengan

diperbolehkan

timbangan

adanya

kontrol

sambungan

dan

tidak

pengisi

atau

penyaluran yang melekat pada bejana tersebut yang
dapat mengurangi penimbangan.
(4)

Timbangan kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperiksa

dan

dikalibrasi

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
(1)

Bejana penyimpanan gas atau bejana transport yang
berisi gas yang mudah terbakar atau berbahaya bagi
kesehatan dalam keadaan terkempa menjadi cair atau
terlarut, apabila tidak dihubungkan dengan pipa pengisi
atau pipa lain yang sejenis harus diletakan dalam posisi
berdiri sehingga zat cairnya tidak dapat keluar.

(2)

Bejana penyimpanan gas atau bejana transport untuk
gas yang dikempa atau terlarut yang dilengkapi pipa
untuk pengambilan gas atau zat cair harus dilengkapi
tanda penunjuk arah aliran gas yang benar.

(3)

Keran bejana penyimpanan gas yang berisi asetilen
terlarut dalam aseton harus mempunyai tingkap penutup
keran.
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(4)

Kunci pembuka dan penutup tingkap penutup keran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu
tergantung pada bejananya.
BAB V
PENGANGKUTAN
Pasal 49

(1)

Bejana Tekanan dilarang diangkat dengan menggunakan
magnet pengangkat sling yang membelit pada Bejana
Tekanan.

(2)

Alat angkut Bejana Tekanan harus dilengkapi dengan
peralatan yang dapat mencegah timbulnya gerakan atau
geseran yang membahayakan.

(3)

Pengangkutan Bejana Tekanan tidak boleh melebihi
ukuran dan kapasitas kendaraan serta harus dilindungi
dari panas matahari.
Pasal 50

(1)

Kendaraan pengangkut Bejana Tekanan dalam keadaan
berisi harus selalu disertai petugas.

(2)

Kendaraan

pengangkut

Bejana

Tekanan

berisi

gas

beracun, iritan, korosif atau mudah terbakar, harus
disertai petugas yang mengerti mengenai cara bongkar
muat yang aman.
(3)

Bejana Tekanan kosong hanya boleh diangkut dalam
keadaan keran tertutup.
Pasal 51

Kendaraan yang diperuntukkan mengangkut Bejana Tekanan
dilarang mengangkut penumpang.
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BAB VI
PEMASANGAN DAN PERBAIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 52
Bejana Tekanan dan Tangki Timbun yang dipasang pada alat
transportasi harus mempunyai konstruksi yang kuat dan
aman.
Pasal 53
(1)

Perbaikan Bejana Tekanan dan Tangki Timbun harus
dilakukan

sesuai

dengan

prosedur

ditetapkan

dalam

ketentuan

sebagaimana

peraturan

perundang-

undangan dan/atau standar yang berlaku.
(2)

Pekerjaan perbaikan Tangki Timbun harus dilakukan
sesuai dengan prosedur K3 pekerjaan di ruang terbatas
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
Bagian Kedua
Bejana Tekanan
Pasal 54
(1)

Pemasangan Bejana Tekanan baik vertikal maupun
horisontal harus di atas kerangka penumpu yang kuat.

(2)

Lokasi pemasangan Bejana Tekanan harus memiliki
ruang

bebas

untuk

perawatan,

pemeriksaan

dan

pengujian.
(3)

Lantai di sekitar lokasi pemasangan harus rata, bersih,
dan tidak licin.

(4)

Khusus Bejana Tekanan berisi gas atau campuran gas
berbahaya

dan

tekanan

melebihi

atmosfer

harus

dilengkapi dengan pagar pengaman dan dibuatkan tanda
larangan masuk kecuali bagi yang berwenang.
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Bagian Ketiga
Tangki Timbun
Pasal 55
(1)

Ruangan tempat pemasangan Tangki Timbun di bawah
permukaan

tanah

lebih

dari

50

cm

(lima

puluh

sentimeter) harus:
a.

mempuyai dinding dan perlengkapan yang terbuat
dari bahan yang tidak mudah terbakar; dan

b.

mempunyai lantai dasar yang kuat menahan beban
Tangki Timbun pada saat berisi penuh.

(2)

Dinding dan lantai dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mampu menahan rembesan apabila terjadi
tumpahan atau kebocoran Tangki Timbun.
Pasal 56

(1)

Pemasangan

Tangki

Timbun

di

atas

lantai

yang

mempunyai fondasi yang konstruksinya kuat menahan
beban Tangki Timbun pada saat terisi penuh.
(2)

Lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mampu menahan resapan cairan Tangki Timbun.
Pasal 57

(1)

Pemasangan Tangki Timbun dengan menggunakan kaki
terbuat dari rangka baja, konstruksinya harus kuat dan
aman.

(2)

Kaki rangka baja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
dipasang

di

atas

fondasi

dengan

konstruksi

kuat

menahan beban Tangki Timbun pada saat terisi penuh.
Pasal 58
(1)

Tangki

Timbun

atau

kelompok

Tangki

Timbun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan
Pasal 26 harus dikelilingi oleh tanggul atau tembok tanah
atau tembok yang terbuat dari batu.
(2)

Tanggul atau tembok sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus mampu menahan dan menampung isi cairan
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dalam Tangki Timbun sebagai berikut:
a.

sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah isi
tangki untuk pemasangan 1 (satu) Tangki Timbun;

b.

sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah isi
tangki untuk pemasangan 2 (dua) sampai dengan 4
(empat) Tangki Timbun; dan

c.

sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah isi
tangki untuk pemasangan lebih dari 4 (empat)
Tangki Timbun.
BAB VII
PERSONIL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

(1)

Pengangkutan Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
dilakukan oleh operator K3.

(2)

Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi dan
pengisian Bejana Tekanan dan Tangki Timbun dilakukan
oleh teknisi K3 bidang Bejana Tekanan dan Tangki
Timbun.

(3)

Pekerjaan pengelasan pada pembuatan, pemasangan,
pemeliharaan, perbaikan atau modifikasi Bejana Tekanan
dan Tangki Timbun dilakukan oleh juru las.

(4)

Operator K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
teknisi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
juru las sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua
Teknisi Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
Pasal 60
Teknisi K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
harus memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan

minimal

SMK

jurusan

teknik/SMA

jurusan IPA atau memiliki pengalaman paling sedikit 3
(tiga) tahun di bidang Bejana Tekanan;
b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

umur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan

d.

memiliki Lisensi K3.
Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Lisensi K3
Pasal 61

(1)

Untuk memperoleh Lisensi K3 Teknisi Bejana Tekanan
dan Tangki Timbun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

60

huruf

mengajukan

d,

Pengusaha

permohonan

tertulis

atau

Pengurus

kepada

Direktur

Jenderal dengan melampirkan:
a.

copy ijazah terakhir;

b.

surat keterangan pengalaman kerja membantu
teknisi Bejana Tekanan dan Tangki Timbun yang
diterbitkan oleh perusahaan;

c.

surat keterangan sehat dari dokter;

d.

copy Kartu Tanda Penduduk;

e.

copy sertifikat kompetensi; dan

f.

pas photo berwarna 2 x 3 (2 lembar) dan 4 x 6 (2
lembar).

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tim.

(3)

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

dinyatakan

lengkap,

Direktur

Jenderal

menerbitkan lisensi K3.
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Pasal 62
(1)

Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang
sama.

(2)

Permohonan

perpanjangan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Pengusaha atau Pengurus
kepada

Direktur

Jenderal

dengan

melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (1) dan lisensi K3 asli.
(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
masa berakhirnya lisensi K3.
Pasal 63

Lisensi K3 hanya berlaku selama teknisi Bejana Tekanan
dan

Tangki

Timbun

yang

bersangkutan

bekerja

di

perusahaan yang mengajukan permohonan.
Pasal 64
Dalam hal sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e belum dapat dilaksanakan,
dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti
pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
Bagian Keempat
Kewenangan Teknisi
Pasal 65
Teknisi Bejana Tekanan dan Tangki Timbun berwenang
melakukan:
a.

pemasangan,

perbaikan,

atau

perawatan

Bejana

Tekanan dan Tangki Timbun; dan
b.

pemeriksaan, penyetelan, dan mengevaluasi keadaan
Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.
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Bagian Kelima
Kewajiban Teknisi
Pasal 66
Teknisi berkewajiban untuk:
a.

melaporkan kepada atasan langsung, kondisi Bejana
Tekanan dan Tangki Timbun yang menjadi tanggung
jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai;

b.

bertanggung

jawab

pemeliharaan,

atas

perbaikan,

peralatan/komponen

hasil

pemasangan,

dan/atau

Bejana

Tekanan

pemeriksaan
dan

Tangki

Timbun;
c.

mematuhi

peraturan

melakukan

tindakan

perundang-undangan
pengamanan

dan

yang

telah

ditetapkan; dan
d.

membantu Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dalam
pelaksanaan

pemeriksaan

dan

pengujian

Bejana

Tekanan dan Tangki Timbun.
Bagian Keenam
Pencabutan Lisensi K3
Pasal 67
Lisensi K3 dapat dicabut apabila teknisi Bejana Tekanan
dan Tangki Timbun yang bersangkutan terbukti:
a.

melakukan

tugas

tidak

sesuai

dengan

jenis

dan

kualifikasi Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
b.

melakukan
kecerobohan

kesalahan,
sehingga

atau

kelalaian,

menimbulkan

atau

keadaan

berbahaya atau kecelakaan kerja; dan
c.

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66.
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BAB VIII
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 68
(1)

Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan,
pengisian,

pengangkutan,

pemakaian,

pemeliharaan,

perbaikan, modifikasi, dan penyimpanan Bejana Tekanan
dan

Tangki

Timbun

harus

dilakukan

pemeriksaan

dan/atau pengujian.
(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

dilaksanakan

sesuai

ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Pasal 69
(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
merupakan

kegiatan

mengamati,

menganalisis,

membandingkan, menghitung dan mengukur Bejana
Tekanan

dan

Tangki

Timbun

untuk

memastikan

terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau standar yang berlaku.
(2)

Pengujian

sebagaimana

merupakan

kegiatan

dimaksud

dalam

pemeriksaan

Pasal

68

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan semua tindakan pengetesan
kemampuan operasi, bahan, dan konstruksi Bejana
Tekanan

dan

Tangki

Timbun

untuk

memastikan

terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau standar yang berlaku.
Pasal 70
Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68, meliputi:
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c.
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Pasal 71
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan pada:
a.

perencanaan;

b.

pembuatan;

c.

saat

sebelum

digunakan

atau

belum

pernah

dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian; atau
d.
(2)

pemasangan, perubahan atau modifikasi.

Pemeriksaan

dan/atau

pengujian

pertama

pada

perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a

meliputi

pemeriksaan

persyaratan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Pasal 72
(1)

Pemeriksaan

dan/atau

pengujian

pertama

pada

pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(1)

huruf

b

meliputi

pemeriksaan

persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2) Untuk Tangki Timbun selain dilakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

pemeriksaan

dan/atau

pengujian

alat

pembumian, penyalur petir, dan sarana penanggulangan
kebakaran

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(3)

Pembuatan bejana penyimpanan gas (tabung LPG) harus
dilakukan pengujian sifat mekanik dan uji pecah sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar
Internasional.

(4)

Pembuatan

bejana

penyimpanan

gas

dan

bejana

transport selain tabung LPG, per 200 unit diambil 2 (dua)
unit untuk dilakukan pengujian sifat mekanik dan uji
pecah.
(5)

Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) salah satu unit tidak memenuhi syarat, diambil 1
(satu) unit lagi untuk dilakukan pengujian.

(6)

Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kedua unit tidak memenuhi syarat, diambil 2
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(dua) unit lagi untuk dilakukan pengujian.
(7)

Untuk bejana penyimpanan gas asetilen yang terlarut
dalam aseton selain dilakukan pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) juga diambil 1 (satu) unit untuk
dilakukan pemeriksaan dan pengujian porous mass.

(8)

Apabila pengujian porous mass sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tidak memenuhi syarat, dapat diambil 1
(satu) unit lagi untuk dilakukan pengujian porous mass.

(9)

Jika hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tidak memenuhi
syarat, pembuatan terhadap 200 (dua ratus) unit bejana
penyimpanan dianggap tidak memenuhi syarat.

(10) Pelaksanaan pengujian sifat mekanik, sifat kimia, dan
porous mass dapat dilakukan di lembaga uji yang
berwenang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(11) Untuk Tangki Timbun dilakukan pengetesan kebocoran
dengan pengisian air secara penuh didiamkan selama 2 x
24 (dua kali dua puluh empat) jam.
(12) Jika terjadi kebocoran atau perubahan bentuk pada
Tangki Timbun, kaki rangka baja, fondasi, dan lantai
maka harus dilakukan perbaikan sebelum digunakan.
Pasal 73
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama pada saat
sebelum

digunakan

atau

belum

pernah

dilakukan

pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c meliputi:
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a.

gambar konstruksi/instalasi;

b.

sertifikat bahan dan keterangan lain;

c.

catatan data pembuatan (manufacturing data record);

d.

cara kerja Bejana Tekanan untuk bejana proses;

e.

bagian luar dan bagian dalam Bejana Tekanan;

f.

ukuran/dimensi teknis;

g.

pengujian tidak merusak; dan

h.

percobaan padat (hidrostatic test).
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(2)

Percobaan padat (hidrostatic test) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h, tekanan uji 1,5 kali dari tekanan
kerja yang diperbolehkan atau tekanan desain atau
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Dalam pelaksanaan percobaan padat (hidrostatic test),
Bejana Tekanan tidak boleh berkeringat, atau bocor, atau
tidak boleh terjadi perubahan bentuk menetap yang
menyebabkan volume bejana melebihi 0,2 % (nol koma
dua persen) dari volume semula.
Pasal 74

(1)

Pemeriksaan

dan/atau

pengujian

pertama

pada

pemasangan, perubahan atau modifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d meliputi
pemeriksaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3).
(2)

Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dilakukan pemeriksaaan dan/atau pengujian:

(3)

a.

bagian luar dan bagian dalam Bejana Tekanan;

b.

ukuran/dimensi teknis;

c.

pengujian tidak merusak; dan

d.

percobaan padat (hidrostatic test).

Percobaan padat (hidrostatic test) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, tekanan uji 1,5 (satu koma lima)
kali dari tekanan kerja yang diperbolehkan atau tekanan
desain atau tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

Dalam pelaksanaan percobaan padat (hidrostatic test),
Bejana Tekanan tidak boleh berkeringat, atau bocor, atau
tidak boleh terjadi perubahan bentuk menetap yang
menyebabkan isi bejana melebihi 0,2 % (nol koma dua
persen) dari isi semula.
Pasal 75

(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan sesuai
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dengan

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(3)

a.

gambar konstruksi/instalasi;

b.

sertifikat bahan dan keterangan lain;

c.

catatan data pembuatan (manufacturing data record);

d.

cara kerja Bejana Tekanan untuk bejana proses;

e.

bagian luar dan bagian dalam Bejana Tekanan;

f.

bagian luar untuk Tangki Timbun;

g.

ukuran/dimensi teknis; dan

h.

pengujian tidak merusak.

Untuk Tangki Timbun selain dilakukan pemeriksaan
dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan

pemeriksaan

dan/atau

pengujian

alat

pembumian, penyalur petir, dan sarana penanggulangan
kebakaran

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(4)

Apabila hasil pemeriksaan bejana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan K3 maka
harus dilakukan percobaan padat (hidrostatic test).

(5)

Percobaan padat (hidrostatic test) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
74 ayat (3) dan ayat (4).

(6)

Untuk Bejana Tekanan dengan volume sampai dengan 60
(enam puluh) liter harus dilakukan penimbangan dengan
hasil penimbangan tidak boleh lebih besar atau lebih
kecil 5 % (lima persen) dari berat semula.

(7)

Untuk bejana penyimpanan gas asetilen yang terlarut
dalam

aseton,

pengujian

berkala

dilakukan

sesuai

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat
(7).
(8)

Pemeriksaan

secara

berkala

untuk

Tangki

Timbun

dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun dan pengujian
dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun.
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Pasal 76
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan kegiatan
pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan setelah
terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, atau peledakan.

(2)

Pemeriksaan dan/atau khusus sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 huruf d dilakukan apabila
hasil pemeriksaan sebelumnya terdapat keraguan.

(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

sebagaimana

pemeriksaan dan/atau pengujian dalam Pasal 73 ayat
(1), Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 kecuali pada
percobaan padat (hidrostatic test).
Pasal 78
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70
menggunakan

huruf a, huruf b, dan huruf d

contoh

formulir

tercantum

dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 huruf c mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 79

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 dilakukan oleh:
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Pasal 80
(1)

Pemeriksaan
Pengawas

dan/atau

pengujian

Ketenagakerjaan

yang

Spesialis

dilakukan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Ahli

K3

bidang

Pesawat

Uap

dan

Bejana

Tekan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b harus
ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 bidang Pesawat
Uap dan Bejana Tekan harus memiliki kompetensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 81

(1)

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(3) meliputi:

(2)

a.

pengetahuan teknik;

b.

keterampilan teknik; dan

c.

perilaku.

Pengetahuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mencakup:
a.

memahami

peraturan

perundang-undangan

di

bidang pesawat uap dan Bejana Tekanan;
b.

mengetahui

jenis-jenis

pesawat

uap

dan

perlengkapannya;
c.

mengetahui

jenis-jenis

Bejana

Tekanan

dan

perlengkapannya;
d.

mengetahui cara menghitung kekuatan konstruksi
pesawat uap dan Bejana Tekanan;

e.

mengetahui pipa penyalur;

f.

mengetahui jenis dan sifat bahan;

g.

mengetahui teknik pengelasan dan pengujian tidak
merusak (Non Destructive Test);

h.

mengetahui jenis dan pengolahan air pengisi ketel;

i.

mengetahui proses pembuatan, pemasangan, dan
perbaikan/modifikasi;
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j.

mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujian
pesawat uap dan pipa penyalur;

k.

mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujian
Bejana Tekanan;

l.

mengetahui K3 nuklir;

m.

mengetahui jenis korosi dan pencegahannya;

n.

mengetahui

kelistrikan

dan

alat

kontrol

otomatis;dan
o.
(3)

mengetahui jenis fondasi dan kerangka dudukan.

Keterampilan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mencakup:
a.

memeriksa dan menganalisis jenis-jenis pesawat uap
dan perlengkapannya;

b.

memeriksa

dan

menganalisis

jenis-jenis

Bejana

Tekanan dan perlengkapannya;
c.

mampu menghitung kekuatan konstruksi pesawat
uap dan Bejana tekanan;

d.

memeriksa dan menganalisis pipa penyalur;

e.

memeriksa dan menganalisis kekuatan bahan;

f.

memeriksa

dan

menganalisis

pengelasan

dan

pengujian tidak merusak (Non Destructive Test);
g.

memeriksa dan menganalisis air pengisi ketel uap;

h.

memeriksa

dan

menganalisis

pembuatan,

pemasangan dan perbaikan/modifikasi;
i.

memeriksa dan menguji pesawat uap dan pipa
penyalur;

j.

memeriksa dan menguji Bejana Tekanan;

k.

memeriksa

dan

menganalisis

korosi

dan

pencegahannya;
l.

memeriksa dan menganalisis kelistrikan dan alat
kontrol otomatis;

m.

memeriksa dan menganalisis fondasi dan kerangka
dudukan; dan

n.

mampu

membuat

laporan

dan

analisa

hasil

pemeriksaan dan pengujian pesawat uap dan Bejana
Tekanan.

4660

www.peraturan.go.id

2016, No.1988

-40-

(4)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diubah

sesuai

dengan

perkembangan

teknik

dan

teknologi.
(5)

Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi

sikap

profesional,

jujur,

tegas,

hati-hati,

bertanggung

teliti,
jawab,

koordinatif,
patuh,

dan

disiplin.
Pasal 82
Pengurus

dan/atau

pelaksanaan

Pengusaha

pemeriksaan

memfasilitasi

dan/atau

pengujian

dalam
Bejana

Tekanan atau Tangki Timbun berupa penyediaan alat-alat
bantu.
Pasal 83
(1)

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 harus dilaporkan ke pimpinan
unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.

(2)

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Surat
Keterangan yang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan alasan teknis pada lembar tersendiri.

(4)

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
a.

lembar pertama, untuk pemilik;

b.

lembar

kedua,

untuk

unit

pengawasan

unit

pengawasan

ketenagakerjaan setempat; dan
c.

lembar

ketiga,

untuk

ketenagakerjaan pusat.
(5)

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan surat
keterangan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan di
pusat setiap 1 (satu) bulan sekali.
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Pasal 84
(1)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
ayat

(2)

meliputi

Surat

Keterangan

Memenuhi

Persyaratan K3 atau Surat Keterangan Tidak Memenuhi
Persyaratan

K3

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2)

Bejana Tekanan dan Tangki Timbun yang mendapatkan
Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan K3 diberikan
Tanda Memenuhi Syarat K3 pada setiap Bejana Tekanan
dan Tangki Timbun.

(3)

Tanda memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa stiker yang dibubuhi stempel tercantum
dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 85
Bejana Tekanan dan Tangki Timbun yang tidak memenuhi
syarat K3 dibongkar atau dipotong dengan menggunakan
prosedur kerja yang aman.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 86
Pengawasan pelaksanaan K3 Bejana Tekanan dan Tangki
Timbun

di

Tempat

Kerja

dilaksanakan

oleh

Pengawas

Ketenagakerjaan Spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB X
SANKSI
Pasal 87
Pengusaha

dan/atau

Pengurus

yang

tidak

memenuhi

ketentuan dalam Peraturan Meteri ini dikenakan sanksi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
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Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:
a.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER. 01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan;

b.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE.06/MEN/1990
tentang Pewarnaan Botol Baja/Tabung Gas Bertekanan;
dan

c.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan Nomor KEP/75/PPK/XII/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan,
Pesawat

Angkat-Angkut,

dan

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi, khusus yang mengatur Calon Ahli Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana
Tekan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 89
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1989, 2016

KEMENAKER. K3. Pesawat Tenaga. Produksi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
huruf a dan huruf m, Pasal 3, dan Pasal 4 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
perlu mengatur syarat-syarat keselamatan dan kesehatan
kerja pesawat tenaga dan produksi;

b.

bahwa

dalam

Pemerintah,

rangka

melaksanakan

perkembangan

peraturan

kebijakan
perundang-

undangan, perkembangan teknologi, dan pemenuhan
syarat K3 pesawat tenaga dan produksi, perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor PER.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan
Produksi;
C.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
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: 1.

Undang-Undang
Pernyataan

Nomor

Berlakunya

Perburuhan

Tahun

3

Tahun

1951

Undang-Undang

1948

Nomor

23

tentang

Pengawasan

dari

Republik

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

1970

tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1918);
3.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
4.

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

2003

tentang

Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No.
81

mengenai

Pengawasan

Ketenagakerjaan

Dalam

Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Lembaran
Nomor

Negara

100,

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2012

Republik

Indonesia Nomor 5309);
6.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

7.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Ketenagakerjaan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
8.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang

Tata

Rancangan

Cara

Mempersiapkan

Undang-Undang,

Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Menteri

di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
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9.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1753);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

KETENAGAKERJAAN

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT TENAGA
DAN PRODUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja.

2.

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga
dan

Produksi

yang

Ketenagakerjaan

selanjutnya

Spesialis

disebut
adalah

Pengawas
Pengawas

Ketenagakerjaan yang memiliki keahlian di bidang K3
Pesawat Tenaga Dan Produksi yang ditunjuk oleh Menteri
untuk melakukan pengujian norma ketenagakerjaan
sesuai peraturan perundang-undangan.
3.

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat
Tenaga dan Produksi yang selanjutnya disebut Ahli K3
Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi adalah tenaga
teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang
membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri
untuk

mengawasi

ditaatinya

peraturan

perundang-

undangan ketenagakerjaan di bidang Pesawat Tenaga
Dan Produksi.
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4.

Pengurus

adalah

memimpin

orang

langsung

yang

sesuatu

mempunyai
Tempat

tugas

Kerja

atau

bagiannya yang berdiri sendiri.
5.

Pengusaha adalah:
a.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik
sendiri;
b.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
Perusahaan bukan miliknya;
c.

orang

perseorangan,

hukum

yang

persekutuan,

berada

di

atau

Indonesia

badan

mewakili

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam

huruf

a dan b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.
6.

Tenaga

Kerja

melakukan

adalah

pekerjaan

setiap
guna

orang

yang

mampu

menghasilkan

barang

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.
7.

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan,
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana
Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga
Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana
terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

8.

Pesawat Tenaga dan Produksi adalah pesawat atau alat
yang tetap atau berpindah-pindah yang dipakai atau
dipasang untuk membangkitkan atau memindahkan
daya atau tenaga, mengolah, membuat bahan, barang,
produk teknis, dan komponen alat produksi yang dapat
menimbulkan bahaya kecelakaan.

9.

Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang
permanen pada Pesawat Tenaga dan Produksi guna
menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja
dengan aman.

10. Alat

Perlindungan

adalah

alat

perlengkapan

yang

dipasang pada Pesawat Tenaga dan Produksi yang
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berfungsi untuk melindungi Tenaga Kerja terhadap
kecelakaan yang ditimbulkan.
11. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD
adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk
melindungi

seseorang

yang

fungsinya

mengisolasi

sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di
Tempat Kerja.
12. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

yang

membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
(1)

Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syaratsyarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi.

(2)

Syarat-syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.
Pasal 3
Pelaksanaan syarat-syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:
a.

melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada
di Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Tenaga dan
Produksi;

b.

menjamin dan memastikan Pesawat Tenaga dan Produksi
yang

aman,

dan

memberikan

keselamatan

dalam

pengoperasian; dan
c.

menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk
meningkatkan produktivitas.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1)

Pelaksanaan

syarat-syarat

K3

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi

4705

www.peraturan.go.id

2016, No.1989

-6-

kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan atau
perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan,
perbaikan,

perubahan

atau

modifikasi,

serta

pemeriksaan dan pengujian.
(2)

Pesawat Tenaga dan Produksi meliputi:
a.

penggerak mula;

b.

mesin perkakas dan produksi;

c.

transmisi tenaga mekanik; dan

d.

tanur (furnace).
BAB III

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
Pasal 5
(1)

Syarat-syarat K3 perencanaan dan pembuatan Pesawat
Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) meliputi:
a.

pembuatan gambar konstruksi/instalasi dan cara
kerjanya;

b.

perhitungan kekuatan konstruksi;

c.

pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama
harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau
sertifikat bahan yang diterbitkan oleh lembaga yang
berwenang; dan

d.

pembuatan gambar konstruksi Alat Perlindungan
dan cara kerjanya.

(2)

Syarat-syarat

K3

pemasangan

atau

perakitan

dan

pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selain memenuhi
persyaratan pada ayat (1) juga harus memenuhi:

(3)

a.

pembuatan gambar konstruksi fondasi;

b.

perhitungan kekuatan konstruksi fondasi.

Syarat-syarat K3 perbaikan, perubahan atau modifikasi
Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
a.
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atau modifikasi;
b.

perhitungan kekuatan konstruksi;

c.

pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama
harus memiliki tanda hasil pengujian dan/atau
sertifikat bahan yang yang diterbitkan oleh lembaga
yang berwenang;

d.

pembuatan gambar konstruksi Alat Perlindungan
dan cara kerjanya;

e.

pembuatan gambar rencana perubahan konstruksi
fondasi; dan

f.
(4)

perhitungan kekuatan konstruksi fondasi.

Pemakaian atau pengoperasian Pesawat Tenaga dan
Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus
dilakukan

pemeriksaan

dan

pengujian

sebelum

digunakan serta dilakukan pemeliharaan secara berkala.
Pasal 6
Pembuatan

Pesawat

menggunakan

bagian,

Tenaga

dan

komponen,

Produksi
atau

harus

bahan

mempunyai sertifikat bahan yang diterbitkan oleh

yang

lembaga

yang berwenang.
Pasal 7
(1)

Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi dengan
tombol penggerak dan penghenti.

(2)

Penandaan tombol penggerak dan penghenti untuk mesin
di Tempat Kerja harus seragam.
Pasal 8

(1)

Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat
Pengaman.

(2)

Semua bagian yang bergerak dan berbahaya dari Pesawat
Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Perlindungan.

(3)

Alat Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan jenis, tipe/model, dan kapasitas
Pesawat Tenaga dan Produksi.
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(4)

Alat Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dapat:
a.

melindungi dari tindakan pengoperasian yang salah;

b.

mencegah pendekatan terhadap bagian atau daerah
yang berbahaya selama beroperasi;

c.

memperlancar proses produksi; dan

d.

berfungsi

secara

otomatis

dan

sesuai

dengan

pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi.
Pasal 9
Alat Pengaman atau Alat Perlindungan dari pesawat atau
mesin yang sedang beroperasi, dilarang dipindahkan, diubah,
atau digunakan untuk tujuan lain.
Pasal 10
Roda gigi yang terbuka pada pesawat atau mesin yang
bergerak harus diberi Alat Perlindungan:
a.

untuk putaran cepat dengan menutup keseluruhan; atau

b.

untuk putaran lambat pada titik pertemuan roda gigi.
Pasal 11

(1)

Titik operasi dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus
diberi Alat Perlindungan.

(2)

Apabila titik operasi harus dapat dilihat, maka digunakan
Alat Perlindungan yang tembus cahaya atau transparan
yang memenuhi syarat.
Pasal 12

(1)

Pemasangan

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi

harus

dipasang di atas fondasi dan konstruksi yang kuat.
(2)

Jarak pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus

cukup

lebar

dan

bebas

sehingga

tidak

membahayakan lalu lintas barang dan orang.
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Pasal 13
Semua sekrup, penyetel, kunci, nipel pada bagian yang
bergerak

ditempatkan

terbenam

atau

diberi

Alat

Perlindungan.
Pasal 14
Tempat Kerja yang mengandung uap, gas, asap, yang
mengganggu atau berbahaya harus dilengkapi dengan alat
penghisap.
Pasal 15
Setiap Pesawat Tenaga dan Produksi harus diberi pelat nama
yang memuat data Pesawat Tenaga dan Produksi.
Pasal 16
(1) Perlengkapan dan instalasi listrik Pesawat Tenaga dan
Produksi

harus

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan bidang listrik.
(2) Pesawat

Tenaga

pembumian

dan

sesuai

Produksi

dengan

harus

dilakukan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 17
Mesin yang digerakkan dengan tenaga manusia tidak boleh
digerakan dengan motor penggerak.
Pasal 18
Mesin yang tetap berputar atau bergerak setelah sumber
tenaganya diputus harus diberi perlengkapan pengunci atau
rem yang efektif dan dapat bekerja secara otomatis.
Pasal 19
Pada

mesin

yang

dioperasikan

oleh

kaki

dengan

menggunakan pedal harus dilengkapi dengan alat pengunci
otomatis dan alat pelindung.
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Pasal 20
Pekerjaan yang menimbulkan serbuk, serpih, debu, gas, dan
bunga

api

harus

dipasang

Alat

Pengaman

dan

Alat

Perlindungan.
Pasal 21
(1)

Sebelum

mesin

dioperasikan,

harus

dilakukan

pemeriksaan oleh operator untuk menjamin keselamatan.
(2)

Mesin yang sedang beroperasi harus selalu dalam
pengawasan operator.
Pasal 22

Operator dilarang meninggalkan Tempat Kerja pada waktu
Pesawat Tenaga dan Produksi sedang beroperasi.
Pasal 23
Pada

mesin

yang

berbahaya

cara

pengisiannya

harus

dilakukan dengan cara pengisian mekanis atau disediakan
alat pengisi yang aman.
Pasal 24
Pekerjaan

menggiling

dan

menumbuk

bahan

yang

mengeluarkan debu dan dapat meledak harus dilakukan
dengan peralatan penangkap debu untuk mencegah terjadi
peledakan.
Pasal 25
Pelumasan dan pembersihan Pesawat Tenaga dan Produksi
harus dilaksanakan dalam keadaan tidak beroperasi.
Pasal 26
Pesawat

Tenaga

dan

Produksi

dilarang

dicuci

atau

dibersihkan dengan cairan yang mudah terbakar atau bahan
beracun.
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Pasal 27
(1)

Pada

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi

yang

sedang

diperbaiki, tenaga penggerak harus dimatikan dan alat
pengontrol harus segera dikunci serta diberi tanda
larangan pengoperasian.
(2)

Kunci dan tanda larangan pengoperasian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilepas sampai
kegiatan perbaikan selesai dan dinyatakan aman untuk
beroperasi.
Pasal 28

(1)

Alat pengendali Pesawat Tenaga dan Produksi dibuat dan
dipasang sehingga mudah dicapai dan aman.

(2)

Tempat operator mesin harus cukup luas, aman, dan
mudah dicapai.
BAB IV
PENGGERAK MULA
Pasal 29

(1)

Penggerak mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat

(2)

huruf

a

merupakan

suatu

pesawat

yang

mengubah suatu bentuk energi menjadi tenaga mekanik
dan digunakan untuk menggerakan pesawat atau mesin.
(2)

Pengggerak Mula sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi motor bakar, turbin, kincir angin, atau motor
penggerak lainnya.
Pasal 30

Penggerak Mula harus dipasang dengan fondasi yang terpisah
dari bangunan Tempat Kerja.
Pasal 31
Daya yang dihasilkan Penggerak Mula tidak boleh melebihi
kapasitas.
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Pasal 32
(1)

Penggerak

Mula

jenis

motor

bakar

yang

cara

pengoperasian awal dengan tenaga kempa atau angin
yang

ditampung

di

dalam

bejana

tekanan,

bejana

tekanan harus dalam kondisi aman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Bejana tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang diisi dengan oksigen murni atau penggunaan
oksigen murni untuk menggerakkan secara langsung
Penggerak Mula.
Pasal 33

Roda gaya dan bagian-bagian yang bergerak dari Penggerak
Mula harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan.
Pasal 34
(1)

Semua Penggerak Mula harus dilengkapi dengan alat
pengatur atau regulator.

(2)

Alat pengatur atau regulator harus dilengkapi dengan
alat

penghenti

otomatis

untuk

menghentikan

penggeraknya apabila regulator tidak dapat berfungsi.
asal 35
Alat pembatas kecepatan dan penghenti darurat harus
dilengkapi dengan sakelar jarak jauh sehingga dalam keadaan
darurat dapat dihentikan dari tempat yang aman.
Pasal 36
Untuk Penggerak Mula yang memiliki cerobong, cerobong
harus

dapat

menjamin

pembuangan

gas

buang

secara

sempurna, aman, dan tidak menyebabkan pencemaran.
Pasal 37
Untuk Penggerak Mula yang menggunakan sistem pengendali,
sistem

pengendali

harus

dapat

memberikan

informasi

pengoperasian dari Penggerak Mula secara langsung dan
akurat.
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BAB V
MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI
Pasal 38
(1)

Mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pesawat atau
alat

untuk

membuat,

menyiapkan,

membentuk,

memotong, mengepres, menarik, menempa, menghancur,
menggiling, menumbuk, merakit, dan/atau memproduksi
barang, bahan, dan produk teknis.
(2)

Mesin perkakas dan produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi mesin-mesin konvensional dan
berbasis komputer kontrol numerik (CNC) antara lain
mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin tuang dan
cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon,

mesin

penghancur, penggiling dan penumbuk (crusher machine),
mesin

bor,

mesin

frais,

mesin

bubut,

mesin

gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat, mesin
potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin pemisah,
mesin penyaring pasir, mesin pintal dan mesin tenun,
mesin jahit, mesin pengisi, mesin pengungkit, mesin
perapat tutup, mesin pengampuh kaleng, mesin penutup
botol, mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang
sejenis.
Pasal 39
Konstruksi

mesin

perkakas

dan

produksi

konvensional

maupun berbasis komputer kontrol numerik harus kuat dan
aman.
Pasal 40
(1)

Mesin asah, mesin poles, dan mesin pelicin harus
dilengkapi

dengan

tutup

atau

kap

pelindung

dan

penghisap.
(2)

Mesin asah, mesin poles, dan mesin pelicin yang
menggunakan cairan pendingin, kap pelindung harus
dirancang agar pembuangan cairan pendingin tetap baik.
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Pasal 41
(1)

Mesin tempa, mesin pres, dan mesin pon jika pengisian
benda kerja menggunakan sistem manual, mekanik,
dan/atau elektrik harus dilengkapi penghenti darurat.

(2)

Pengisian benda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menggunakan alat bantu untuk memastikan
anggota badan tidak masuk ke daerah operasi.

(3)

Pengoperasian secara mekanik atau elektrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat beroperasi ketika
anggota badan tidak berada pada daerah operasi.
Pasal 42

Mesin tempa, mesin pres, dan mesin pon yang dioperasikan
dengan sistem pnumatik dan hidrolik harus dilengkapi katup
pengatur tekanan, katup pengontrol, katup pelepas yang
bekerja secara otomatis, dan penunjuk tekanan yang dapat
dilihat secara jelas.
Pasal 43
(1)

Roda asah harus dipasang di antara dua flensa.

(2)

Tebal dan diameter kedua flensa untuk roda asah harus
sama

dan

apabila

diikat

permukaan

flensa

tidak

menyentuh roda asah.
(3)

Diameter

flensa

tidak

boleh

kurang

dari

sepertiga

diameter roda asah.
Pasal 44
Roda asah yang berdiameter lebih dari 50 mm (lima puluh
milimeter) harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang
kuat dan aman.
Pasal 45
Roda asah yang dipasang di atas meja atau lantai kerja, celah
tutup atau kap pelindung harus menunjukan permukaan
roda maximum 90

0C

(sembilan puluh derajat celcius)

dihitung pada proyeksi bidang tegak lurus horizontal 65 0C
(enam puluh lima derajat celcius) ke atas dan maximum 25 0C
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(dua puluh lima derajat celcius) ke bawah dari permukaan
bidang horizontal.
Pasal 46
(1)

Poros roda asah harus dibuat dari baja atau bahan lain
yang setara.

(2)

Ukuran minimum diameter poros roda asah

dengan

kecepatan sampai 35 m/det (tiga puluh lima meter per
detik) atau 7.000 feet/menit (tujuh ribu kaki per menit)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)

Ukuran diameter poros roda asah untuk kecepatan lebih
dari 35 m/det (tiga puluh lima meter per detik) atau
7.000 feet/menit (tujuh ribu kaki per menit) harus
dilakukan perhitungan dengan memperhatikan bentuk
mesin, jenis bantalan dan kualitas bahan serta cara
kerja.
Pasal 47

(1)

Penahan benda kerja pada roda asah harus memenuhi
persyaratan:
a.

dikonstruksi cukup kuat menahan benda kerja;

b.

dibentuk sesuai dengan bentuk roda asah; dan

c.

dipasang

dengan

aman

dalam

posisi

sedekat

mungkin pada roda asah dengan jarak celah tidak
boleh lebih dari 3 mm (tiga millimeter).
(2)

Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c tidak boleh dilakukan ketika roda asah sedang
beroperasi.
Pasal 48

(1)

Roda asah dioperasikan dan diuji kecepatannya sesuai
tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini.

(2)

Kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
tertulis pada pelat nama mesin.
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(3)

Alat penyetel atau pengatur yang digunakan untuk
mengatur kecepatan motor harus dilengkapi dengan alat
pengunci atau alat pengontrol.
Pasal 49

(1)

Mesin tuang cairan logam yang berkapasitas sampai
dengan

900

kg

(sembilan

ratus

kilogram)

dapat

menggunakan tuas atau transmisi roda gigi.
(2)

Mesin tuang cairan logam dengan kapasitas di atas 900
kg

(sembilan

ratus

kilogram)

harus

menggunakan

transmisi roda gigi.
(3)

Tuas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

harus

dilengkapi dengan kunci pengaman yang dapat disetel
secara manual.
(4)

Transmisi roda gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus dilengkapi dengan kunci atau rem
pengaman otomatis.

(5)

Kecepatan angkat mekanis pada mesin tuang cairan
logam harus stabil sesuai dengan kecepatan yang telah
ditentukan.
Pasal 50

Peralatan tuang, alur miring, atau platform angkat dari mesin
centrifugal horizontal yang berbentuk pipa atau bentuk lain
yang berlubang silindris, harus ditutup dengan pengaman
yang memenuhi syarat.
Pasal 51
Selang atau pipa pnumatik dan/atau hidrolik harus diberi Alat
Perlindungan.
Pasal 52
Alat pembersih kerak dan alat pelumas pada mesin tempa
harus dilengkapi dengan tuas pengaman yang cukup panjang.
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Pasal 53
Mesin tempa yang sedang tidak dioperasikan, palu tempa
harus terletak pada bantalan pengganjal.
Pasal 54
(1)

Penggantian, penyetelan, atau perbaikan kepala palu
mesin tempa, harus diganjal sehingga mampu menerima
beban sebesar berat palu tempa ditambah gaya dorong.

(2)

Pengganjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a.

sebuah balok kayu yang kuat yang tiap ujungnya
dibalut dengan logam dan pada sisinya dilengkapi
dengan sebuah pemegang;

b.

sebuah pipa logam yang setiap ujungnya dilengkapi
dengan flensa; atau

c.

bahan

lain

yang

kedua

ujungnya

mempunyai

permukaan datar.
Pasal 55
Bagian yang berputar atau bergerak maju mundur pada sisi
mesin pres atau stempel yang ditempatkan pada jarak paling
tinggi 2,6 m (dua koma enam meter) dari lantai atau
permukaan kerja, harus ditutup dengan Alat Perlindungan.
Pasal 56
Mesin pon otomatis, semi otomatis, atau pengisian benda
kerja secara mekanik seperti pengisi jenis putar, pengisi jenis
serong, corong pengisi dan rol otomatis dan jalur pengisi
harus dilengkapi dengan:
a.

perlindungan tetap dengan tinggi celah atau lubang
pemasukan benda kerja tidak lebih dari 6 mm (enam
milimeter); dan

b.

dengan membatasi gerak langkah stempel sehingga celah
titik operasi tidak lebih 6 mm (enam milimeter).
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Pasal 57
(1)

Alat Perlindungan pada mesin pon harus:
a.

menutup daerah operasi dengan baik; dan

b.

terbuat dari bahan yang kuat, tembus cahaya, atau
transparan dan tidak menyebabkan kelelahan mata
operator.

(2)

Mesin pon jenis pengisian benda kerja secara manual
harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan pengendali
interlok sensor yang menutup secara keseluruhan daerah
operasi dan pada pintu pemasukannya harus:
a.

dapat dibuka hanya ketika stempel sedang berhenti
bekerja;

b.

dapat menutup sebelum stempel bergerak;

c.

diinterlok dikendalikan langsung pada kopling; dan

d.

mempunyai alat tambahan yang terpisah untuk
menahan pintu pemasukan supaya tetap tertutup
ketika stempel sedang bergerak.
Pasal 58

(1)

Mesin penghancur, penggiling, dan penumbuk (crusher
machine) harus memiliki:
a.

alat pengumpul atau penghisap debu;

b.

alat bantu penempatan benda kerja menuju titik
operasi; dan

c.

Alat Perlindungan sebagai penutup atau penghalang
yang dipasang pada corong pengisi.

(2)

Mesin penghancur, penggiling, dan penumbuk yang
digerakkan dengan transmisi sabuk, harus memiliki
sabuk penggeser yang dapat menghentikan mesin.

(3)

Mesin penghancur, penggiling, dan penumbuk (crusher
machine) yang digerakan dengan motor penggerak jenis
motor

listrik

harus

memiliki

alat

penghenti

motor

penggerak.
(4)

Sabuk penggeser sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan motor penggerak jenis motor listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a.
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dan
b.

tidak dapat dijalankan lagi sampai sabuk penggeser
dilepas

atau

alat

penghenti

motor

penggerak

dinonaktifkan.
Pasal 59
(1)

Bangunan ruang untuk menggiling atau menumbuk
bahan kering yang mudah menyala harus dibuat dari
bahan yang tidak mudah terbakar.

(2)

Bagian mesin penggiling atau mesin penumbuk harus
terbuat dari bahan perunggu, brons, atau bahan lainnya
yang tidak mudah mengeluarkan bunga api.
Pasal 60

(1)

Bahan yang mudah terbakar yang akan dimasukkan ke
tempat penggilingan atau penumbukan harus dilakukan
pemisahan

melalui

alat

pemisah

magnetis

untuk

menjamin tidak terdapat paku, kawat, atau benda yang
mengandung besi atau logam.
(2)

Alat pemisah magnetis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilengkapi dengan alat pengunci atau suatu
alarm yang bekerja otomatis bila terdapat besi atau
logam dan menghentikan aliran bahan.
Pasal 61

Pipa penyalur mesin penggiling atau penumbuk bahan yang
mudah terbakar harus dilengkapi dengan alat penghenti
untuk menghindari berbaliknya bahan ke pipa utama atau
konveyor.
Pasal 62
(1)

Mesin

penghancur

menggunakan

rol

atau
harus

mesin

penggiling

dilengkapi

dengan

yang
Alat

Perlindungan dan corong pengisi benda kerja yang
menjamin tangan operator tidak dapat menyentuh rol.
(2)

Dalam hal penghancuran dan penggilingan menimbulkan
debu, uap beracun, atau bau yang menyengat dari bahan
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yang sedang diolah, alat pembuang harus dilengkapi
dengan alat penghisap.
Pasal 63
Mesin bor, mesin frais, dan mesin bubut harus memiliki
ruang bebas paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter)
dari mesin atau ujung langkah gerak maju mundur.
Pasal 64
Mesin bor, mesin frais, dan mesin bubut harus dilengkapi
dengan cairan pendingin benda kerja.
Pasal 65
Mesin potong yang digerakkan dengan motor penggerak harus
dilengkapi

dengan

alat

penghenti

pisau

potong

secara

otomatis dan Alat Perlindungan untuk memastikan anggota
badan tidak masuk ke titik operasi.
Pasal 66
Mesin potong dengan memakai pedal kaki, maka pedal kaki
tersebut harus dilengkapi dengan Alat Perlindungan yang
dipasang mengurung pedal tersebut dan kuat menahan beban
atau benda yang jatuh padanya.
Pasal 67
(1)

Mesin rol harus dilengkapi dengan:
a.

alat pemutus arus atau pemutar balik rol yang
mudah dijangkau dengan tangan atau kaki operator;
dan

b.

Alat Perlindungan yang dapat diatur secara manual
atau otomatis dan dipasang pada sisi titik operasi rol
yang arah putarannya ke dalam.

(2)

Dilarang membersihkan rol tanpa terlebih dahulu:
a.

menghentikan mesin; dan

b.

memutus arus, kecuali pada mesin besar yang
didapat diputar dengan tangan dan dilengkapi
dengan alat pemutar gerakan (slow motion control).
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(3)

Sebelum

mengganti

rol,

menyetel,

atau

melakukan

perbaikan pada mesin rol, semua sakelar atau katub
penggontrol mesin harus dikunci.
Pasal 68
Mesin tekuk plat harus dilengkapi dengan:
a.

alat pemutus arus yang mudah dijangkau dengan tangan
atau kaki operator; dan

b.

Alat Perlindungan yang dapat diatur secara manual atau
otomatis dan dipasang pada sisi titik operasi rol yang
arah putarannya ke dalam.
Pasal 69

(1)

Mesin potong dan belah kayu yang menggunakan pisau
gergaji bundar/lingkar atau pisau gergaji pita harus
dilindungi dengan Alat Perlindungan berbentuk perisai
dengan tinggi tidak kurang dari 1,2 m (satu koma dua
meter) terbuat dari:
a.

besi atau baja yang tebalnya tidak kurang dari 6 mm
(enam mili meter);

b.

papan kayu yang tebalnya tidak kurang dari 5 cm
(lima sentimeter);

c.

beton bertulang yang tebalnya tidak kurang dari
20 cm (dua puluh sentimeter); atau

d.
(2)

bahan lain yang kuat dan aman.

Mesin potong dan belah kayu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a.

tuas, tombol tekan, sakelar, katub, atau alat lain
untuk menghentikan gergaji dalam keadaan darurat;
dan

b.

alat untuk mengunci semua pengontrol secara aman
dalam posisi berhenti beroperasi.
Pasal 70

(1)

Mesin potong dan belah kayu yang pengisian benda kerja
dengan konveyor atau corong pengisi harus dilengkapi
pagar
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(toeboard).
(2)

Kecepatan pemotong dari gergaji kayu harus sesuai
dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

(3)

Gigi gergaji kayu harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang
dilakukan.

(4)

Pisau gergaji bundar/lingkar atau pisau gergaji pita
harus dipelihara dalam keadaan baik, tidak retak, dan
diasah secara sempurna.
Pasal 71

Lantai atau bangunan tempat mesin potong dan belah kayu
harus bebas dari serbuk, potongan kayu, dan limbah kayu
lainnya.
Pasal 72
Penggergajian kayu gelondong harus dilengkapi dengan alat
bantu penempatan benda kerja menuju titik operasi.
Pasal 73
(1)

Pisau gergaji jenis bundar/lingkar pada mesin belah
untuk kulit, kertas, karet, tekstil, atau bahan lainnya,
harus

dilengkapi

dengan

Alat

Perlindungan

yang

menutupi sisi pisau dan dapat:
a.

menyetel sendiri secara otomatis sesuai dengan
tebalnya bahan; atau

b.

secara tetap atau disetel dengan tangan sehingga
ruang antara dasar pelindung dengan bahan tidak
akan melebihi 10 mm (sepuluh milimeter).

(2)

Bagian pisau gergaji jenis bundar/lingkar di bawah meja
atau kuda-kuda dari mesin belah harus diberi tutup
perlindungan.
Pasal 74

Mesin pengayak dan mesin pemisah, mesin penyaring pasir,
atau mesin lain yang sejenis harus memiliki pintu mesin
dengan sistem interlok untuk menghindarkan pintu terbuka
ketika mesin sedang beroperasi.
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Pasal 75
(1)

Mesin pemisah dan mesin pengering sentrifugal harus
dilengkapi dengan:
a.

tutup dari logam, tebal tidak kurang dari 1 mm atau
bahan lain yang mempunyai kekuatan sama;

b.

sistem

interlok

untuk

menghindarkan

penutup

terbuka ketika drum atau keranjang putar sedang
bergerak; dan
c.
(2)

bibir drum atau keranjang harus dibuat aman.

Motor penggerak mesin pemisah dan mesin pengering
sentrifugal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi

dengan

pengatur

kecepatan

dan

alat

pengerem.
(3)

Kecepatan motor penggerak mesin pemisah dan mesin
pengering sentrifugal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus tertulis pada plat nama mesin.
Pasal 76

(1)

Mesin pemisah yang digunakan dalam pencucian dan
pencelupan untuk memisahkan cairan yang menguap
dan mudah terbakar dari bahan-bahan tekstil harus:
a.

dilengkapi tutup bibir yang terbuat dari bahan
logam pada drum atau keranjangnya.

b.

dilengkapi

dengan

pipa

pembuang

ke

tangki

pemindah dengan menggunakan klep balik;
c.

dilakukan pengurasan; dan

d.

memiliki bantalan putar yang dirancang untuk
menghindarkan pemanasan yang berlebihan.

(2)

Perlengkapan dan instalasi listrik pada mesin pemisah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus kedap air
dan tahan api.
Pasal 77

Mesin penyaring pasir dalam kilang pengecoran harus:
a.

ditutup

rapat

dan

dilengkapi

dengan

tempat

penampungan hasil penyaringan yang kuat dan aman;
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dilengkapi

Alat

Perlindungan

gerakan

penyaring

yang

ditempatkan pada jarak tidak kurang 50 cm dari arah
gerakan;
b.

dilengkapi tuas pemindah sabuk bila mesin digerakkan
dengan transmisi sabuk dan sakelar pengontrol mesin
bila mesin digerakkan dengan motor penggerak listrik
yang mudah dijangkau oleh operator;dan

c.

dilengkapi katup pengatur tekanan, katup pengontrol,
katup

pelepas

yang

bekerja

secara

otomatis,

dan

penunjuk tekanan yang dapat dilihat secara jelas bila
mesin penyaring digerakkan dengan sistem pnumatik
atau hidrolik.
Pasal 78
(1)

Mesin pintal dan mesin tenun yang digerakkan dengan
transmisi roda gigi harus dilengkapi Alat Perlindungan.

(2)

Roda mesin pintal dan mesin tenun harus diberi Alat
Perlindungan jala kawat yang kuat dan aman pada kedua
sisinya.

(3)

Mesin pintal dan mesin tenun yang dipergunakan untuk
mengolah
dilengkapi

serabut
dengan

asbes

atau

penghisap

benang
debu

kaca

sesuai

harus
dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)

Membersihkan bagian yang tidak bergerak pada lantai
bawah mesin pintal dan mesin tenun hanya boleh
dilakukan apabila mesin dalam keadaan berhenti kecuali
mengunakan alat penghisap.
Pasal 79

(1)

Silinder, beater, dan bagian-bagian yang bergerak dari
proses opening, picking, dan carding harus:
a.

ditempatkan dalam ruangan yang tertutup bebas
debu; dan

b.
(2)

dilengkapi dengan alat penghisap debu.

Pintu-pintu dari proses opening, picking, dan carding
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Alat Pengaman interlok.
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(3)

Rol

pengisi

pada

proses

opening,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

picking,

carding

harus dilengkapi

dengan tutup perlindungan yang kuat dan aman untuk
menghindarkan pekerja tersentuh rol ketika mengisi
bahan.
Pasal 80
Bagian

yang

bergerak

dari

mesin

jahit

harus

ditutup

seluruhnya kecuali bagian yang terbuka untuk menjahit.
Pasal 81
(1)

Mesin pengisi dan penutup botol dengan tekanan, tempat
pengisiannya harus dilengkapi alat pelindung setinggi
botol

ditambah

100

mm

(seratus

milimeter)

yang

dipasang menghadap operator.
(2)

Alat Perlindungan pada mesin pengisi dan penutup botol
minuman harus terbuat dari:
a.

logam plat dengan ketebalan tidak kurang dari 1,25
mm (satu koma dua puluh lima milimeter) atau
bahan lain yang sama kuat apabila pengisian
dilakukan dengan tekanan sampai 5 kg/cm2 (lima
kilogram per sentimeter persegi);dan

b.

logam plat dengan ketebalan tidak kurang dari 2,5
mm (dua koma lima milimeter) atau bahan lain yang
sama kuat apabila tekanan melebihi 5 kg/cm2 (lima
kilogram per sentimeter persegi).
Pasal 82

Pada mesin pengisi kaleng, mesin pengungkit kaleng, mesin
perapat tutup kaleng, dan mesin pengampuh kaleng yang
otomatis atau semi otomatis, titik operasi harus dilengkapi
Alat Perlindungan kecuali celah yang diperlukan untuk keluar
dan masuk kaleng.
Pasal 83
Mesin pak dan mesin pembungkus, penempatan pisau potong
harus dilengkapi Alat Perlindungan yang kuat dan aman.
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BAB VI
TRANSMISI TENAGA MEKANIK
Pasal 84
(1)

Transmisi tenaga mekanik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan bagian peralatan
mesin yang berfungsi untuk memindahkan daya atau
gerakan mekanik dan penggerak mula ke pesawat atau
mesin lainnya

(2)

Transmisi tenaga mekanik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi transmisi sabuk, transmisi rantai, dan
transmisi roda gigi.
Pasal 85

Ruangan bawah menara atau ruang khusus yang mempunyai
poros transmisi sabuk harus:
a.

terkunci selama beroperasi dan dipasang tanda larangan
masuk kecuali yang berwenang;

b.

mempunyai tinggi antara lantai dan plafon yang memadai
sehingga teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
dapat berdiri dan melakukan pekerjaan;dan

c.

tersedia penerangan dan ventilasi yang cukup, lantai
yang kering, kuat, dan datar.
Pasal 86

(1)

Transmisi sabuk serta bagian-bagiannya yang berada
2,6 m (dua koma enam meter) atau kurang di atas lantai
dan dapat tersentuh harus diberi Alat Perlindungan yang
menutup

seluruhnya

atau

sebagian

menutup

pada

bagian bawah dan memberikan celah tidak lebih dari 15
cm (lima belas sentimeter) di atas lantai.
(2)

Poros-poros pada transmisi sabuk yang berada pada
posisi rendah harus diberi Alat Perlindungan dengan
penutup yang memberikan celah tidak lebih dari 15 cm
(lima belas sentimeter) di atas lantai.
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Pasal 87
(1)

Bagian-bagian

transmisi

yang

harus

diberi

Alat

Perlindungan meliputi:
b.

ujung poros transmisi;

c.

kopeling poros yang letaknya 2,6 m (dua koma enam
meter) atau kurang di atas permukaan lantai;

(2)

d.

transmisi roda gigi dan rantai;dan

e.

transmisi sabuk serta bagian-bagiannya.

Alat Perlindungan ujung poros transmisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ikut berputar.

(3)

Alat Perlindungan roda gigi dan rantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c harus tertutup sama
sekali, kecuali berada pada lokasi yang aman.

(4)

Alat

Perlindungan

transmisi

sabuk

serta

bagian-

bagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
yang berada 2,6 m (dua koma enam meter)atau kurang di
atas lantai dan dapat tersentuh harus diberi Alat
Perlindungan yang menutup seluruhnya atau dengan
bagian menutup pada bagian bawah.
Pasal 88
Peregang

keseimbangan

atau

pengatur

tegangan

pada

transmisi sabuk yang menggantung harus dipasang dengan
kuat dan terikat dengan aman untuk menjamin keseimbangan
atau tegangan transmisi sabuk stabil.
Pasal 89
(1)

Setiap pemasangan sabuk pada puli tetap atau lepas
harus dilengkapi dengan pengungkit atau pelepas sabuk
permanen.

(2)

Pengungkit atau pelepas sabuk harus dilengkapi dengan
alat pengunci dan dalam keadaan normal harus dalam
posisi mati.
Pasal 90

Transmisi sabuk, rantai, dan roda gigi yang dikonstruksi
menyatu
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merupakan komponen dari Pesawat Tenaga dan Produksi
harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2).
Pasal 91
Pemilihan dan penentuan roda gigi harus berdasarkan
jenis, posisi poros transmisi, kapasitas dan daya yang
dihasilkan.
Pasal 92
Rumah transmisi roda gigi harus dikonstruksi sesuai
dengan

ukuran

dan

jenis

roda

gigi

serta

dapat

memudahkan perawatan.
BAB VII
TANUR (FURNACE)
Pasal 93
(1)

Tanur (furnace) merupakan pesawat yang bekerja dengan
cara

pemanasan

dan

digunakan

untuk

mengolah,

memperbaiki, atau mengubah sifat logam, barang atau
produk teknis.
(2)

Tanur (furnace) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi blast furnace, basic oxygen furnace, electric arc
furnace, refractory furnace, tanur pemanas (reheating
furnace), kiln, oven dan furnace lain yang sejenis.
Pasal 94

Tanur (furnace) harus dilengkapi:
a.

sistem pendinginan yang efektif;

b.

sistem proteksi terhadap pencemaran lingkungan;

c.

pelataran Tempat Kerja atau jembatan yang sesuai pada
semua titik ketinggian untuk dilintasi Tenaga Kerja atau
melakukan tugas sehari-hari;

d.

perlengkapan berupa tangga permanen dengan bahan
tahan api yang kuat dan aman atau alat bantu angkat
lainnya.
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Pasal 95
Celah pada pelataran Tempat Kerja atau jembatan yang
dibuat dari konstruksi bahan besi harus cukup rapat untuk
mencegah jatuhnya benda berat dari celah tersebut.
Pasal 96
Pelataran Tempat Kerja, jembatan, dan tangga pada tanur
(furnace) harus dilengkapi dengan pagar perlindungan, pagar
perlindungan pinggir (toeboard), dan semua sisi terbukanya
diberi penutup pada pertengahan pagarnya.
Pasal 97
(1)

Cerobong

tanur

(furnace)

harus

dapat

menjamin

pembuangan gas buang secara sempurna, aman, dan
tidak menyebabkan pencemaran.
(2)

Konstruksi cerobong tanur (furnace) harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar.
Pasal 98

Apabila lantai tanur (furnace) dibuat dari pelat, maka pelat
tersebut harus kuat dan aman.
Pasal 99
(1)

Pintu tanur (furnace) harus dilengkapi dengan bobot
imbang dengan bahan yang tahan terhadap temperatur
tinggi.

(2)

Bobot imbang dan kabel harus tertutup pada gerakan
seluruh ketinggian perjalanan geraknya.

(3)

Bobot imbang harus diberi perlindungan sehingga tidak
membahayakan terhadap Tenaga Kerja.

(4)

Pintu angkat harus dibuat dengan aman sehingga tidak
jatuh apabila tenaga geraknya tidak bekerja atau roda
penggerak pecah.
Pasal 100

Pipa penyalur gas tanur (furnace) harus dipasang rapat kuat
dan dilengkapi dengan:
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a.

tingkap

pengaman

penutup

otomatis

yang

segera

menutup bahan bakar bila terjadi kegagalan penyaluran
gas atau udara atau setiap kegagalan dari penyaluran gas
utama atau semburan udara dalam tanur (furnace); dan
b.

pintu pengaman ledakan di dalam tanur (furnace).
Pasal 101

Instalasi pipa penyalur minyak untuk tanur (furnace) yang
menggunakan bahan bakar minyak harus dilengkapi dengan
alat otomatis untuk menutup aliran minyak apabila tekanan
dalam pipa menurun terlalu rendah.
Pasal 102
Semua instalasi tanur (furnace) harus dapat dikendalikan
secara sentral dari jarak jauh untuk menghindarkan Tenaga
Kerja dari bahaya.
Pasal 103
Sebelum tanur (furnace) dioperasikan harus diperiksa oleh
operator untuk meyakinkan ruang pembakaran, instalasi
tanur (furnace) dan perlengkapannya berfungsi dengan baik.
Pasal 104
Pada saat menyalakan brander pada tanur (furnace), katup
penyalur udara dan katup penyalur bahan bakar harus
dibuka

perlahan

untuk

menyalurkan

udara

guna

mendapatkan penyalaan yang sempurna dan tidak terjadi
bahaya peledakan.
Pasal 105
Pada saat brander tanur (furnace) dinyalakan, Tenaga Kerja
dilarang berdiri atau melewati di depan pintu tanur (furnace).
Pasal 106
Tenaga

Kerja

dilarang

untuk

memasuki

ruangan

tanur

(furnace) yang suhunya melebihi 50 oC (lima puluh Celsius),
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terkecuali dalam hal darurat dengan melakukan tindakan
keselamatan secara khusus.
Pasal 107
Operator dan Tenaga Kerja pada tanur (furnace) harus
menggunakan APD yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Pasal 108
Operator dilarang meninggalkan tempat pengoperasian dan
harus mengawasi pipa penyalur bahan bakar secara terus
menerus meskipun pipa tersebut telah dilengkapi dengan
tingkap pengaman otomatis.
Pasal 109
Tanur (furnace) yang menggunakan sistem pengendali, sistem
pengendali harus dapat memberikan informasi pengoperasian
dari tanur (furnace) secara langsung dan akurat.
BAB VIII
PERSONIL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 110
(1)

Pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perbaikan,
perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi
dilakukan oleh teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan
Produksi.

(2)

Pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan
oleh operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.

(3)

Teknisi dan operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan
Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus memiliki kompetensi dan kewenangan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
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Pasal 111
(1)

Operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

110

ayat

(2)

meliputi:

(2)

a.

operator penggerak mula;

b.

operator mesin perkakas dan produksi; dan

c.

operator tanur (furnace).

Jumlah

kebutuhan

operator

untuk

pengoperasian

Pesawat Tenaga dan Produksi sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kedua
Teknisi K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
Pasal 112
Teknisi

K3

bidang

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;

b.

memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun di
bidangnya;

c.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

d.

berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;dan

e.

memiliki lisensi K3.
Bagian Ketiga
Operator Penggerak Mula
Pasal 113

(1)

Operator

penggerak

mula

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 111 huruf a meliputi operator motor
bakar, turbin uap, turbin air, turbin gas, dan kincir
angin.
(2)

Operator penggerak mula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
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(3)

a.

operator kelas II; dan

b.

operator kelas I.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi operator kincir angin.
Pasal 114

(1)

Operator

penggerak

mula

kelas

II

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a harus
memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan minimal SLTP/sederajat dan/atau
memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
membantu pengoperasian di bidangnya;

b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
dan

d.
(2)

memiliki lisensi K3.

Operator

penggerak

mula

kelas

I

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b harus
memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan/atau
memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun
membantu pengoperasian di bidangnya;

b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun;
dan

d.
(3)

memiliki lisensi K3.

Operator penggerak mula

kelas II dapat ditunjuk

menjadi operator penggerak mula kelas I apabila
memenuhi persyaratan:
a.

memiliki

pengalaman

sebagai

operator

sesuai

dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus
menerus; dan
b.

lulus uji operator pengggerak mula sesuai dengan
kualifikasinya.
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Pasal 115
Operator kincir angin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
113 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan

minimal

SLTP/sederajat

dan/atau

memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun
membantu pengoperasian di bidangnya.
b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

berumur paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan

d.

memiliki lisensi K3.
Bagian Keempat
Operator Mesin Perkakas dan Produksi
Pasal 116

(1)

Operator mesin perkakas dan produksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 huruf b meliputi operator
mesin mesin asah, mesin poles dan pelicin, mesin
tuang dan cetak, mesin tempa dan pres, mesin pon,
mesin penghancur, mesin penggiling dan penumbuk
(crusher machine), mesin bor, mesin frais, mesin bubut,
mesin gunting/potong plat, mesin rol dan tekuk plat,
mesin potong dan belah kayu, mesin ayak dan mesin
pemisah, mesin penyaring pasir, mesin pintal dan
mesin tenun, mesin jahit, mesin pengisi, pengungkit,
perapat tutup, pengampuh kaleng, penutup botol,
mesin pak dan pembungkus, serta mesin lain yang
sejenis.

(2)

Operator mesin perkakas dan produksi sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

diklasifikasikan

sebagai

berikut:
a.

operator kelas II; dan

b.

operator kelas I.
Pasal 117

(1)

Operator

mesin

perkakas

dan

produksi

kelas

II

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf
a harus memenuhi persyaratan:
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a.

berpendidikan minimal SLTP/sederajat dan/atau
memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
membantu pengoperasian di bidangnya.

b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
dan

d.
(2)

memiliki lisensi K3.

Operator

mesin

perkakas

dan

produksi

kelas

I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf
b, harus memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan/atau
memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun
membantu pengoperasian di bidangnya.

b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun;
dan

d.
(3)

memiliki lisensi K3.

Operator mesin perkakas dan produksi kelas II dapat
ditingkatkan

menjadi

operator

mesin

perkakas

produksi kelas I dengan persyaratan:
a.

memiliki

pengalaman

sebagai

operator

sesuai

dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus
menerus; dan
b.

lulus uji operator mesin perkakas sesuai dengan
kualifikasinya.
Bagian Kelima
Operator Tanur (Furnace)
Pasal 118

(1)

Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 huruf c meliputi operator dapur tinggi (blast
furnace), dapur oksigen (basic oxigen furnace), dapur
busur listrik (elektric arc furnace), refactory furnace,
dapur pemanas (reheating furnace), kiln dan oven.

(2)

Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
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(3)

a.

operator kelas II; dan

b.

operator kelas I.

Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak

berlaku bagi operator reheating furnace, kiln, dan oven.
Pasal 119
(1)

Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

118

ayat

(2)

huruf

a

harus

memenuhi

persyaratan:
a.

berpendidikan minimal SLTP/sederajat dan/atau
memiliki pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
di bidangnya.

b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

berumur paling rendah 21 (dua puluh satu)
tahun; dan

d.
(2)

memiliki lisensi K3.

Operator tanur (furnace) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

118

ayat

(2)

huruf

b

harus

memenuhi

persyaratan:
a.

berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan/atau
memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun
di bidangnya.

b.

berbadan sehat menurut keterangan dokter;

c.

berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun;
dan

d.
(3)

memiliki lisensi K3.

Operator tanur (furnace) kelas II dapat ditingkatkan
menjadi

operator

tanur

(furnace)

kelas

I

dengan

persyaratan:
a.

memiliki

pengalaman

sebagai

operator

sesuai

dengan kelasnya paling sedikit 2 (dua) tahun terus
menerus; dan
b.

lulus uji operator tanur (furnace) sesuai dengan
kualifikasinya.
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Bagian Keenam
Tata Cara Memperoleh Lisensi K3
Pasal 120
(1)

Untuk memperoleh lisensi K3 operator atau teknisi K3
bidang Pesawat Tenaga dan Produksi, Pengusaha atau
Pengurus mengajukan permohonan tertulis kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a.

fotokopi ijazah terakhir;

b.

surat keterangan berpengalaman kerja membantu
operator atau teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga
dan Produksi yang diterbitkan oleh perusahaan;

c.

surat keterangan berbadan sehat dari dokter;

d.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

e.

fotokopi sertifikat kompetensi; dan

f.

pas photo berwarna 2 x 3 (2 lembar) dan 4 x 6 (2
lembar).

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tim.

(3)

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(2)

dinyatakan

lengkap,

Direktur

Jenderal

menerbitkan lisensi K3.
Pasal 121
(1)

Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang
sama.

(2)

Permohonan

perpanjangan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Pengusaha dan/atau
Pengurus
melampirkan

kepada

Direktur

persyaratan

Jenderal

sebagaimana

dengan
dimaksud

dalam Pasal 120 ayat (1) dan lisensi K3 asli.
(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
masa berakhirnya lisensi K3.
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Pasal 122
Lisensi K3 hanya berlaku selama operator atau teknisi K3
bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang bersangkutan
bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan.
Pasal 123
Dalam hal sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 ayat (1) huruf e dan Pasal 121 ayat (2)
belum dapat dilaksanakan, dapat menggunakan surat
keterangan telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan
oleh Direktur Jenderal.
Bagian Ketujuh
Kewenangan Operator dan Teknisi K3 bidang Pesawat
Tenaga dan Produksi
Pasal 124
(1)

Operator

penggerak

mula

kelas

I

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b berwenang:
a.

mengoperasikan penggerak mula sesuai dengan
jenisnya dengan kapasitas lebih dari 214,47 Horse
Power (HP); dan

b.

mengawasi dan membimbing kegiatan operator
Kelas II.

(2)

Operator

penggerak

mula

Kelas

II

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a berwenang
mengoperasikan penggerak mula sesuai dengan jenis
dengan kapasitas sama atau lebih kecil dari 214,47 HP.
(3)

Operator

penggerak

mula

jenis

kincir

angin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3)
berwenang mengoperasikan kincir angin.
Pasal 125
(1)

Operator mesin

perkakas dan

produksi

kelas

I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf
b berwenang mengoperasikan perkakas dan produksi
komputerisasi (CNC).
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(2)

Operator

mesin

perkakas

dan

produksi

kelas

II

sebagaimana dimaksud pasal 116 ayat (2) huruf a
berwenang

mengoperasikan

mesin

perkakas

dan

produksi konvensional.
Pasal 126
(1)

Operator tanur (furnace) Kelas I sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b berwenang:
a.

mengoperasikan

tanur

(furnace)

sesuai

dengan

jenisnya dengan kapasitas sama dengan atau lebih
dari 50 (lima puluh) ton; dan
b.

mengawasi dan membimbing kegiatan operator
Kelas II.

(2)

Operator tanur (furnace) Kelas II sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal

118

ayat

(2)

huruf

a

berwenang

mengoperasikan tanur (furnace) sesuai dengan jenisnya
dengan kapasitas lebih kecil dari 50 (lima puluh) ton.
(3)

Operator

tanur

(furnace)

jenis

kiln

dan

oven

sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (3) berwenang
mengoperasikan kiln dan oven.
Bagian Kedelapan
Kewajiban Operator dan Teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga
dan Produksi
Pasal 127
(1)

Operator Pesawat Tenaga dan Produksi berkewajiban
untuk:
a.

melakukan pengecekan terhadap

kondisi atau

kemampuan kerja Pesawat Tenaga dan Produksi,
Alat

Pengaman,

dan

alat-alat

perlengkapan

lainnya sebelum pengoperasian Pesawat Tenaga
dan Produksi;
b.

bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian
Pesawat Tenaga dan Produksi dalam keadaan
aman;
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c.

tidak meninggalkan tempat pengoperasian Pesawat
Tenaga dan Produksi, selama mesin dihidupkan;

d.

menghentikan Pesawat Tenaga dan Produksi dan
segera melaporkan kepada atasan, apabila Alat
Pengaman atau perlengkapan Pesawat Tenaga dan
Produksi tidak berfungsi dengan baik atau rusak;

e.

operator kelas I mengawasi dan berkoordinasi
dengan operator kelas II; dan

f.

mematuhi peraturan dan melakukan tindakan
pengamanan

yang

telah

ditetapkan

dalam

pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi.
(2)

Teknisi

K3

bidang

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi

berkewajiban untuk:
a.

melaporkan
Pesawat

kepada

Tenaga

dan

atasan

langsung,

Produksi

yang

kondisi
menjadi

tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak
layak pakai;
b.

bertanggung

jawab

atas

hasil

pemasangan,

pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan
peralatan/komponen

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi;
c.

mematuhi peraturan dan melakukan tindakan
pengamanan yang telah ditetapkan; dan

d.

membantu Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian
Pesawat Tenaga dan Produksi.
Bagian Kesembilan
Pencabutan Lisensi K3
Pasal 128

Lisensi K3 dapat dicabut apabila operator atau teknisi K3
bidang Pesawat Tenaga dan Produksi yang bersangkutan
terbukti:
a.

melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan
kualifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi;
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b.

melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan
sehingga

menimbulkan

keadaan

berbahaya

atau

kecelakaan kerja; dan
c.

tidak

melaksanakan

kewajibannya

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 sesuai dengan bidangnya.
BAB IX
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 129
(1)

Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan
atau perakitan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan,
perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi
harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.

(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
Pasal 130

(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
ayat (2) merupakan kegiatan mengamati, menghitung,
mengukur, membandingkan, dan menganalisis Pesawat
Tenaga dan Produksi untuk memastikan terpenuhinya
ketentuan peraturan perundangan dan standar.

(2)

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat
(2)

merupakan

kegiatan

pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan semua tindakan pengetesan
kemampuan operasi, bahan, dan konstruksi Pesawat
Tenaga dan Produksi untuk memastikan terpenuhinya
ketentuan peraturan perundangan dan standar.
Pasal 131
Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130, meliputi:
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d.

ulang.
Pasal 132

(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dilakukan pada saat
sebelum

digunakan

atau

belum

pernah

dilakukan

pemeriksaan dan/atau pengujian.
(2)

Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada tahap perencanaan, pembuatan,
perubahan,

atau

modifikasi

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi.
(3)

Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)

meliputi

pemeriksaan

persyaratan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.
(4)

Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

gambar konstruksi/instalasi;

b.

sertifikat bahan dan keterangan lain;

c.

manufakturing data record;

d.

cara kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;

e.

gambar konstruksi dari Alat Perlindungan dan cara
kerjanya;

(5)

f.

pengukuran-pengukuran teknis;

g.

pengujian Alat Pengaman dan Alat Perlindungan;

h.

pengujian tidak merusak (Non Destructive Test); dan

i.

pengujian beban.

Dalam hal perbaikan dan modifikasi Pesawat Tenaga dan
Produksi

harus

dilakukan

pemeriksaan

dan/atau

pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 133
(1)

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 1
(satu) tahun sekali.

(2)

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 5
(lima) tahun sekali.
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(3)

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

(4)

a.

pemeriksaan dokumen;

b.

pemeriksaan visual; dan

c.

pengukuran-pengukuran teknis.

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a.

pengujian Alat Pengaman dan Alat Perlindungan;

b.

pengujian tidak merusak (Non Destructive Test); dan

c.

pengujian beban.
Pasal 134

(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 huruf c merupakan kegiatan
pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan setelah
terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, atau peledakan.

(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian khusus sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 135
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang Pesawat Tenaga
dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131
huruf

d

dilakukan

bilamana

hasil

pemeriksaan

sebelumnya terdapat keraguan.
(2)

Pemeriksaan
dinyatakan

dan/atau
pada

ayat

pengujian
(1)

sebagaimana

dilakukan

sebagaimana

pemeriksaan dan pengujian dalam Pasal 132, Pasal 133,
dan Pasal 134 kecuali pengujian beban.
Pasal 136
Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 menggunakan contoh formulir tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 137
Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 dilakukan oleh:
a.

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis; atau

b.

Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.
Pasal 138

(1)

Pemeriksaan
Pengawas

dan/atau

pengujian

Ketenagakerjaan

yang

Spesialis

dilakukan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Ahli

K3

Bidang

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b harus
ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
(3)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 Bidang Pesawat
Tenaga dan Produksi harus memiliki kompetensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 139

(1)

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat
(3) meliputi:

(2)

a.

pengetahuan teknik;

b.

keterampilan teknik; dan

c.

perilaku.

Pengetahuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit meliputi:
a.

memahami

peraturan

perundang-undangan

di

bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
b.

mengetahui jenis-jenis Pesawat Tenaga dan Produksi
dan perlengkapannya;

c.

mengetahui cara menghitung kekuatan konstruksi
Pesawat Tenaga dan Produksi;

d.

mengetahui jenis dan sifat bahan;

e.

mengetahui sumber-sumber bahaya Pesawat Tenaga
dan Produksi;
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f.

mengetahui teknik pengelasan dan pengujian tidak
merusak (Non Destructive Test);

g.

mengetahui proses pembuatan, pemasangan, dan
perbaikan/modifikasi;

h.

mengetahui jenis korosi dan pencegahannya;

i.

mengetahui kelistrikan dan alat kontrol otomatis;

j.

mengetahui mekanik terapan;

k.

mengetahui jenis fondasi dan kerangka dudukan;

l.

mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujian
Pesawat Tenaga dan Produksi; dan

m.

mengetahui cara pemeriksaan dan/atau pengujian
fondasi.

(3)

Keterampilan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a.

memeriksa, menganalisis, dan menguji Penggerak
Mula dan perlengkapannya;

b.

memeriksa,

menganalisis,

dan

menguji

Mesin

Perkakas dan Produksi dan perlengkapannya;
c.

memeriksa, menganalisis, dan menguji Transmisi
Tenaga Mekanik dan perlengkapannya;

d.

memeriksa,

menganalisis,

dan

menguji

Tanur

(furnace) dan perlengkapannya;
e.

memeriksa, menganalisis, dan menguji fondasi dan
kerangka;

f.

memeriksa

dan

menganalisis

sumber

bahaya

Pesawat Tenaga dan Produksi;
g.

memeriksa

dan

menganalisis

pengelasan

dan

pengujian tidak merusak (Non Destructive Test);
h.

memeriksa dan menganalisis kelistrikan dan alat
kontrol otomatis; dan

i.

mampu
kegiatan

membuat

laporan

pemeriksaan

dan

dan

analisis

pengujian

hasil

Pesawat

Tenaga dan Produksi.
(4)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diubah

sesuai

dengan

perkembangan

teknik

dan

teknologi.
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(5)

Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi

sikap

profesional,

jujur,

tegas,

hati-hati,

bertanggung

teliti,
jawab,

koordinatif,
patuh,

dan

disiplin.
Pasal 140
Pengurus

dan/atau

Pengusaha

memfasilitasi

dalam

pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Tenaga dan
Produksi berupa penyediaan alat-alat bantu.
Pasal 141
(1)

Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 harus dilaporkan ke pimpinan unit kerja
pengawasan ketenagakerjaan.

(2)

Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana pada ayat
(1) wajib dituangkan dalam surat keterangan yang
diterbitkan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(3)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan alasan teknis pada lembar tersendiri.

(4)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
a.

lembar pertama, untuk pemilik;

b.

lembar

kedua,

untuk

unit

pengawasan

unit

pengawasan

ketenagakerjaan setempat; dan
c.

lembar

ketiga,

untuk

ketenagakerjaan pusat.
(5)

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan surat
keterangan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan di
pusat setiap 1 (satu) bulan sekali.
Pasal 142

(1)

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
141

ayat

(2)

meliputi surat keterangan memenuhi

persyaratan K3 atau surat keterangan tidak memenuhi
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persyaratan

K3

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2)

Pesawat Tenaga dan Produksi yang mendapatkan surat
keterangan memenuhi persyaratan K3 diberikan tanda
memenuhi syarat K3 pada setiap Pesawat Tenaga dan
Produksi.

(3)

Tanda memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa stiker yang dibubuhi stempel tercantum
dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB X
PENGAWASAN
Pasal 143
Pengawasan pelaksanaan K3 Pesawat Tenaga dan Produksi di
Tempat Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XI
SANKSI
Pasal 144
Pengusaha

dan/atau

Pengurus

yang

tidak

memenuhi

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 145
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:
a.
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PER.

04/MEN/1985

tentang

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi;
b.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan

Nomor

SE.NO.01/DJPPK/

VI/2009

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengujian Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi
Petugas dan Operator Pesawat Uap, Pesawat Tenaga dan
Produksi, Pesawat Angkat dan Angkut; dan
c.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan Nomor KEP/75/PPK/XII/2013 tentang
Petunjuk Teknis Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan,
Pesawat

Angkat-Angkut,

dan

Pesawat

Tenaga

dan

Produksi, khusus yang mengatur Pembinaan Calon Ahli
Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja

bidang

Pesawat

pada

tanggal

Tenaga dan Produksi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 146
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
DAFTAR LAMPIRAN
1.

TABEL:
A.

DIAMETER POROS MINIMUM DAN TEBAL RODA GERINDA PADA
KECEPATAN OPERASI SAMPAI DENGAN 35 M/DETIK

B.

DIAMETER POROS MINIMUM DAN TEBAL RODA GERINDA PADA
KECEPATAN OPERASI 7.000 FEET/MENIT

C.

KECEPATAN ROTASI RODA GERINDA YANG DIPERBOLEHKAN

D.

KECEPATAN TES YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK RODA GERINDA

E.

JUMLAH DAN KUALIFIKASI OPERATOR PESAWAT TENAGA DAN

PRODUKSI
2.

FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN:

A.

PENGGERAK MULA;

B.

MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI;

C.

TANUR (FURNACE); DAN

3.

CONTOH STICKER MEMENUHI PERSYARATAN K3.

4.

SURAT KETERANGAN MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN K3:
A.

MOTOR DIESEL;

B.

MESIN PERKAKAS DAN PRODUKSI;

C.

TRANSMISI TENAGA MEKANIK; DAN

D.

TANUR (FURNACE).

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M . HANIF DHAKAIRI
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.909, 2017

KEMENAKER.
Pencabutan.

K3

Elevator

dan

Eskalator.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
ELEVATOR DAN ESKALATOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
huruf a dan huruf f dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan
huruf nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, perlu mengatur keselamatan dan
kesehatan kerja elevator dan eskalator;

b.

bahwa dengan perkembangan teknologidan pemenuhan
syarat keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan
eskalator serta perkembangan peraturan perundangundangan,

perlu

dilakukan

penyempurnaan

atas

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.03/MEN/1999 tentang Syarat-Syarat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan
Barang;
c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
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: 1.

Undang-Undang
Pernyataan

Nomor

Berlakunya

Perburuhan

Tahun

3

Tahun

1951

Undang-Undang

1948

Nomor

23

tentang

Pengawasan

dari

Republik

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

1970

tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1918);
3.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
4.

Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

2003

tentang

Pengesahan ILOConvention No. 81 Concerning Labour
Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO
Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam
Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);
6.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;

7.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Ketenagakerjaan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
8.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang

Tata

Rancangan

Cara

Mempersiapkan

Undang-Undang,

Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta
Pembentukan

Rancangan

Peraturan

Menteri

di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
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9.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1753);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

KETENAGAKERJAAN

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ELEVATOR DAN
ESKALATOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja.

2.

Elevator adalah pesawatlift yang mempunyai kereta dan
bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel
pemandu

yang

dipasang

secara

permanen

pada

bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk
mengangkut orang dan/atau barang.
3.

Tali baja (wire rope) atau sabuk penggantung(belt)adalah
sejumlah tali kawat baja yang dipilin yang merupakan
untaian seperti tali tambang atau sabuk yang terdiri dari
tali kawat baja yang dilapisi polyuretan atau sejenisnya
yang digunakan untuk menarik kereta.

4.

Teromol Penggerak (traction sheave)adalah bagian dari
mesin Elevator berbentuk tabung (cylinder) atau roda
katrol yang mempunyai alur untuk penempatan tali baja
atau sabuk penggantung.

5.

Ruang Luncur (hoistway)adalah ruang tempatkereta dan
bobot imbang bergerak yang dibatasi oleh Lekuk Dasar,
dinding tegak lurus dan langit-langit.
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6.

Lekuk Dasar (pit)Elevator adalah bagian Ruang Luncur
yang berada di bawah lantai landas pemberhentian
terbawah sampai pada dasar Ruang Luncur.

7.

Kereta (elevator cabin/car) adalah bagian dari elevator
yang

merupakan

mempunyai

lantai,

ruang

tertutup

dinding,

pintu

(enclosure)

yang

dan

yang

atap

digunakan untuk mengangkut orang dan barang atau
khusus barang.
8.

Governor adalah alat pengindera kecepatan lebih yang
bekerja atas dasar gaya sentrifugal, berfungsi sebagai
pemutus arus listrik dan menyebabkan rem pengaman
kereta

bekerja

apabilakereta

dalam

keadaan

turun

mengalami kecepatan yang lebih tinggi dari yang telah
ditetapkan.
9.

Rem Pengaman Kereta (safety device) adalah peralatan
mekanik yang ditempatkan pada bagian bawah atau
bagian atas dari kereta, bekerja untuk menghentikan
elevator apabila terjadi kecepatan lebih dengan cara
menjepit pada rel pemandu.

10. Bobot Imbang (counterweight)adalah sejenis bandul guna
mengimbangi berat kereta dan sebagian dari muatan,
diikat pada ujung lain dari tali baja/sabuk penggantung.
11. Rel Pemandu (guide rail)adalah batang berbentuk “T”
khusus, yang dipasang permanen tegak lurus sepanjang
Ruang Luncur untuk memandu jalannya kereta dan
Bobot Imbang dan berguna untuk bekerjanya rem.
12. Peredam (buffer)adalah alat untuk meredam tumbukan
kereta

atau

Bobot

Imbang

guna

menyerap

tenaga

tumbukan kereta atau Bobot Imbang, apabila kereta atau
Bobot Imbang melewati batas yang sudah ditetapkan.
13. Eskalator

adalahpesawat

transportasi

untuk

memindahkan orang dan/atau barang, mengikuti jalur
lintasan rel yang digerakkan oleh motor listrik.
14. Lekuk Dasar (pit)Eskalator adalahruang bagian bawah
dari eskalator.
15. Anak Tangga atau Palet adalah bagian dari eskalator
yang
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disusun berderet dan berangkai satu sama lainnya
dengan rantai yang merupakan rangkaian tidak terputus.
16. Bidang Landas adalah bagian dari eskalator yang tidak
bergerak pada kedua ujung yang merupakan tempat
masuk dan keluar orang dan/atau barangdari Anak
Tangga atau Palet.
17. Dinding Pelindung (Balustrade) adalah pasangan pelat
dan/atau kaca disepanjang lintasan kiri dan kanan yang
merupakan batas area pengangkutan.
18. Pelindung Bawah (skirt panel) adalah dinding pelat
penutup badan bagian dalam eskalator yang berada pada
kedua sisi Anak Tangga atau Palet.
19. Ban

Pegangan

adalah

bagian

yang

bergerak

yang

mengikuti gerak Anak Tangga atau Palet yang berfungsi
sebagai pegangan bagi orang.
20. Lintasan Luncur (void) adalah konstruksi bangunan
permanen tempat dimana eskalator dipasang.
21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan,
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana
tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat
sumber bahaya, termasuk tempat kerja ialah semua
ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang
merupakan

bagian-bagian

atau

yang

berhubungan

dengan tempat kerja tersebut.
22. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik, Elevator,
dan

Eskalator

yang

Ketenagakerjaan

selanjutnya

Spesialis

disebut

adalah

Pengawas
pengawas

ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di
bidang K3 listrik, Elevator, dan Eskalatoryang berwenang
untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan
danpengujian

listrik,

Elevator

dan

Eskalator

serta

pengawasan, pembinaan, dan pengembangan sistem
pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
23. Pengusaha adalah:
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a.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik
sendiri;
b.

orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
Perusahaan bukan miliknya;
c.

orang

perseorangan,

hukum

yang

persekutuan,

berada

di

atau

Indonesia

badan

mewakili

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
24. Ahli

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja

bidang

Elevatordan Eskalator adalah yang selanjutnya disebut
Ahli K3 bidang Elevator dan Eskalator adalah tenaga
teknis berkeahlian khusus dari luar instansi yang
membidangi ketenagakerjaan yangmempunyai keahlian
di bidang K3 Elevator dan Eskalator yang ditunjuk oleh
Menteri

untuk

mengawasi

ditaatinya

peraturan

perundang-undangan di bidang Elevator dan Eskalator.
25. Pengurus

adalah

orang

yang

mempunyai

tugas

memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya
yang berdiri sendiri.
26. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

yang

membidangi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
(1)

Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat
K3 Elevator dan Eskalator.

(2)

Syarat

K3

sebagaimana

dilaksanakan

sesuai

perundang-undangan

dimaksud

pada

dengan

ketentuan

dan/atau

standar

ayat

(1)

peraturan
di

bidang

Elevator dan Eskalator.
(3)

Standarbidang

Elevatordan

Eskalator

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:
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Pasal 3
Pelaksanaan syarat K3 Elevator dan Eskalatorsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:
a.

melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di
Tempat Kerja dari potensi bahaya Elevator dan Eskalator;

b.

menjamin dan memastikan Elevator dan Eskalatoryang
aman, handal dan memberikan jaminan keselamatan dan
kesehatan bagi pengguna; dan

c.

menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk
meningkatkan produktivitas.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Pelaksanaan syaratK3 Elevator dan Eskalatorsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan perencanaan,
pembuatan,pemasangan, perakitan, pemakaian, perawatan,
pemeliharaan, perbaikan,pemeriksaan,dan pengujian.
Pasal 5
(1)

(2)

Elevatorsebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 meliputi:
a.

Elevator penumpang;

b.

Elevator panorama;

c.

Elevatorrumah tinggal;

d.

Elevator pelayanan (service);

e.

Elevator pasien;

f.

Elevator penanggulangan kebakaran (fire Elevator);

g.

Elevator disabilitas;

h.

Elevator miring(incline Elevator);

i.

Elevator barang; dan

j.

Elevator lainnya yang memenuhi Pasal 1 angka2.

Eskalator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a.

Eskalator yang memiliki sudut kemiringan 27,5(dua
puluh tujuh koma lima) derajatsampai dengan
35(tiga puluh lima) derajatdan memiliki anak tangga;
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b.

Eskalator yang memiliki sudut 0 (nol) derajat sampai
paling tinggi 12(dua belas) derajat dan memiliki palet
(Travelator).
BAB III

SYARATKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ELEVATOR
DAN ESKALATOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1)

Syarat K3 perencanaan dan pembuatan Elevator atau
Eskalatorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a.

pembuatan gambar rencana konstruksi dan instalasi
listrik;

b.

persyaratan

dan

spesifikasi

teknis

bagian

dan

perlengkapanElevatoratauEskalator;
c.

perhitungan teknis;

d.

pembuatan diagram panel pengendali;dan

e.

pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama
Elevatoratau Eskalator harus memiliki tanda hasil
pengujian

dan/atau

sertifikat

bahan

yang

diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
(2)

Syarat K3 pemasangan, perakitan, perawatan, perbaikan
Elevator atau Eskalatorsebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 meliputi:
a.

pembuatan gambar rencana yang telah dinyatakan
memenuhi persyaratan K3;

b.

pembuatan dokumen gambar terpasang (as built
drawing);

c.

pembuatan rencana Ruang Luncur atau Lintasan
Luncur, dankamar mesin;

d.

pemasangan bagian dan perlengkapan yang harus
sesuai dengan perencanaan dan memiliki sertifikat
dan/atau dinyatakan memenuhi persyaratan K3 dari
lembaga berwenang;
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e.

wajib

menggunakan

bagian

atau

perlengkapan

Elevator atau Eskalator yang mempunyai spesifikasi
yang sama atau setara dengan spesifikasi yang
terpasang

apabila

perbaikan

atau

perawatan

memerlukan penggantian bagian atau perlengkapan
Elevator atau Eskalator;dan
f.

wajib membuat dan melaksanakan prosedur kerja
aman.

(3)

Syarat

K3

pemakaian

Elevatoratau

Eskalator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
a.

penyediaan prosedur pemakaian yang aman;

b.

pemakaian

yang

sesuai

dengan

jenis

dan

bagian

dan

kapasitas;dan
c.

pemeliharaan

untuk

perlengkapan

Elevator

memastikan
atau

Eskalator

tetap

berfungsi dengan aman.
Bagian Kedua
Elevator
Pasal 7
(1)

Persyaratan K3 Elevator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4dilaksanakan pada bagianElevatormeliputi:
a.

mesin;

b.

tali/sabuk penggantung;

c.

teromol;

d.

bangunan Ruang Luncur, ruang atas dan Lekuk
Dasar;

(2)

e.

Kereta;

f.

Governor dan Rem Pengaman Kereta;

g.

Bobot Imbang, Rel Pemandu dan Peredam; dan

h.

instalasi listrik.

Bahan dan konstruksi bagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus cukup kuat, tidak cacat dan aman
serta sesuai dengan jenis dan peruntukannya.

(3)

BagianElevator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang berasal dari luar negeri wajib memiliki keterangan
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spesifikasi

yang

memenuhi

dibuktikan

dengan

persyaratan

sertifikat

yang

K3

yang

diterbitkan

oleh

lembaga atau instansi yang berwenang dari negara
pembuat.
(4)

Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Paragraf 1
Mesin
Pasal 8

(1)

Mesin harus dipasang pada dudukan yang kuat dan
permanen.

(2)

Mesin

harus

dilengkapi

dengan

rem

berupa

alat

pengaman elektrik dan mekanik yang dilengkapi dengan
saklar (brake switch)untuk menjamin dapat beroperasi
dengan aman.
(3)

Apabila

Elevator

dimaksud

pada

akan
ayat

bergerak,
(2)

rem

membuka

sebagaimana

dengan

tenaga

elektromagnet, pneumatik, atau hidrolik dan harus dapat
memberhentikan mesin secara otomatis pada saat arus
listrik putus.
Pasal 9
(1)

Elevator yang memiliki kamar mesin harus memenuhi
persyaratan:
a.

bangunan kamar mesin harus kuat, bebas air dan
dibuat dari bahan tahan api paling singkat 1 (satu)
jam;

b.

kamar

mesin

harus

mempunyai

ruang

bebas

didepan alat pengendali paling kecil700 (tujuh ratus)
milimeter,diantara barang bergerak paling sedikit
500 x 600 (lima ratus kali enam ratus) milimeter
denganketinggianpaling
seratus)

milimeter

rendah2100

dan/atau

(dua

mempunyai

ribu
ruang

bebas diatas mesin paling kecil 500 (lima ratus)
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milimeter;
c.

area kerja dalam kamar mesin harus mempunyai
penerangan paling rendah 100 (seratus)lux dan 50
(lima puluh)lux diantara area kerja;

d.

kamar mesin memiliki ventilasi atau berpendingin
ruangan yang cukup sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e.

pintu kamar mesin harus:
1)

membuka arah ke luar yangdilengkapi kunci
untuk membuka dari luar dan tanpa kunci
untuk membuka dari dalam (panic door);

2)

terbuat dari bahan tahan api paling singkat1
(satu) jam; dan

3)

mempunyai ukuran lebar paling sedikit 750
(tujuh ratus lima puluh) milimeter dan tinggi
paling rendah 2000 (dua ribu) milimeter.

f.

mesin, alat pengendali kerja dan panel hubung bagi
listrik harus dipasang dalam kamar mesin;

g.

seluruh benda berputar dan peralatan listrik yang
berbahaya di kamar mesin wajib terlindung dan
diberikan tanda bahaya;

h.

lubang tali baja/sabuk penggantung dilantai kamar
mesin

diberikan

pelindung

setinggi

50

(lima

puluh)milimeter;
i.

tangga

menuju

kamar

mesin

harus

dipasang

permanen, dilengkapi dengan pagar pengaman dan
tahan api;
j.

jika ada perbedaan ketinggian lantai dikamar mesin
lebih dari 500 (lima ratus) milimeter maka harus
disediakan tangga dan pagar pengaman;dan

k.

setiap kamar mesin harus dilengkapi dengan alat
pemadam

api

ringan

jenis

kering

dengan

kapasitaspaling sedikit 5 (lima) kilogram.
(2)

Elevator

yang

tidak

memiliki

kamar

mesin

harus

memenuhi persyaratan:
a.

panel hubung bagi listrik dan alat pengendali harus
dipasang diluar Ruang Luncur Elevator;
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b.

panel hubung bagi listrik harus dipasang pada lantai
yang sama dengan alat pengendali kerja tidak lebih
dari 5000 (lima ribu) millimeter;

c.

area kerja dalam kamar mesin harus mempunyai
penerangan paling rendah 100 (seratus) lux dan 50
(lima puluh)lux diantara area kerja;

d.

mempunyai peralatan pembuka rem mesin secara
elektrikatau

mekanis

untuk

evakuasi

yang

ditempatkan di dalam lemari pengendali atau lemari
tersendiri dekat lemari pengendali;
e.

untuk peralatan pembuka rem secara elektrik,
proses buka dan tutup rem secara bergantian
sampai berhenti pada lantai pendaratan harus
bekerja secara otomatis meskipun tombol pembuka
rem ditekan terus menerus;

f.

untuk peralatan pembuka rem secara mekanis,
harus tersedia indikasi penunjukkerataan Kereta
dengan lantai pendaratan dalam bentuk lampu
indikator atau indikator lain yang mudah dilihat;

g.

penyediaan peralatan tambahan untuk evakuasi
pada saat Kereta dan Bobot Imbang pada posisi
seimbang;dan

h.

penyediaan alat pemadam api ringan jenis kering
dengan

kapasitas

paling

sedikit

5

(lima)

kilogramditempatkan dekat pintu Elevator paling
atas.
(3)

Elevator

harus

dilengkapi

dengan

sakelar

darurat

berwarna merah (emergencystop switch) dan dipasang
dekat dengan panel pengendali.
Paragraf 2
Tali/Sabuk Penggantung
Pasal 10
(1)

Tali/sabuk penggantung Kereta harus kuat, luwes, tidak
boleh terdapat sambungan dan mempunyai spesifikasi
seragam.
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(2)

Tali/sabuk

penggantung

Kereta

tidak

boleh

menggunakan rantai.
(3)

Tali/sabuk penggantung Kereta harus mempunyai angka
faktor keamanan untuk kecepatan sebagai berikut:
a.

20 (dua puluh) meter per menit sampai dengan 59
(lima puluh sembilan) meter per menit, paling sedikit
8 (delapan) kali kapasitas angkut yang ditentukan;

b.

59 (lima puluh sembilan) meter per menit sampai
dengan 104 (seratus empat) meter per menit, paling
sedikit 9,5 (sembilan koma lima) kali kapasitas
angkut yang ditentukan;

c.

105 (seratus lima) meter per menit sampai dengan
209 (dua ratus sembilan) meter per menit, paling
sedikit10,5 (sepuluh koma lima) kali kapasitas
angkut yang ditentukan;

d.

210 (dua ratus sepuluh) meter per menit sampai
dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan)
meter per menit, paling sedikit 11,5 (sebelas koma
lima) kali kapasitas angkut yang ditentukan;dan

e.

300 (tiga ratus) meter per menit atau lebih, paling
sedikit12 (dua belas) kali kapasitas angkut yang
ditentukan.

(4)

Jika menggunakanpenggantung Kereta jenis tali, tali
mempunyai diameter paling kecil6 (enam) milimeter dan
paling sedikit 3 (tiga) jalur, khusus untuk Elevatoryang
tidak mempunyai Bobot Imbang (tarikan gulung)paling
sedikit 2 (dua) jalur.

(5)

Jika

menggunakanpenggantung

Kereta

jenis

sabuk,

sabuk yang digunakan berukuran paling kecil 3 x 30 (tiga
kali tiga puluh) milimeter, paling sedikit 2 (dua) jalur.
Pasal 11
Elevatoryang tidak mempunyai Bobot Imbang (tarikan gulung)
harus dilengkapi dengan peralatan pengaman yang dapat
memberhentikan motor penggerak secara otomatis, apabila
alat penggantung Kereta penarik menjadi kendur.
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Paragraf 3
Teromol
Pasal 12
(1)

Setiap Teromol Penggerak harus diberi alur penempatan
tali/sabuk penggantung Kereta untuk mencegah terjepit
atau tergelincir dari gulungan Teromol Penggerak.

(2)

Perbandingan antara garis tengah Teromol Penggerak
dengan

tali/sabuk

penggantung

Kereta

ditetapkan

sebagai berikut:
a.

Elevator penumpang atau barang = 40 : 1 (empat
puluh banding satu)

b.

Governor = 25 : 1 (dua puluh lima banding satu)
Paragraf 4

Bangunan Ruang Luncur, Ruang Atas, dan Lekuk Dasar
Pasal 13
(1)

Bangunan Ruang Luncur, ruang atas, dan Lekuk Dasar
harus mempunyai konstruksi yang kuat, kokoh, tahan
api dan tertutup rapat mulai dari lantai bawah Lekuk
Dasar sampai bagian langit-langit Ruang Luncur, kecuali
Elevator Panorama dan Elevator Miring.

(2)

Dinding Ruang Luncur, ruang atas dan Lekuk Dasar
ElevatorPanorama, lantai terbawah dan lantai yang dapat
dilalui orang dengan ketinggian paling rendah 2000 (dua
ribu) milimeter.

(3)

Landasan

jalur

KeretaElevator

Miring

(incline

Elevator)harus mempunyai pondasi yang kuat, tahan
terhadap cuaca.
Pasal 14
(1)

Ruang Luncur, ruang atas, dan Lekuk Dasar harus selalu
bersih, bebas dari instalasi atau peralatan yang bukan
bagian dari instalasi Elevator.

(2)

Ruang Luncur harus tersedia penerangan yang cukup,
paling sedikit 2 (dua) titik di langit-langit (overhead) dan
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bagian

bawah

Lekuk

Dasar

paling

rendah

100

(seratus)lux.
(3)

Ruang Luncur, ruang atas dan Lekuk Dasar untuk
ElevatorEkspres(non stop)harus dilengkapi dengan pintu
darurat paling sedikit 1 (satu) buah pada setiap jarak
paling jauh 11000 (sebelas ribu) milimeter, dengan tinggi
ambang pintu paling jauh 300 (tiga ratus) milimeter dari
level lantai.

(4)

Pintu darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus
terbuat dari bahan tahan api paling sedikit1 (satu) jam,
berengsel, berukuran lebar 700 (tujuh ratus) milimeter
dan tinggi 1400 (seribu empat ratus) milimeter atau lebih
serta hanya dapat dibuka dari dalam Ruang Luncur,
ruang atas, dan Lekuk Dasar atau dari Kereta arah
keluar.

(5)

Pintu darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dilengkapi dengan sakelar pengaman yang menjamin
Kereta tidak bergerak dan melanjutkan gerakannya
kecuali apabila pintu darurat Ruang Luncur tertutup
rapat dan terkunci dan hanya dapat dibuka dari dalam
Ruang Luncur tanpa anak kunci atau dari luar Ruang
Luncur dengan kunci.

(6)

Pintu darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diperlukan apabila salah satu panel dinding Kereta
samping dapat dibuka untuk keperluan evakuasi, untuk
Ruang Luncur yang lebih dari 2 (dua) unit Elevator.

(7)

Apabila di dalam Ruang Luncur terdapat jarak antara
Kereta dan pintu darurat melebihi 350 (tiga ratus lima
puluh)milimeter,

harus

dilengkapi

jembatan

bantu

dengan lebar paling kecil 500 (lima ratus)milimeterdan
berpagar untuk tujuan evakuasi.
Pasal 15
(1)

Ruang atas harus mempunyai ruang bebas paling kecil
500 (lima ratus) milimeter antara Kereta dan langit-langit
Ruang Luncur pada saat Bobot Imbang menekan penuh
buffer.
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(2)

Lekuk Dasar harus mempunyai ruang bebas paling
kecil500 (lima ratus) milimeter, kecuali Elevator rumah
tinggal paling kecil 300 (tiga ratus) milimeter.

(3)

Lekuk Dasar harus dilengkapi dengan tangga sampai
kedasar pitdimulai dari 1000 (seribu)milimeter diatas
lantai paling bawah atau pintu darurat.

(4)

Lekuk Dasar yang berada pada salah satu lantai
bangunan yang tidak langsung berhubungan dengan
tanah, harus memenuhi syarat:
a.

kekuatan struktur lantai tersebut paling sedikit
5000 N/m2(lima ribu newton per meter persegi);

b.

Bobot

Imbang

harus

dilengkapi

dengan

rem

pengaman (safety gear);dan
c.

di bawah Lekuk Dasar tidak boleh digunakan untuk
Tempat Kerja dan/atau penyimpanan barang yang
mudah meledak atau terbakar, kecuali 2 (dua) lantai
dibawah Lekuk Dasar atau lebih.

(5)

Akses menuju ke Lekuk Dasar harus disediakan 2 (dua)
saklar pengaman (pit switch) yang dipasang didalam
Ruang Luncur dengan ketinggian 1500 (seribu lima ratus)
milimeter dari ambang pintu Elevator paling bawah dan
mudah dijangkau dan 500 (lima ratus) milimeterdari
lantai pit.

(6)

Lekuk Dasar antara 2 (dua) Elevator yang bersebelahan
harus diberi pengaman berupa sekat (pit screen) mulai
dari ketinggian 300 (tiga ratus) milimeter dari dasar pit,
sampai dengan 3000 (tiga ribu)milimeter ke atas.
Pasal 16

(1)

Daun pintu Ruang Luncur harus dibuat dari bahan tahan
api paling singkat1 (satu) jam dan dapat menutup rapat.

(2)

Pintu penutup Ruang Luncur harus dilengkapi dengan
kunci

kait

(interlock)

dan

saklar

pengaman

yang

menjamin:
a.

Kereta tidak bergerak dan melanjutkan gerakannya
kecuali

apabila

pintu

penutup

Ruang

Luncur

tertutup rapat dan terkunci;
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b.

dalam

kondisi

normal(auto),pintu

hanya

dapat

terbuka jikaKereta dalam keadaan berhenti penuh
dalam zona lantai pemberhentian.
(3)

Pintu dapat terbuka jika Kereta sama rata dengan lantai
pemberhentian, pada kondisi normaldengan toleransi
beda kerataan lantai Kereta dengan lantai pemberhentian
tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) milimeter.
Pasal 17

(1)

Pada Ruang Luncur yang berisi lebih dari 1 (satu)Kereta
dan mempunyai jarak antar Kereta paling jauh 500 (lima
ratus)milimeter

harus

dilengkapi

pengaman

berupa

sekat(hoistway screen) yang dipasang secara penuh
sepanjang Ruang Luncur.
(2)

UntukElevatorMiring (Incline Elevator) harus dilengkapi
tangga sepanjang rel.
Paragraf 5
Kereta
Pasal 18

(1)

Rangka Kereta harus terbuat dari baja dan kuat dapat
menahan

beban

akibat

pengoperasian

Elevator,

bekerjanya pesawat pengaman serta tumbukan antara
Kereta dengan Peredam.
(2)

Badan Kereta harus tertutup rapat dan mempunyai
pintu.

(3)

Tinggi dinding Kereta harus paling rendah2000 (dua ribu)
millimeter.

(4)

Luas lantai Kereta harus memenuhi persyaratan:
a.

kecuali Elevator pasien dan Elevator barang, luas
lantai

Kereta

penumpang

harus

atau

sesuai

beban

dan

dengan

jumlah

perbandingannya

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.

luas Kereta Elevator sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dapat diperluas paling besar 6 %(enam
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persen) untuk Elevatorpasien dan paling besar 14 %
(empat belas persen) untuk Elevator Barang.
Pasal 19
(1)

Kereta Elevator harus dilengkapi dengan pintu yang
kokoh, aman, bekerja otomatis, kecuali Elevatorrumah
tinggal dan Elevatorbarang.

(2)

Pintu Keretasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a.

ukuran paling kecil 700 (tujuh ratus) milimeter x
2000 (dua ribu) milimeter;

b.

dilengkapi kunci kait dan saklar pengaman; dan

c.

celah antara ambang pintu Kereta dan ambang pintu
Ruang Luncur berukuran 28 (dua puluh delapan)
sampai dengan 32 (tiga puluh dua) milimeter.

(3)

Sisi Kereta bagian luar dengan balok pemisah (separator
beam) Ruang Luncur mempunyai celah paling sedikit 250
(dua ratus lima puluh) milimeter atau lebih.
Pasal 20

(1)

Elevatordilengkapi dengan peralatan tanda bahaya alarm
bel dengan sumber tenaga cadangan dan intercom yang
dipasang pada lantai tertentu dan dapat dioperasikan
dari dalam Kereta.

(2)

Selain

peralatan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)Kereta Elevator harus dilengkapi dengan:
a.

ventilasi paling kecil 1%(satu persen) dari luas
Kereta dan penerangan paling rendah 50 (lima
puluh) lux;

b.

penerangan darurat paling sedikit 5 (lima) lux
selama 30 (tiga puluh) menit;

(3)

c.

panel operasi; dan

d.

petunjuk posisi Kereta pada lantai tertentu.

Panel operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, meliputi:
a.

nama pembuat atau merk dagang kecuali jika diatur
sendiri;
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b.

kapasitas beban puncak dalam satuan kilogramatau
orang;

c.

rambu dilarang merokok dan petunjuk lainnya bagi
pemakai;

d.

indikasi beban lebih dengan tulisan dan signal
visual;

e.

tombol pintu buka dan pintu tutup;

f.

tombol permintaan lantai pemberhentian;

g.

tombol bel alarm dan tanda bahaya;dan

h.

intercom komunikasi dua arah.
Pasal 21

(1)

Atap Kereta harus kuat menahan berat peralatan dan
beban paling sedikit200 (dua ratus) kilogram.

(2)

Atap Kereta harus dilengkapi pintu darurat dengan
persyaratan:
a.

berengsel, dilengkapi dengan saklar pengaman dan
dapat dibuka dari luar Kereta dengan menarik
pegangan tangan tanpa terkunci;

b.

tidak mengganggu bagian instalasi di atas atap
Kereta sewaktu dibuka; dan

c.

mempunyai ukuran lebar paling kecil lebar 350 x
450 (tiga ratus lima puluh kali empat ratus lima
puluh) milimeter.

(3)

Pintu darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
apabila dipasang pada dinding samping Kereta harus
memenuhi persyaratan:
a.

berengsel;

b.

dengan ukuran lebar paling kecil 350 (tiga ratus
lima puluh) millimeter dan tinggi paling rendah 1800
(seribu delapan ratus) milimeter;

c.

dapat dibuka dari luar Kereta tanpa kunci atau dari
dalam Kereta dengan kunci khusus;

d.

dilengkapi

saklar

pengaman

dan

dihubungkan

dengan rangkaian pengendali yang berfungsi untuk
menghentikan Elevator apabila pintu darurat dalam
keadaan terbuka; dan

4882

www.peraturan.go.id

2017, No.909

-20-

e.

dipasang pegangan tangan permanen dan dicat
warna kuning.

(4)

Atap Kereta harus dilengkapi pagar pengaman permanen
berkekuatan 90 (sembilan puluh) kilogramdan dicat
warna kuning.

(5)

Ukuran pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dengan ketentuan:
a.

untuk celah antara Kereta dengan dinding antara
300 (tiga ratus) milimeter sampai dengan 850
(delapan ratus lima puluh) millimeter,tinggi pagar
pengaman

paling

sedikit

700

(tujuh

ratus)

milimeter;dan
b.

untuk celah antara Kereta dengan dinding lebih dari
850 (delapan ratus lima puluh) milimeter, tinggi
pagar pengaman paling sedikit 1100 (seribu seratus)
milimeter.

(6)

Di atas atap Kereta dipasang:
a.

lampu paling rendah 100 (seratus) luxdengan kabel
lentur paling pendek 2000 (dua ribu) millimeter; dan

b.

tombol pengoperasian manual di atas atap Kereta
dipasang permanen dan memiliki tombol utama
(common), naik, turun dan berhenti.
Pasal 22

Interior di dalam Kereta harus memenuhi persyaratan:
a.

terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah dan tidak
membahayakan;

b.

tidak menganggu penggunaan pintu darurat pada atap
dan perlengkapan di dalam Kereta; dan

c.

harus memperhitungkan faktor keamanan dan kapasitas
motor.
Paragraf 6
Governor dan Rem Pengaman Kereta
Pasal 23

(1)

Elevatorharus dilengkapi dengan sebuah Governor yang
mempunyai penjepit tali/sabuk Governor untuk memicu
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bekerjanya Rem Pengaman Kereta jika terjadi kecepatan
lebih.
(2)

Governor

yang

dimaksud

pada

ayat

(1)

harus

dilengkapisakelar yang dapat memutuskan aliran listrik
ke mesin sesaat sebelum Rem Pengaman Kereta bekerja.
(3)

Rem Pengaman Kereta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

harus

bekerja

pada

saat

Governor

mencapai

persentase kecepatan Elevator 115%(seratus lima belas
persen) sampai dengan 140% (seratus empat puluh
persen)dari kecepatan nominal.
(4)

Pada saat Rem Pengaman Kereta bekerja, Kereta harus
berhenti secara bertahap.
Pasal 24

(1)

Rem pengaman wajib dipasang pada Kereta Elevator.

(2)

Rem pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus yang dapat memberhentikan Kereta dengan beban
penuh apabila terjadi kecepatan lebih atau goncangan
atau tali/sabuk penggantung Kereta putus.

(3)

(4)

Rem Pengaman Kereta terdiri atas:
a.

rem pengaman kerja berangsur (progressive); dan

b.

rem pengaman kerja mendadak (instantaneous).

Rem Pengaman Kereta sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak boleh menggunakan sistem elektris, hidrolis
atau pneumatis.

(5)

Rem Pengaman Kereta kerja berangsur (progressive)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya
boleh dipergunakan untuk Elevator dengan kecepatan 60
(enam puluh) meter per menit atau lebih.

(6)

Rem pengaman Kereta kerja mendadak (instantaneous)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya
boleh dipergunakan untuk Elevator dengan kecepatan
kurang dari 60 (enam puluh) meter per menit.
Pasal 25

(1)

Rem pengaman tidak boleh bekerja untuk pergerakan
Kereta ke atas, kecuali jika dipasang rem pengaman
khusus.
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(2)

Rem pengaman lebih dari 1 (satu) pasang dengan 1 (satu)
Governor maka harus dipergunakan jenis sama dan
bekerja secara serempak.

(3)

Elevator dengan kecepatan 60 (enam puluh) meter per
menit atau lebih harus mempunyai alat pemutus kontak
elektris untuk menghentikan motor penggerak sesaat
sebelum rem pengaman bekerja.
Pasal 26

Elevator harus dilengkapi dengan:
(1)

Sakelar pengaman lintas batas (travel limit switch) untuk
memberhentikan mesin secara otomatis sebelum Kereta
atau Bobot Imbang mencapai batas perjalanan terakhir
ke atas dan ke bawah.

(2)

Alat pembatas beban lebih (overload limit switch) untuk
memberi tanda peringatan dan Elevator tidak dapat
berjalan bila beban melebihi kapasitas yang ditentukan.
Paragraf 7
Bobot Imbang, Rel Pemandu, dan Peredam
Pasal 27

(1)

Bobot Imbang dibuat dari bagian balok atau lempengan
logam atau dari beton bertulang.

(2)

Area di lintasan Bobot Imbang pada Lekuk Dasar harus
diberi

sekat

pengaman(Counterweight

Screen)dengan

ketinggian mulai dari 300 (tiga ratus) millimeter dari
lantai Lekuk Dasar setinggi 2500 (dua ribu lima ratus)
milimeter.
(3)

Sekat pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dipasang mengelilingi Bobot Imbang apabila ada
celah lebih dari 300 (tiga ratus )milimeter.
Pasal 28

(1)

Rel Pemandu Kereta dan Bobot Imbang harus kuat untuk
memandu jalannya kereta dan Bobot Imbang dapat
menahan getaran.
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(2)

Rel Pemandu Kereta dan Bobot Imbang harus kuat untuk
menahan beban tekanan Kereta dalam beban penuh dan
Bobot Imbang pada saat Rem Pengaman Kereta bekerja.
Pasal 29

(1)

Bobot Imbang dan Kereta dilengkapi dengan Peredam dan
ditempatkan pada Lekuk Dasar.

(2)

Peredam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dapat

meredam

Kereta

dan

Bobot

Imbang

secara

bertahap.
(3)

Peredam atau penyangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari jenis masif kenyal, pegas dan hidrolik.

(4)

Jenis Peredam atau penyangga sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(2)

penggunaannya

disesuaikankecepatan

Kereta dan Bobot Imbang.
(5)

Peredam untuk Elevator dengan kecepatan paling sedikit
90 (sembilan puluh) meter per menit harus dilengkapi
dengan saklar pengaman.
Paragraf 8
Instalasi Listrik
Pasal 30

(1)

Rangkaian, pengamanan dan pelayanan listrik harus
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(2)

Sumber daya listrik yang digunakan untuk elevator
harus berasal dari panel tersendiri.

(3)

Sumber daya listrik untuk perlengkapan lain yang bukan
bagian dari Elevator tidak boleh berasal dari panel listrik
Elevator.

(4)

Catu daya pengganti listrik otomatis atau Automatic
Rescue Device atau Un interupted Power Supply wajib
dipasang sehingga dapat mengoperasikan Elevator untuk
pendaratan darurat pada saat pasokan listrik utama
tidak berfungsi.

(5)

Tahanan pembumian elevatorpaling besar 5 (lima) Ohm
pada sub panel daya Elevator dengan ukuran kabel
paling kecil 10 (sepuluh) millimeter persegi.

4886

www.peraturan.go.id

2017, No.909

-24-

Pasal 31
(1)

Bangunan

yang

memiliki

kebakaran

otomatik

instalasi

maka

proteksi

alarm

alarm

harus

instalasi

dihubungkan dengan instalasi listrik Elevator.
(2)

Pada kondisi terjadi kebakaran, Kereta Elevator harus
dapat beroperasi secara otomatis menuju ke lantai
evakuasi dan tidak melayani panggilan.
Paragraf 9
Elevator Penanggulangan Kebakaran
Pasal 32

Dalam

hal

Elevator

penanggulangan

digunakan

kebakaran,

juga

sebagai

Elevator

Elevator

tersebut

selain

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
sampai dengan Pasal 31 juga harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a.

memiliki

cadangan

daya

listrik

yang

selalu

dapat

dioperasikan sewaktu-waktu dan harus memiliki sub
panel listrik yang terpisah;
b.

hanya dapat dioperasikan petugas pemadam kebakaran
dengan pengoperasian khusus secara manual dalam
Kereta dandapat berhenti disetiap lantai;

c.

dilantai

evakuasi

harus

dilengkapi

dengan

saklar

kebakaran yang dioperasikan secara manual;
d.

dipasang

label

Kebakaran”

bertulisan

pada

lobi

“Elevator

utama

yang

Penanggulangan
menjadi

lantai

evakuasi;
e.

instalasi listrik harus mempunyai ketahanan api paling
singkat 2 (dua) jam;

f.

dinding Ruang Luncur harus tertutup rapat dan tahan
api selama 1 (satu) jam;

g.

Kereta berukuran paling kecil 1100 (seribu seratus)
milimeter x 1400 (seribu empat ratus) milimeter dan
kapasitas angkut paling sedikit 630 (enam ratus tiga
puluh)kilogram;
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h.

pintu Kereta berukuran paling kecil 800 (delapan ratus)
milimeter x 2100 (dua ribu seratus) milimeter;

i.

waktu tempuh dari lantai teratas sampai lantai evakuasi
paling lama 60 (enam puluh) detik;dan

j.

pada

lantai

evakuasi,

akses

menuju

Elevator

penanggulangan kebakaran tidak boleh terhalang.
Paragraf 10
Elevator Disabilitas
Pasal 33
Dalam

hal

Elevator

digunakan

oleh

orang

penyandang

disabilitas, Elevator tersebut selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 6 sampai
dengan Pasal 31, juga harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a.

panel operasi khusus untuk penyandang disabilitas
dengan mengunakan huruf braille dipasang didalam
Kereta dan dipintu lantai;

b.

tinggi panel operasi 900 (sembilan ratus) milimeter
sampai dengan 1100 (seribu seratus) milimeter;

c.

pada saat panel disabilitas diaktifkan, waktu bukaan
pintu paling cepat 2 (dua) menit;

d.

ukuran lebar bukaan pintu Kereta paling kecil 1000
(seribu) milimeter atau mempunyai 2 (dua) sisi pintu
Kereta jika lebar bukaan paling kecil 800 (delapan ratus)
milimeter;

e.

informasi operasi melalui suara;dan

f.

dipasang label bertulisan “ElevatorDisabilitas”.
Pasal 34

(1)

Elevator yang melayani lebih dari 10 (sepuluh) lantai atau
40 (empat puluh) meter harus dilengkapi dengan sensor
gempa yang dipasang pada strukur bangunan.

(2)

Input signal sensor gempa harus dapat memberhentikan
Elevator ke posisi lantai terdekat, pintu Kereta dan pintu
luar terbuka, dan Elevator tidak dapat dioperasikan.
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(3)

Apabila sensor gempa berfungsi akibat adanya gempa,
Elevator hanya dapat dioperasikan setelah diperiksa dan
dinyatakan aman oleh personil K3.
Bagian Ketiga
Eskalator
Paragraf 1
Umum
Pasal 35

(1)

Persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilaksanakan pada bagianEskalator meliputi:

(2)

a.

kerangka, ruang mesin, dan Lekuk Dasar (pit);

b.

peralatan penggerak;

c.

anak tangga &palet;

d.

bidang landas;

e.

pagar pelindung;

f.

Ban Pegangan;

g.

Lintasan Luncur (void);

h.

peralatan pengaman; dan

i.

instalasi listrik.

Bahan dan konstruksi bagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus cukup kuat, tidak cacat, aman dan
sesuai dengan jenis dan peruntukannya.

(3)

BagianEskalatorsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang berasal dari luar negeri wajib memiliki keterangan
spesifikasi

yang

dibuktikan

melalui

memenuhi
sertifikat

persyaratan
yang

K3

dikeluarkan

yang
oleh

lembaga atau instansi yang berwenang dari negara
pembuat.
(4)

Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
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Paragraf 2
Kerangka, Ruang Mesin, dan Lekuk Dasar (Pit)
Pasal36
(1)

Rangka struktur Eskalatorterbuat dari baja profil yang
kokoh dan kaku, dan ditopang pada kedua ujung oleh
balok beton bangunan.

(2)

Seluruh badan kerangka Eskalator harus ditutup dengan
bahan yang tidak mudah pecah dan tahan terhadap
tekanan paling sedikit 30(tiga puluh) kilogram pada
bidang luas 10 cm² (sepuluh centimeter persegi).

(3)

Kerangka Eskalator harus ditopang paling sedikit pada
dua balok pendukung ujung atas dan ujung bawah dari
konstruksi bangunan.

(4)

Balok pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus dilapisi karet Peredam yang dapat menghilangkan
getaran yang dapat merambat pada struktur bangunan

(5)

Eskalator dengan tinggi kerja vertikal lebih dari 6 (enam)
meter, perlu tambahan pendukung pada bagian tengah
kerangka, kecuali dirancang khusus dengan perhitungan
lendutan (defleksi) paling tinggi 0,1% (nol koma satu
persen).

(6)

Dalam hal kerangka terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih
harus disambung dengan beberapa baut penyambung
atau pasak tipe 10,9 (sepuluh koma sembilan) yang
mempunyai kekuatan torsi antara 27 (dua puluh tujuh)
sampai

dengan

88

(delapan

puluh

delapan)

kilogrammeter.
(7)

Faktor

keamanan

konstruksi

bagian

Eskalatorpaling

sedikit 2,5 (dua koma lima) kali beban puncak.
Pasal37
(1)

Ruang mesin dan Lekuk Dasar harus mempunyai ukuran
paling kecil 0,3 m2(nol koma tiga meter persegi) dan salah
satu sisinya harus lebih dari 500 (lima ratus)millimeter.

(2)

Dalam hal sisi ruang mesin dan Lekuk Dasar kurang dari
500 (lima ratus) millimeter,harus dilengkapi alat sensor
pengaman batas (safety light barrier).
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(3)

Ruang

mesin

penerangan

dan

paling

Lekuk

Dasar

rendah

100

harus

mempunyai

(seratus)

lux

dan

dilengkapi dengan jalan masuk yang aman.
Paragraf 3
Peralatan penggerak
Pasal38
Peralatan penggerak terdiri dari mesin, roda bergigi, rantai
atau sabuk transmisi dan rantai penarik anak tangga.
Pasal 39
(1)

Satu mesin dilarang untuk menggerakkan 2 (dua) atau
lebih Eskalator.

(2)

Setiap Eskalator harus dilengkapi dengan sistem elektro
mekanis yang bekerja secara otomatis yang dapat
menghentikan Eskalator apabila sumber tenaga listrik
putus.

(3)

Eskalator dengan sudut kemiringan kurang dari 30 (tiga
puluh) derajat kecepatannya paling tinggi 0,75 (nol koma
tujuh puluh lima) meter per detik, dan untuk Eskalator
dengan sudut kemiringan 30 (tiga puluh) sampai dengan
35 (tiga puluh lima) derajat kecepatannya paling tinggi
0,5 (nol koma lima) meter per detik.

(4)

Kecepatan Eskalator yang memiliki palet (travelator)
paling tinggi 0,75 (nol koma tujuh lima) meter per detik.

(5)

Kecepatan Eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat ditingkatkan sampai paling tinggi 0,90 (nol
koma sembilan puluh) meter per detik harus memenuhi
persyaratan:
a.

lebar palet tidak melebihi 1100 (seribu seratus)
milimeter;dan

b.

palet bergerak horisontal paling sedikit sepanjang
1600(seribu enam ratus) milimeter sebelum masuk
pada pelat sisir.

(6)

Pengaturan pergerakan Eskalator dapat menggunakan
penambahan alat pengatur kecepatan (variable speed
device).
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(7)

Jarak pemberhentian Eskalator pada saat daya listrik
putus atau peralatan pengaman listrik putus ditetapkan:
a.

kecepatan 0,50 (nol koma lima) meter per detik
paling rendah 200 (dua ratus) milimeter danpaling
tinggi 1000 (seribu) milimeter;

b.

kecepatan 0,65 (nol koma enam puluh lima) meter
per detik paling rendah 300 (tiga ratus) milimeter
danpaling tinggi 1300 (seribu tiga ratus) milimeter;

c.

kecepatan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter
per detik paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh)
milimeter dan paling tinggi 1500 (seribu lima ratus)
milimeter;dan

d.

kecepatan 0,90 (nol koma sembilan puluh) meter per
detik paling rendah 550 (lima ratus lima puluh)
milimeter dan paling tinggi 1700 (seribu tujuh ratus)
milimeter.
Pasal40

(1)

Rantai atau sabuk transmisi dan rantai penarik dari jenis
rol atau engsel (roller chain) dengan kepingan mata rantai
harus terbuat dari plat baja yang dikeling.

(2)

Kekuatan batas patah rantai transmisi dan rantai
penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kecil140 (seratus empat puluh) kilogram tiap lembar
rantai.
Paragraf 4
Anak Tangga atauPalet
Pasal41

(1)

Anak Tangga atau Palet dapat terbuat dari plat baja, baja
tuang yang dianeling atau aluminium.

(2)

Anak Tangga mempunyai ukuranlebar (depth) paling
sedikit 400 (empat ratus) milimeter, panjang (width)
paling sedikit 560 (lima ratus enam puluh) milimeter, dan
tinggi

paling

tinggi

240

(dua

ratus

empat

puluh)

milimeter.
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(3)

Palet mempunyai ukuran lebar (depth)paling sedikit 150
(seratus lima puluh) milimeter, panjang (width) paling
sedikit 560 (lima ratus enam puluh) milimeter, dan tebal
paling sedikit 20 (dua puluh) milimeter.

(4)

Permukaan Anak Tangga atau Palet terbuat dari bahan
yang padat, rata, tidak licin, dan mempunyai kisi-kisi
dengan tebal paling kecil 3 (tiga) milimeter.

(5)

Setiap satuan Anak Tangga atau Palet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dapat menahan beban
paling sedikit 0,057 kg/cm2(nol koma nol lima puluh
tujuh kilogram per centimeter persegi).

(6)

Kerataan Anak Tangga sebelum masuk atau setelah
keluar dari plat sisir paling kecil 600 (enam ratus)
milimeter.

(7)

Eskalator harus dilengkapi sikat pengaman (skirt brush)
sepanjang Pelindung Bawah.

(8)

Setiap Anak Tangga atau Palet harus mempunyai 4
(empat) buah roda atau 2 (dua) pasang roda dalam
keadaan baik, tidak pecah dan berjalan melalui rel jalur
lintas tersendiri yang posisinya sejajar.

(9)

Rel jalur lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
harus terbuat dari pelat baja dan dilengkapi dengan alat
pengaman untuk mencegah terjadinya loncatan Anak
Tangga atau Palet jika rantai putus.

(10) Eskalator tidak boleh dioperasikan apabila terdapat Anak
Tangga atau Palet retak.
Paragraf 5
Bidang Landas
Pasal 42
(1)

Bidang Landas Eskalator meliputi pelat pendaratan dan
pelat

sisir

yang

harus

dipasang

berderet

yang

dikencangkan dengan sekrup.
(2)

Gigi pada pelat sisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dapat masuk dalam alur Anak Tangga atau Palet
dan terbuat dari bahan yang mudah patah apabila terjadi
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benturan.
(3)

Eskalator tidak diperbolehkan dioperasikan apabila gigi
sisir yang mengalami patah paling banyak 2 (dua) buah
dan sejajar.

(4)

Bidang Landas dan permukaan lantai bangunan harus
rata atau terdapat perbedaan ketinggian paling tinggi 7
(tujuh) milimeter.

(5)

Penutup Bidang Landas harus terbuat dari bahan yang
kuat dan tidak licin.

(6)

Penutup

Bidang

Landas

harus

dilengkapi

sakelar

pemutus untuk menghentikan Eskalator jika penutup
Bidang Landas terbuka.
(7)

Bidang Landas keluar dan masuk harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.

mempunyai ruang bebas dengan ukuran paling
sedikit 160 (seratus enam puluh) milimeter dari sisi
terluar Ban Pegangan dan panjang paling sedikit
2500 (dua ribu lima ratus) milimeter; atau

b.

jika panjang Bidang Landas paling besar 2000 (dua
ribu) milimeter, lebar ruang bebas 2 (dua) kali lebar
luar Ban Pegangan ditambah 160 (seratus enam
puluh) milimeter.
Paragraf 6
Pagar Pelindung
Pasal 43

(1)

(2)

Pagar Pelindung terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:
a.

Pelindung samping (balustrade); dan

b.

Pelindung bawah (skirt panel).

Pagar Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dipasang pada kedua sisi Eskalator disepanjang
lintasan.

(3)

Tinggi pelindung samping harus mempunyai tinggi yang
sama, paling rendah 750 (tujuh ratus lima puluh)
milimeter

dan

paling

tinggi

1100

(seribu

seratus)

milimeter.
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(4)

Pelindung

samping

dapat

menggunakan

plat,

kaca

tempered (tempered glass) atau bahan lain yang apabila
pecah tidak membahayakan.
(5)

Pelindung samping sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai distribusi kekuatan tekanan samping paling
sedikit58,5

kg/m

(lima

puluh

delapan

koma

lima

kilogram per meter) dan tekanan vertikalpaling sedikit 73
kg/m(tujuh puluh tiga kilogram per meter).
(6)

Bagian kedua ujung pelindung samping harus cukup
menjorok keluar sampai Bidang Landas.

(7)

Pelindung

bawah

harus

terbuat

dari

bahan

tahan

benturan, tahan gesekan, permukaan licin dan tidak
mudah aus.
(8)

Kelenturan Pelindung Bawah tidak lebih dari 4 (empat)
millimeter jika diberi tekanan 50 (lima puluh) kilogram.

(9)

Celah antara Anak Tangga atau Palet dan Pelindung
Bawahpaling besar 4 (empat) milimeter dan jumlah jarak
antar keduanya paling besar 7 (tujuh) milimeter.
Paragraf 7
Ban Pegangan
Pasal 44

(1)

Ban Pegangan harus kuat, tidak cacat dan terbuat dari
karet vulkanisir berkanvas diperkuat sejumlah tali baja
atau plat baja yang ditanam dalam Ban Pegangan.

(2)

Kecepatan Ban Pegangan harus sama dan searah dengan
Anak Tangga atau Palet.

(3)

Dalam hal terjadi perbedaan kecepatan Anak Tangga
atau Palet terhadap Ban Pegangan, kecepatan Ban
Pegangan harus lebih cepat dan tidak melebihi 2% (dua
persen).

(4)

Lebar Ban Pegangan harus 70 (tujuh puluh) milimeter
sampai dengan 100 (seratus)millimeter.

(5)

Eskalator dilarang dioperasikan apabila kecepatan Ban
Pegangan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
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Paragraf 8
Lintasan Luncur (Void)
Pasal 45
(1)

Kekuatan balok pendukung dudukan Eskalator pada
Lintasan Luncur harus diperhitungkan sesuai dengan
spesifikasi Eskalator.

(2)

Eskalator hanya dapat dipasang pada bangunan yang
telah memenuhi syarat untuk pemasangan Eskalator
sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

(3)

Lintasan Luncur Eskalator tidak boleh digunakan sebagai
Tempat Kerja dan tempat penyimpanan barang.

(4)

Eskalator

yang

berhubungan

terpasang

dengan

di

lantai

tanah,

yang

dinding

langsung

Lekuk

Dasar

bangunan (pit) harus kedap air.
(5)

Penerangan ruanganLintasan Luncur paling rendah 50
(lima puluh) lux.

(6)

Semua bagian kerangka Eskalatorharus ditutup dengan
bahan yang tidak mudah pecah.

(7)

Tinggi antara permukaan Anak Tangga atau Palet dengan
benda atau bangunan lain di atasnya harus paling
rendah 2300 (dua ribu tiga ratus) milimeter.
Pasal 46

(1)

Eskalator yang dipasang di area terbuka harus dipasang
pagar

pengaman

dengan

jarak

80

(delapan

puluh)

milimeter sampai dengan 120 (seratus dua puluh)
milimeter dari sisi luar Ban Pegangan.
(2)

Jarak antara pagar pengaman atau bangunan dengan
pelindung samping paling besar 120 (seratus dua puluh)
milimeter.

(3)

Tinggi pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus lebih tinggi 100 (seratus) milimeter dari
permukaan Ban Pegangan.

(4)

Pemasangan

ornamen

di

area

Eskalator

harus

mempunyai jarak paling sedikit 80 (delapan puluh)
milimeter dari sisi luar Ban Pegangan dan mempunyai
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tinggi paling sedikit 2100 (dua ribu seratus) milimeter
dari Anak Tangga atau Palet.
(5)

Apabila Eskalator dioperasikan pada area terbuka, jarak
antara pelindung luar (outer deck) dengan balok struktur
atau dinding yang terbuka paling sedikit 400 (empat
ratus) milimeter, apabila kurang maka harus dipasang
rambu peringatan sebelum balok struktur atau dinding
yang terbuka tersebut.
Paragraf 9
Peralatan Pengaman
Pasal 47

(1)

Eskalator harus dilengkapi alat pengaman paling sedikit
meliputi:
a.

kunci

atau

pengendali

operasi

(remote

infra

red)untuk mengoperasikan atau menghentikan yang
disertai dengan atau tanpa bunyi sebagai tanda
peringatan (start/stop key with buzzer);
b.

tombol penghenti pada kondisi darurat (emergency
stopping devices);

c.

peralatan pengaman untuk rantai Anak Tangga atau
Palet (broken step chain device);

d.

peralatan pengaman untuk rantaipenarik (broken
drive chain device);

e.

peralatan

pengaman

untukAnak

Tangga

atau

Palet(broken step device);
f.

peralatan pengaman untukBan Pegangan (broken
handrail device);

g.

peralatan pengaman pencegah balik arah (nonreverse device);

h.

peralatan pengaman area masuk Ban Pegangan
(handrail entry device);

i.

peralatan pengaman plat sisir (comb plate safety
device);

j.
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k.

jika menggunakan motor yang memiliki frekuensi
yang

bervariable

dilengkapi

(variable

dengan

pengaman

frequency),harus
kecepatan

lebih

(overspeed protection);
l.

jika Eskalator mempunyai ketinggian antar lantai
lebih dari 10 (sepuluh) meter harus dilengkapi rem
pengaman (safety brake); dan

m.

Eskalator

hanya

dapat

dioperasikan

dengan

menggunakan kunci kontak atau pengendali operasi
(remote infra red)sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.
(2)

Tombol penghenti pada kondisi darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus ditempatkan pada
tempat yang mudah dicapai dan dipasang pada lantai
penghantar atas dan bawah dengan jarak antar tombol
penghenti harus kurang dari 30000 (tiga puluh ribu)
milimeter.

(3)

Tombol penghenti pada kondisi darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempunyai tanda
yang jelas dan bertuliskan tombol penghenti.
Paragraf 10
Instalasi Listrik
Pasal48

(1)

Rangkaian, pengamanan, dan pelayanan listrik harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bidang listrik.

(2)

Sumber daya listrik yang digunakan untuk Eskalator
harus berasal dari panel tersendiri.

(3)

Dalam hal terjadi gangguan daya listrik, pengoperasian
kembali Eskalator harus dilakukan secara manual.

(4)

Tahanan pembumian Eskalator paling besar 5 (lima)
Ohm pada sub panel daya Eskalator dengan ukuran
kabel pembumian paling kecil 6 (enam) millimeter persegi.
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Pasal 49
(1)

Bangunan

yang

memiliki

kebakaran

otomatik

instalasi

maka

instalasi

proteksi

alarm

alarm

harus

dihubungkan dengan instalasi listrik Eskalator.
(2)

Pada kondisi terjadi kebakaran, Eskalator harus dapat
berhenti secara otomatis.
Pasal50

Dalam

hal

Eskalator

dipasang

diluar

gedung,

selain

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 35
sampai dengan Pasal 49 juga harus memenuhi persyaratan:
a.

harus dilengkapi dengan pompa air pada Lekuk Dasar
bangunan; dan

b.

bagian, komponen atau perlengkapan harus tahan air,
suhu atau cuaca.
Pasal51

(1)

Pengurus atau pengelola gedung yang memiliki Eskalator
wajib memastikan keselamatan penggunaan Eskalator.

(2)

Keselamatan penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a.

pelarangan membawa barang panjang, besar dan
berat melebihi kapasitas;

b.

pelarangan lompat-lompat diatas Anak Tangga atau
Palet;

c.

pelarangan anak kecil menggunakan Eskalator,
kecuali didampingi;

d.

pelarangan membawa troli dan kereta bayi pada
Eskalator yang beranak tangga;

e.

pelarangan bersandar pada Ban Pegangan atau
pelindung samping;

f.

pelarangan menginjak Pelindung Bawah (skirt panel);

g.

pelarangan penggunaanalas kaki berbahan karet
lunak atau tanpa alas kaki;
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Pasal 52
Pemilik atau Pengurus dan/atau Pengusaha atau pengelola
gedung yang memiliki Elevator atau Eskalator wajib:
a.

memasang

tanda

pelarangan

penggunaan

Elevator

atauEskalatorpada saat kondisi darurat kebakaran dan
tanda tersebut diletakkan pada tempat yang mudah
dilihat dengan tulisan yang mudah dibaca dan dipahami;
b.

memastikan pengunaan Elevator atau Eskalato sesuai
dengan peruntukannya; dan

c.

mempunyai
perencanaan,
pemakaian,

dan

memelihara

pembuatan,

dokumen

pemasangan,

perawatan,

perbaikan,pemeriksaan,dan

pengujian

terkait
perakitan,

pemeliharaan,
Elevator

atau

Eskalator.
BAB IV
PERSONIL K3
Pasal 53
Perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan, perawatan,
dan perbaikan Elevator dan Eskalator wajib dilakukan oleh
perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan.
Pasal 54
(1)

Pemasangan,perakitan,
pemeliharaan

dan/atau

perbaikan,

perawatan,

pengoperasianElevator

dan

Eskalator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus
dilakukan Teknisi K3 Elevator dan Eskalator.
(2)

Dalam hal pemeliharaan dan pengoperasianElevator dan
Eskalator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
dilakukan Operator K3 Elevator dan Eskalator.

(3)

Teknisi K3 dan Operator K3 bidang Elevator dan
Eskalator dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memiliki kompetensi dan kewenanganK3 Elevator
dan Eskalator.
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(4)

Sertifikasi kompetensi Teknisi K3 dan Operator K3
Elevator dan Eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)

dilakukan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(5)

Kewenangan Teknisi K3 dan Operator K3 Elevator dan
Eskalator sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan
dengan lisensi K3.
Pasal 55

(1)

Kompetensi

Teknisi

K3

Elevator

dan

Eskalator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal54 ayat (3) meliputi:

(2)

a.

pengetahuan teknik;

b.

keterampilan teknik; dan

c.

perilaku.

Pengetahuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit meliputi:
a.

mengetahui peraturan perundangan K3 Elevator dan
Eskalator;

b.

mengetahuiteknik identifikasi, analisis dan penilaian
risiko

serta

pemasangan,

pengendalian
perakitan,

potensi

perbaikan,

bahaya

perawatan,

pemeliharaan dan/atau pengoperasian Elevator dan
Eskalator;
c.

mengetahuipersyaratan K3 pemasangan, perakitan,
perbaikan,

perawatan,

pemeliharaan

dan/atau

pengoperasian Elevator dan Eskalator;
d.

mengetahuit eknik pertolongan kecelakaan kerja
Elevator dan Eskalator; dan

e.
(3)

mengetahui pelaksanaan prosedur kerja aman.

Keterampilan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi:
a.

melaksanakan peraturan perundangan K3 Elevator
dan Eskalator;

b.

melaksanakan identifikasi, analisis dan penilaian
risiko

serta

pemasangan,

pengendalian
perakitan,

potensi

perbaikan,

bahaya

perawatan,

pemeliharaan dan/atau pengoperasian Elevator dan
Eskalator;
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c.

melaksanakan

persyaratan

K3

pemasangan,

perakitan, perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan
pengoperasian Elevator dan Eskalator;
d.

melaksanakan

pertolongan

kecelakaan

kerja

Elevator dan Eskalator; dan
e.
(4)

melaksanakan prosedur kerja aman.

Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi sikap taat aturan, teliti, tegas, disiplin, dan
bertanggungjawab.
Pasal 56

(1)

Kompetensi

Operator

K3

Elevator

dan

Eskalator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi:

(2)

a.

pengetahuan teknik;

b.

keterampilan teknik; dan

c.

perilaku.

Pengetahuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, paling sedikit meliputi:
a.

mengetahui peraturan perundangan K3 Elevator dan
Eskalator;

b.

mengetahui teknik identifikasi, analisis, penilaian
risiko,

dan

pengendalian

potensi

bahaya

pemeliharaan dan/atau pengoperasian Elevator dan
Eskalator;
c.

mengetahui mengenai persyaratan K3 pemeliharaan
dan pengoperasian Elevator dan Eskalator;

d.

mengetahui teknik pertolongan kecelakaan kerja
Elevator dan Eskalator; dan

e.
(3)

mengetahui pelaksanaan prosedur kerja aman.

Keterampilan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling sedikit meliputi:
a.

melaksanakan peraturan perundangan K3 Elevator
dan Eskalator;

b.

melaksanakan identifikasi, analisis, penilaian risiko,
dan pengendalian potensi bahaya pemeliharaan
dan/atau pengoperasian Elevator dan Eskalator;
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c.

melaksanakan persyaratan K3 pemeliharaan dan
pengoperasian Elevator dan Eskalator;

d.

melaksanakan

pertolongan

kecelakaan

kerja

Elevator dan Eskalator; dan
e.
(4)

melaksanakan prosedur kerja aman.

Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi sikap taat aturan, teliti, tegas, disiplin, dan
bertanggungjawab.
Pasal 57

TeknisiK3 Elevator dan Eskalator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 harus memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan paling rendah SMK jurusan teknik atau
SMA atau sederajat;

b.

memiliki

pengalaman

paling

sedikit

2(dua)

tahun

membantu pekerjaan pemasangan, perakitan, perbaikan,
perawatan,

pemeliharaan,dan/atau

pengoperasian

di

Elevator dan Eskalator;
c.

berbadan sehat berdasarkan surat keterangan dokter;

d.

umur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; dan

e.

memiliki lisensi K3.
Pasal 58

Operator K3 Elevator dan Eskalator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 harus memenuhi persyaratan:
a.

berpendidikan paling rendah SMK jurusan teknik atau
SMA atau sederajat;

b.

memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun
membantu

pekerjaan

pemeliharaan

dan/atau

pengoperasianElevator dan Eskalator;
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Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh Lisensi K3
Pasal 59
(1)

Untuk memperoleh lisensi K3 Teknisi dan Operator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dan
Pasal 58 huruf e, Pengusaha dan/atau Pengurus
mengajukan

permohonan

tertulis

kepada

Direktur

Jenderal dengan melampirkan:
a.

fotokopi ijazah terakhir;

b.

surat keterangan pengalaman kerja membantu
pelaksanaan pemasangan, perakitan, perbaikan,
pemeliharaan,

perawatan,

dan/atau

pengoperasian yang diterbitkan oleh perusahaan;
c.

surat keterangan sehat dari dokter;

d.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

e.

fotokopi sertifikat kompetensi; dan

f.

2 (dua) lembar pas photo berwarna 2x3 (dua kali
tiga) dan 4x6 (empat kali enam).

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemeriksaan dokumen oleh tim.

(3)

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

dinyatakan

lengkap,

Direktur

Jenderal

menerbitkan lisensi K3.
Pasal 60
(1)

Lisensi K3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
tahundan dapat diperpanjang untuk jangka waktu
yang sama.

(2)

Permohonan

perpanjangan

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) diajukan oleh Pengusaha dan/atau
Pengurus
melampirkan

kepada

Direktur

persyaratan

Jenderal

sebagaimana

dengan
dimaksud

dalam Pasal 59 ayat (1) dan lisensi K3.
(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
masa berakhirnya lisensi K3.
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Pasal61
Lisensi K3 hanya berlaku selama Teknisi K3 atau Operator
K3 Elevator dan Eskalator yang bersangkutan bekerja di
perusahaan yang mengajukan permohonan.
Pasal 62
(1)

Dalam

hal

sertifikat

kompetensi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal59 ayat (1) huruf e belum dapat
dilaksanakan, dapat menggunakan surat keterangan
telah mengikuti pembinaan K3 yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal.
(2)

Surat

keterangan

telah

mengikuti

pembinaan

K3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
dilakukan pembinaan dengan pedoman pelaksanaan
pembinaan

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Kelima
Kewenangan Teknisi K3
Pasal 63
Teknisi K3 Elevator dan Eskalator berwenang:
a. melakukan
perawatan,

pemasangan,
pemeliharaan

perakitan,
dan/atau

perbaikan,
pengoperasian

Elevator dan Eskalator sesuai dengan penugasannya;
b. menolak melakukan pemasangan, perakitan, perbaikan,
perawatan,

pemeliharaan

pengoperasian

dan/atau

Elevator dan Eskalator, jika terdapat persyaratan K3
yang

belum

terpenuhi

dan

berpotensi

terjadi

kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
c. melakukan

tindakan

rekomendasi
Elevator

atau

untuk

korektif

atau

menghentikan

Eskalator

kepada

memberikan
pengoperasian

Pengurus,

jika

ditemukan kondisi potensi bahaya pada Elevator dan
Eskalator; dan
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d. menghentikan Elevator dan Eskalator pada kondisi
darurat dan mengoperasikan kembali setelah kondisi
aman.
Bagian Keenam
Kewajiban Teknisi K3
Pasal 64
Teknisi K3 Elevator dan Eskalator berkewajiban untuk:
a.

mematuhi

ketentuan

peraturan

perundang-

undangandan/atau standar yang telah ditetapkan;
b.

melaporkan

kepada

pelaksanaan

pemasangan,

perawatan,
Elevator

atasan

pemeliharaan

atau

Eskalator

langsung,

perakitan,
dan/atau
yang

kondisi

perbaikan,

pengoperasian

menjadi

tanggung

jawabnya jika tidak aman atau tidak layak kerjakan;
c.

bertanggung jawab atas hasil pemasangan, perakitan,
perbaikan,

perawatan,

pemeliharaan

dan/atau

pengoperasian Elevator dan Eskalator;
d.

membantu

melakukan

pertolongan

kecelakaan

Elevator dan Eskalator; dan
e.

membantu

Pengawas

Ketenagakerjaan

Spesialis

dalam pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian
Elevator dan Eskalator.
Bagian Ketujuh
Kewenangan Operator K3
Pasal 65
Operator K3 Elevator dan Eskalator berwenang:
a.

melakukanpemeliharaan dan pengoperasian Elevator
dan Eskalator sesuai dengan lisensi K3;

b.

menolak pengoperasian Elevator dan Eskalator jika
terdapat persyaratan K3 yang belum terpenuhi dan
berpotensi

terjadi

kecelakaan

kerja

atau

penyakit

akibat kerja; dan
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c.

menghentikan Elevator dan Eskalator pada kondisi
darurat dan mengoperasikan kembali setelah kondisi
aman.
Bagian Kedelapan
Kewajiban Operator K3
Pasal 66

Operator K3 Elevator dan Eskalator berkewajiban untuk:
a.

mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan;

b.

melaporkan kepada atasan langsung, kondisi Elevator
dan Eskalator yang menjadi tanggung jawabnya jika
tidak aman atau tidak layak dioperasikan;

c.

bertanggung

jawab

atas

hasil

pemeliharaan

dan

pengoperasian Elevator dan Eskalator;
d.

membantu melakukan pertolongan kecelakaan Elevator
dan Eskalator;

e.

membantu Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dalam
pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian Elevator
dan Eskalator.
Bagian Kesembilan
Pencabutan Lisensi K3
Pasal 67

Lisensi

K3

OperatorK3

dapat

dicabut

Elevator

dan

apabila

TeknisiK3

Eskalatoryang

atau

bersangkutan

terbukti:
a.

melakukan tugas tidak sesuai dengan penugasan dan
lisensi K3;

b.

melakukan
kecerobohan

kesalahan,
sehingga

atau

kelalaian,

menimbulkan

atau

keadaan

berbahaya atau kecelakaan kerja; atau
c.

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 atau Pasal 66.
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BAB V
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal 68
(1)

Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan,
perakitan,
dan/atau

pemakaian,
perbaikan

perawatan,

Elevator

dan

pemeliharaan

Eskalator

harus

dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (3).
Pasal 69

(1)

Pemeriksaan

sebagaimana

68merupakan

kegiatan

dimaksud
mengamati,

dalam

Pasal

menganalisis,

membandingkan, menghitung, dan mengukur Elevator
atau

Eskalator

untuk

memastikan

terpenuhinya

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(2)

Pengujian

sebagaimana

68merupakan

kegiatan

dimaksud

dalam

pemeriksaan

Pasal

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan semua tindakan pengetesan
kemampuan operasi, bahan, dan konstruksi Elevator
atau

Eskalatoruntuk

memastikan

terpenuhinya

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
Pasal 70
Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69, meliputi:
a.

pertama;

b.

Berkeley;

c.

khusus; dan

d.

ulang.
Pasal 71

(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70huruf a dilakukan pada:
a.
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b.

pembuatan;

c.

sebelum penyerahan kepada pemilik; atau

d.

setelah dilakukan perbaikan dengan penggantian
bagian atau komponen utama.

(2)

Pemeriksaan

dan/atau

pengujian

perencanaandan

pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan

huruf

b

meliputi

pemeriksaan

persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
Pasal 72
(1)

Pemeriksaandan/atau

pengujianpertama

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf cuntuk Elevator
meliputi:
a.

kesesuaian gambar rencana dengan yang terpasang;

b.

gambar terpasang (as built drawing);

c.

mesin;

d.

tali/sabuk penggantung;

e.

teromol;

f.

bangunan Ruang Luncur, ruang atas, dan Lekuk
Dasar;

g.

Kereta;

h.

Governor dan Rem Pengaman Kereta;

i.

Bobot Imbang, Rel Pemandu,dan Peredam;

j.

instalasi listrik.

k.

saklar pengaman;

l.

buffer;

m.

perlengkapan pengaman beban lebih;

n.

perlengkapan pengaman lintas batas;

o.

alat komunikasi;

p.

catu daya pengganti listrik otomatis atau Automatic
Rescue Device (ARD);

(2)

q.

fungsi lift penanggulangan kebakaran;

r.

sensor gempa bumi (apabila ada); dan

s.

perlengkapan pengaman lainnya.

Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c untuk
Eskalator meliputi:
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(3)

a.

kesesuaian gambar rencana dengan yang terpasang;

b.

gambar terpasang (as built drawing)

c.

kerangka, ruang mesin dan Lekuk Dasar (pit);

d.

peralatan penggerak;

e.

anak tangga dan palet;

f.

Bidang Landas;

g.

pagar pelindung;

h.

Ban Pegangan;

i.

Lintasan Luncur (Void);

j.

peralatan pengaman; dan

k.

instalasi listrik.

Pemeriksaan dan/atau pengujian pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d meliputi
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap bagian atau
komponen

Elevator

atau

Eskalator

yang

dilakukan

perbaikan atau penggantian.
Pasal 73
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70huruf b dilakukan paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

untuk

Elevator

paling

sedikitmeliputi:
a.

mesin;

b.

tali/sabuk penggantung;

c.

teromol;

d.

bangunan Ruang Luncur, ruang atas dan Lekuk
Dasar;
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m.

alat komunikasi;

n.

catu daya pengganti listrik otomatis atau Automatic
Rescue Device (ARD);

(3)

o.

fungsi lift penanggulangan kebakaran;

p.

sensor gempa bumi (apabila ada); dan

q.

perlengkapan pengaman lainnya.

Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Eskalator paling sedikit
meliputi:
a.

kerangka, ruang mesin, dan Lekuk Dasar (pit);

b.

peralatan penggerak;

c.

anak tangga dan palet;

d.

Bidang Landas;

e.

pagar pelindung;

f.

Ban Pegangan;

g.

Lintasan Luncur (void);

h.

peralatan pengaman; dan

i.

instalasi listrik.
Pasal74

(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70huruf c merupakan kegiatan
pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilakukan setelah
terjadinya kecelakaan kerja.

(2)

Pemeriksaan dan/ataupengujian khusus sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

sesuaidengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 75
(1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70huruf d dilakukan apabila hasil
pemeriksaan dan/atau pengujian sebelumnya terdapat
keraguan.

(2)

Pemeriksaan dan/atau pengujian ulang sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

sebagaimana

pemeriksaan dan/atau pengujian dalam Pasal 72, Pasal
73, dan Pasal 74.
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Pasal 76
Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 menggunakan contoh
formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 77
Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 dilakukan oleh:
a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis;dan/atau
b. Ahli K3 bidang Elevator dan Eskalator.
Pasal 78
(1)

Pemeriksaan
Pengawas

dan/atau

pengujian

Ketenagakerjaan

yang

Spesialis

dilakukan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Ahli K3 bidang Elevator dan Eskalator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 huruf b harus ditunjuk oleh
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)

Untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 bidang Elevator
dan Eskalator harus memiliki kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 79

(1)

Kompetensi Ahli K3 bidang Elevator dan Eskalator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) meliputi:

(2)

a.

pengetahuan teknik;

b.

keterampilan teknik; dan

c.

perilaku.

Pengetahuan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, paling sedikit meliputi:
a.

memahami

peraturan

perundang-undangan

mengenai K3 Elevator dan Eskalator;
b.

mengetahui teknik identifikasi, analisis, penilaian
risiko,dan
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perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan,
pemakaian,

perawatan,

pemeliharaan,

dan/atau

perbaikan Elevator dan Eskalator;
c.

mengetahui jenis dan sifat bahan Elevator dan
Eskalator;

d.

mengetahui

persyaratan

K3

bagian-bagian

dan

perlengkapan Elevator dan Eskalator;
e.

mengetahui persyaratan K3 peralatan dan/atau
sistem pengaman Elevator dan Eskalator;

f.

mengetahui teknik perhitungan konstruksi Elevator
dan Eskalator;

g.

mengetahui

teknik

rangkaian

instalasi

listrik

Elevator dan Eskalator;
h.

mengetahui

persyaratan

pembuatan,

pemasangan,

perawatan,

pemeliharaan,

K3

perencanaan,

perakitan,
dan/atau

pemakaian,
perbaikan

Elevator dan Eskalator;
i.

mengetahui teknik pemeriksaan dan/atau pengujian
Elevator dan Eskalator;

j.

mengetahui teknik pertolongan kecelakaan kerja
Elevator dan Eskalator; dan

k.
(3)

mengetahui pelaksanaan prosedur kerja aman.

Keterampilan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, paling sedikit meliputi:
a.

melaksanakan peraturan perundang-undangan K3
Elevator dan Eskalator;

b.

melakukan identifikasi, analisis, penilaian risiko,
dan pengendalian

potensi bahaya perencanaan,

pembuatan,

pemasangan,

perawatan,

pemeliharaan,

perakitan,
dan/atau

pemakaian,
perbaikan

Elevator dan Eskalator;
c.

memeriksa dan menganalisis jenis dan sifat bahan
Elevator dan Eskalator;

d.

memeriksa

dan/atau

menguji

perhitungan

konstruksi Elevator dan Eskalator;
e.

memeriksa

dan/atau

bagian-bagian
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Eskalator;
f.

memeriksa

dan/atau

menguji

persyaratan

K3

peralatan dan/atau sistem pengaman Elevator dan
Eskalator;
g.

memeriksa

dan/atau

menguji

instalasi

listrik

menguji

persyaratan

Elevator dan Eskalator;
h.

memeriksa

dan/atau

K3

perencanaan, pembuatan, pemasangan, perakitan,
pemakaian,

perawatan,

pemeliharaan,

dan/atau

perbaikan Elevator dan Eskalator;
i.

melaksanakan

persyaratan

pembuatan,

pemasangan,

perawatan,

pemeliharaan,

K3

perencanaan,

perakitan,
dan/atau

pemakaian,
perbaikan

Elevator dan Eskalator;
j.

melaksanakan

pertolongan

kecelakaan

kerja

Elevator dan Eskalator; dan
k.
(4)

melaksanakan prosedur kerja aman.

Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi sikap taat aturan, teliti, tegas, disiplin, dan
bertanggungjawab.
Pasal 80

(1)

Hasil

pemeriksaan

dan/atau

pengujiansebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 harus dilaporkan ke pimpinan
unit kerja pengawasan ketenagakerjaan.
(2)

Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam Surat
Keteranganyang diterbitkan oleh unit kerja pengawasan
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilengkapi dengan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian
pada lembar terpisah.

(4)

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
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kerjaan setempat; dan
c.

lembar

ketiga,

untuk

unit

pengawasan

ketenagakerjaan pusat.
(5)

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan surat
keterangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
unit pengawasan ketenagakerjaan di pusat setiap 1 (satu)
bulan sekali.
Pasal 81

(1)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(1) dapat dilakukan secara luring maupun daring.

(2)

Pelaporan secara daring sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap.
Pasal 82

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat
(2) meliputi:
a.

Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan K3; atau

b.

Surat Keterangan Tidak Memenuhi Persyaratan K3;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 83
(1)

Elevator atau Eskalatoryang memenuhi persyaratan K3
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

82

huruf

a,

diberikan tanda memenuhi syarat K3 pada Elevator atau
Eskalator.
(2)

Tanda memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa stiker yang dibubuhi stempel tercantum
dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal84
(1)

Elevator

atau

Eskalator

yang

tidak

memenuhi

persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
huruf
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pemakaian.
(2)

Pelarangan atau penghentian dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Tanda pelarangan atau penghentian berupa stiker yang
dibubuhi

stempel

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 85
Pengawasan

pelaksanaan

Eskalatordilaksanakan

oleh

K3
Pengawas

Elevator

dan

Ketenagakerjaan

Spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB VII
SANKSI
Pasal 86
Pengusaha

dan/atau

Pengurus

yang

tidak

memenuhi

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87
Elevator dan/atau Eskalator yang telah terpasang sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 88
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik yang diangkat
dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
wajib memiliki kompetensi di bidang Elevator dan Eskalator.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 89
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik yang
sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, selanjutnya
disebut sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Listrik, Elevator, dan Eskalator.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.03/MEN/1999 tentang Syarat-Syarat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan
Barang;

b.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 32 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 03/MEN/1999
tentang Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang;

c.

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

NomorPER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkatdan
Angkut sepanjang mengatur Eskalator;
d.

Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Nomor 09/MEN/VII/2010tentang Operator dan Petugas
Pesawat

Angkat

dan

Angkut

sepanjang

mengatur

Operator Eskalator; dan
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e.

Keputusan

Direktur

Industrial

dan

Jenderal

Pembinaan

Pengawasan

Hubungan

Ketenagakerjaan

NomorKEP.407/BW/1999tentang

Persyaratan,

Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 91
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
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SALIN AN

MENTERIKETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURANMENTERIKETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENT ANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
LINGKUNGAN KERJA

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Mcnimbang

a.

bahwa untuk

melaksanakan

Pasal 6 Undang-Undang
Pcrsctujuan

Nomor 3 Tahun 1969 ten tang

Konvcnsi

Intcrnasional

Nomor

kctcntuan Pasal 5 dan

Organisasi

120

Mcngcnai

Pcrburuhan
Hygiene

clalam

Perniagaan dan Kantor-Kantor scrta kcterit uan Pa sal 2
ayat (2), Pa sal 3 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k,
huruf 1, dan huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1970

ten tang

Ke sclamat an

kcsclamatan dan kcschatan
b.

bahwa

dengan

Kcrja,

pcrlu

mcngatur

kcrja lingkungan kcrja;

pcrkcmbangan

tcknologi

don

pcmenuhan

svarat kcsclamat an dan keschatan

kcrja

lingkungan

kcrja

scrta

pcrundang-undangan,

pcrkcmbangan

pcrlu

dilakukan

atas Pcraturan

Mcnteri Pcrburuhan

1964

Syarat

ten tang

Pcncrangan
Mcnteri

dalam

Tenaga

Kcschatan,
Tern pat

Kcrja

PER.13/MEN/X/2011

clan
tcntang

peraturan
pcrubahan

Nomor 7 Tah un
Kcbcrsihan

Kcrja

dan

Pcraturan

Transmigrasi
Nilai

Ambang

Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tcmpat Kcrja:

4963

sert a

Nomor
Batas

- 2 -

c.

bahwa

bcrdasarkan

dirnaksud

dula m

mcnctnpknn
tcntang

pcrt imbarigun
huruf

a

h uruf

Mcntcri

Pc rat urnn

Kcsclamatan

d.m

b,

pcrlu

Kctcnagakcrjuan

dun Kcschatan

Kcrja Lingkungan

Kc1ja;
Mcngingat

1.

UndarigUndang
Pcrnyataan

Nornor

Bcrlukunyu

Pcrburuhan

Tahun

Indonesia

unt uk Scluruh

In tcrnusiorial
Pcrniagaan

(Lem ba ra n Negara

3

dun

tcnt anu:-,

Tahun

( )rganisasi

120 mcngcnai

Kantor-Kantor

Pcr buru hun
I lygicrw

Undang-Unclang

1

Nomor
Kcrja

Nornor 28;_.;CJ);

Tah un

(Lcmburun

1970

ll'ntang
l~qn1
blik

Negara

Undang-Uncbng

13

Nomor

2003

Negara

Nurnur

Lcmburan Negara Rcpublik Indonesia
Unclang-Undang
Pcrncrintnhun
l ndonc sia
Lcrnb.uan

Dacruh
Tu h u n

Negara

scbagairnana

tclah

Kcciua

atu s

2014

244,

kali

Tarnbahan

Rcpubiik

Nornor
d iubah,

5587)

tnakhir

Nornor C) Ta h u n 2015 tcntang
Undung-Und.mg

Nomor

Ncg;1r;i

Rcpublik

23

(Lcrnbarun

lnclonc sin Ta h u n 201,:) No mor

l.crnbnru n

N ornor 5o 7cJ);

t cn t aruz
:-,

Tam bah an

Tah un 2014 ten tang Pcmcr i n t a hn n Dncrah
Rcpu blik

l~epublik

Nomor 427lJJ;

Indonesia

bcbcrapa

tc nt aruzb

Tu mba ha n

Negara

Nomor

Rcpublik

39,

Tahun

(Lcmbnran

2014

dcnga n Undang-Undang
Pcrubahan

23

'.'\omor

2003

Tahun

(Lernbnrun

Ta h uri

Indonesia

Nornor 2918);

Indonesia

Ket criagakcrj.um

4964

:,.Icgarn

Ta h u n 1970 Nomor I, Tarnba han Lcrnbaran

Negara Republik

l'\cg;irn

du larn

(Lcmbaran

Negara Republik Indonesia

Indonesia

5.

I~cpublik

Tuh un 1951 Nomur 4);

Nomor

Kcsclamatan

4.

dari

l nrlonc sin Ta h u n IC)CJ() Nomor 14, Ta m bn hu n

Lernbaran

3.

u-ntanc :-,

Pcngawasan

23

Indonesia

Konve n si

Pcrsct.ujuan

Rcpublik

Nomor

Nornor

Undang-Undang

1951

Tu h u n

Undung-Und.ing

1948

Republik Indonesia
2.

3

58,

Indonesia

- 3 -

6.

Pcraturan

Pcrncrintuh Nomor 50 Tahun 2012 ten tang

Pcncrapan

Sistcm

Kc schatan

Manajcmcn

Kcsclarnatan

da n

Kcrja (Lcrn ba ru n \'eg,1ra Rcpublik Iridonc sia

Tuh un 2012

Nomor 100, Tambahan

Lcrn bn rn n \cgar,1

Republik Indonesia Nornor 5309);
7.

Pcrnturan Presider: Nornor 21 Tahun 20 IO
Pcngawusan Kctcriagnkerjun

8.

n;

Pcrut u rn n Mcn tcri Kctcnugakcrjaan

Nornor 8 Ta h u n

2015 tcntang Tata Cara Mcmpcrsiapkun
Rancangnn

ten tang

U nclang-U nd.mg,

Pc m bcm uka n

l~ancangan

Peru turn n

Pcmcrintah, clan Rancangan

Pcrut urn n Prr sidc n scrt.i

Pcmbentukan

Pcruturun

Rancangan

Meriu-ri

di

Kcmentcrian Kct e nagu kcrjan n (Hcri ta Negara Rcpublik
Indonesia Tah un 20 15 Nornor 4 I 1);
9.

Pcraturun
2016

t cn

(Serita

Men tcri Kctcnugakcrjnan

Nornor 33 'L1h un

t aru; Tatu Cara Pcngawnsun

KctcnagakL·rjaan

Negara

Rcpublik

l ndonc si.i

Tu h un

201 f>

Numor 1 753);

MEMUTUSKAN:
Mcnctapkan

PERATURAN

l\1Ei':TERI

KESELAMATAN

DAN

KETENAC:\J...:ERJAA!\"

J...:ESEHATAN

KERJA

TE\T:\:'-!C~

LINGJ...:L·;\JG:\N

KERJA.

BAB I
KETE:-lTUA!\" U :-1 U I\l

Pasal 1
Dalarn Pc rat uran Me ntcri ini yang dimaksud dcngan:
1.

Ke sclarnatan

clan Kcschat an Kcrja yang sclanj u t nva

disingkat K3 adalah scgala kegia tu n un tuk mcnjamin
clan mclindungi

kvsclnrnutun

dun kc se h a ta n Tenaga

Kcrja mclalui upaya pcnccgahan
pcnva kit akibat kcrja.

4965

kccclaknnn

kcrju

cbn
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2.

Higicnc

adn ln h

me nitikbcrut kan kcgi.n annyu

J.

individu

maupun

Sanitasi

adalah

usahn

lingkungan
4.

Ternp.u

kcsd1,ttan

preve nt if

kcpada

u sa hu

aclabh

tcrt ut up atuu

tcrbuka,

tiap

ru.mgan

bergcrak

Te nugu

Kcrja

bckcrj.i

Tenaga

Kcrja

unt uk

kcschatan

at au

atau

L1p:111gan

at au tctup,

di ma nu

y;rng

kcpcrl u.in

sering
su.i: u

dim.rsuki
u sn h.:

tcrda pat s u mbc-r a ta u sumbcr-sumbcr
scmua

sckclilingnya

ruangan,

varig

L1p,mgan,

mcrupakun
dcngan

Tcmpat

Lingkungan

adalah

a spck

Kerja

Kcrja yang di dalamnva

clan

bahavu

hularnu n clan

bagi.m-bagian

yang bcrhuhungan

a t au

Kcrja tcr scbu t.
I ligicnc

di 'l'rmpat

Iak tor fi sik.r. k irnia,

mc ncukup

clan psilrnlogi \·;mg k cbc rada.mnva

biologi, crgonomi
Tcmpat

yang

hiclup ma m isia.

tcrrnu suk

:5.

usaha

kc se hn t a n

kcgiutun

Kerj.:

dimana

kcpada

yang

prib.idi hid up m.m usiu.

u sa hn

me ni tikberat kun

prevent if

kcschu tan

u sa hn

di

rncrn pe ng.ir u h i kc sclama t.ui clan

Kcrja dupat

kesc hutan Tenaga l(crja.
6.

Ke sclamat.an

clan Kcschatan

yang sclanjut nva discbut
aduluh

7.

dcngan

kcgiatan

scgala

mclindungi

Kcrja Lingkungan

kc sclamatan

K3 l.ingk ungau

un t uk

mcnjanun

clan k c schu ta n Tenaga
Kcrj:t

mclalui

pcngcridn linn

l.inukunuan
h
h

pcncrupan

Higicnc Sanitasi

c!i Tcmpa t Kcrja.

Nila i Amb.uu;

Batas

>·ang sc la nj u tnvu

adalah

stanclar

faktor bahayn

kadar/

intcnsitas

r.uu-ruta

ioeujhicd

tan pa
kcschatan,

uveruge)

\:mg

clan
Kcrja
clan

c!i Tcmpa t Kerj» sl'1Jag:1i
wa k t u

( time

dup.u

d itcrin ia Tcrwg;1

Kcrja

pcnvakit

atau

schar i-hrui

uanuuuan
hh

h

unt uk wakt u

tiduk melebihi 8 jam schari at au 40 jam scmi nuuu.

4966

Ke-rja

d is inuk at :'JAU

tcrt im bang

duln m pckcrjaan

Kerja

- 0 -

8.

Pajanun

Singkat

disingkat

Dipcrkcnu

nk an

PS[) adn ln h kad.ir

:i,ang

sc lu nj u t nvu

ba ha n kim ia

Ternp.it Kcrja yang t iduk bolch dilampaui
Kcrja yang
lcbih dari

tcrpajan

pada

15 mcnit

rnasih

mcngakibatkan
maupun

iritasi,

t crbius

agar Tenaga
va it u t ida k

periuclc singkat
dap.u

cli udaru

mcncrimanv.i

kc r uxa ka n

j

t.urpa

armgan

yang t iduk bolc h dilukuka

t ubu

h

n lcbih duri

4 kali clalam satu hari kcrja .
C).

J..;:acbr

Tcrt inuci
hh

disingkat

Di pcrkcn.inkan

KTD adu la h kad.ir

Tcmpat

Kcrja

yang

t idak

dalarn wak t u sckcjap

sclunjut nv.i
cli uda ru

b.rhu n k imia

dil.un pau i mc s ki pun

bo kh

sclamu Tcnag,t Kcrja mcl.ik uka n

pckcrjann.
10.

l ndcks

Pujan.m

adulah

kadar

Biologi yang scl.mjutnyn

didapat kan dalarn
digunakan
tcrhadap

bah an

kon se ntru si

disingkat
kirnia

spc simc n i ubuh Tenaga

un tuk

mcne n t ukn n
Kcrja

Tenaga

sc hut

yang

1-.::er~j;t clan

t ingkat

yang

!PB

paj.mau

tcrpajun

b.ihun

kimia.
I I.

Fa k tor Fisikn adalah fuk tor yang dapat mernpcngaruhi
ak t ivita s Tcn;iga Ke rj.i .',,rng bcr sifa t fisika, dist·lJ:1bk;m
olch pcnggun.uin
lingkungan

di

sckit ar

mcnycbabkan
padu

Tenaga

Gct.uan,

mcsin, pc ra l.n a n , bahan clan kondisi
Tc m pa t

ganggu.m
Kcrja,

radiasi

(U It rn Violet),

dun

rncliputi

gelomlxmg

Kcrja

pc nyakit
lklim

yang

d;ip;it

a kib.u

ke rjn

Kcrja , Kebis inga n,

m ik ro , I~acliasi

r.id ia si Mecl.: n l\lagnct

Ultra L"ngu

Sta tis,

u-k.ma n

udar., dun Pcncahuv.i.m.
12.

Fuk tor Kimia
aktivit a s

Tenaga

discbabkan
turunannyu
pcnvakit
kimia

4967

adala h Iak t or y;ing dup.u mcmpcne.uul-i

olch

Kcrja

pcnggurw,m

di Tcrnpat

puda

>·;__mg

Tenaga

bcrsifut
ba hn n

k imiawi,
kirni.:

d.in

Kcrjn >·,mg dapat mcnvcbabkun
Kcrj.i.

mcliputi

ko n t u m i nn n

di uciara be rupa gc1s, uu p dun part ikul.i t.
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lJ.

Fa k tor Biologi adalah

discbnbkan

olch

Iaktor :·;ang dnpat mcrn pc ntza ru hi

makhluk

hiclup

turnbuhun clan produk nvu

Ergonomi

Faktor

mcrnpcngur uhi
olc h

i earn

mcliputi

Iu-w.m ,

mikroorg.misnu-

SLTla

\·,mg

faktor

adn luh

akt ivit a s

Tenaga

kctidaksc suaian

mcliput

hiologi,

pcnvak it ak ibat kcrja

dapa t mcnycbabkan
14.

bcr sifa t

kcrja,

dapat

Kcrja ,
fasilitas

kLTj,1. ala

po sisi

discbabkan
kcrja

.\'Ul1"

~

kr rjn. du n l xba n

t

angku t tcrhud ap Tenaga J(crj;1.
15.

Faktor
akt ivit as

16.

Psikologi

aduluh

Likt(Jr

Tcrwga

Kcrja,

discbabka

n olch

h ubungan

personal

di Te m pnt Kc-rjn , pe ra n clan t;mggung

jawab

tcrhudup

pckcrjaan.

Iklirn

Kcrja

adalah

hu sil

kcccpat an

radia si dcngan

tingkat
sebagai

pcrpad uan

gcrakan

Kcrja

akibat

tckanan

punus clan clingin.

Incleks

Suh u

I3asah

da n

mcnilai

Kering

p.ma s

(Wet

I3ola

adula h parameter

Suhu

clan

pckcrjaaunya

scl.mj utnva

kcring, Suhu

suh u ,

punn s dari t u buh

Temperature !11clex) yang

udara

anturu

udura

pcngcluaran

Tenaga

I3ulh

Globe

disingk.it

ISI3I3

lk li m Kcrju

basil pcrhit unpnn

a ntur.i suhu

Ba suh .vl.uni, clan Suhu

adul.ih

mclipu ti

tinglwt

untuk

pa nas vang mcrupakun

18.

mcrn pv nuart.ih i

antur

kclcmbaban,

17.

:,:,mg

suh u

v.mg

Bol.i.

dit unjukkan

olch

termumeter Sub u Kcring.
19.

Suhu

Basah Alarni adalah

termometer

bola

busah

s u h u yang d i t u nj uk ku n olc h
a larni

(Natural

lVet

Bull:

Tliermoineteri.
20.

Suhu

Bola

adalah

suh u

\·;mg

tcrmornetcr bob ( Globe Thcnnomcten.

4968

d ii unjukkan

olc h
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21.

Tckanan

Dirigin

acL1bh

pap nan

terus

mcneru s

i

mcm pcugaruh

22.

pan as

h ipot crrnia (suhu

i ubuh

i crh.idap

clingin
t ubuh

u n t uk

cli buw.ih 36 dcrajn t Celsius).
t iduk

Sell1LW

be rs u Ill l Jc r

da ny at au n ln t-al.u

procluksi

ak ib.u

mcngaki b.. t ka n

udalah

dikchcndaki

23.

pa ria s

kcrn.unpuun

mcnghu si I ka n

Kc bisinuan
h

r)l'ngcluaran

tcrtcntu

dupat meriimbulk.m

Gctnran

adalah

proses

dari

kc-rja \·,mg padu
ganggu,m

tim;.kat

pcndc ng.iru n.

yang tcrut ur clar i bcnd.i

gcrakan

bol.ik-b.rlik

media

duri

;1 tau

kcd ud uka n

kcscim bangannva.
24.

Racliasi
adalah

Gclomb.uu;
Radiusi

(t ig.. puluh]

R,tdiu

ut au

Ek-kt rom.u.nctik

Gclorn ba ng

dc nua n Frck ucnsi

su m pa i 300

kilo hertz

\likro

(tiga

]O

r.u us] gig:1

hertz.
25.

Radia si

Ultra

(Ultra

Elc kt romagnct ik
(scratus

clcnoan
h

de la pan

puluh)

Violet)

panja ng
n.mo

l~acliasi
gel om bang

meter

180

s;1111p.11

400

(cmpat rut us) nano meter.
26.

\kclan

Magn«:

Statis

y,mg dit imbulkun
27.

Tcka na n Udara

adu ln h s uat u mcd.m

olc h pcrucrukun
Ekstrim

a tu u arc,1

arus listrik.

uda ln h tcku na n udar.i

lebih tinggi at au tcku nan udur.i ~·ang lcbih rcnduh
tcku na n udar.i normal
28.

Kcbcr sih.m

acbbh

clari

( 1 otmosphere).
bcb.is

dn n y atn u tidu k bcrcarnpur

d ar i

kot o ra n

dcng;,_111 unsur

scrt a

r.ipih

a t a u z.it bin

yang bcrbahuv.i.
29.

Pcncahavuun

ada lu h sc su.i tu y,lllg mcmbc-rikan

(sinar)

~·ang

utau

mcncrangi.

alarni da n Pcncuhavaan

dihasilknn

4969

meliputi

t crang

Pcncahavuun

Hu.n a n.

olch sum her c;1hav;1

scla in cahava

a la mi.
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31.

Bangunun
Kcrja

Tcmpat

bcrupa

tambabun.

Kcrja udula h bngian

gcdung

a tuu

h.rla mn n

Kerja tcrscbut

banuunan

bcscrta

d an

duri Tcrnput
lain,

gcclung

jn lan , jcrnb.uun

du larn

tcrlctuk

ba tu s

at a u

h al.u na n

pcrusahann.
32.

fa sil it a s sa n itn si tr-mpn t bua ng air lx.sa r,

Toilet adalah

kccil, tern pat cuci t.mgan d;111/ a tau niuka.
33.

In tcrisit as

Cahnva

yang ditcrirnu
t

se

34.

iu

p titik

adalah

ru tu-rut n

cil1a\·a

sct iup wa kt u pcngnmutan

pckcrja

chm

jurnlah

dinyatakan

dal.un

sat

p.ida

Lux.

uan

Lux adu la h sat uan mctrik uk ur.m cahaya

pad a suat u

pcrrnukaun.
3~.

Ku;t!it;_is

Udara

disingk.u

Kcrj.i.

discbabkan
Tern pat

Kcrja,

k uu lit as udara cl i n1;_111gan

cial.un kondisi

pcuccmnr.in
yang

kcrja

yang

sc lanju i nvu

y;mg

hur u ;..; \·,rng

a tn u kont.aminnsi

dup.u

udaru

mc nimlaulkun

snrnpai padn

gangguan

kc sc-huta n

Kcrja.

Tenaga

Kcrja

mclakukan
dun z atuu

adalah

sctiap

m.u n p u

pckcrjaan
ja sa

scncliri m.iupuu
37.

uduluh

\·,rng

olch

kcnvarnarian

36.

Ruanuan

KUDI~

Tcmpat

Tenaga

0;1brn

mcnghasilkan

b.iik

untuk

un t uk

mcrru-n uhi

kc-but uh.in

ar.: k.. t.

m;is\

Pc nuu s.ihu adaluh:
a.

o runj;
h uku m

pcr scora ngan ,

pcrsck ut uan ,

su.n u

\";JJlOb

.

atuu

budan

pl TU

s;i hua n

m ilik scndiri;

b.

ornru;
hukurn

pcrsckut uan,

pcrscor.uigan,
yang

sccara

lx-rdiri

pcr usuhua n buka n miliknva
c.

or.uu;
hukum

pt-rscorungnn,
yang

bcrudu

scndiri

budun

menjul.mkan

;

pcrsckut u.m,
di

.u.iu

atau

l nr.lo ne s iu

h;idan

rncwak ili

pcr uxah.um scbagai mun« d irna k sud d a lam h u r uf
a clan

h >·ang

l ndoncs iu.

4970

bctkcd udu kan

di

lu.ir

wil.ivnh
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38.

Per.gurus

adu lah

mcrmmpin

orn nuh

langsung

mc m punv.u

varuz
h

scxuu t.u

Tcmpat

tugas

Kcrju

at au

bngian nvu yang bcrd iri scnd iri.
39.

Pcgawai

Pcngawas

d iscbut

Pcngawn s

Ncgcri

Si pil

jabatan
dcnuan
40.

Pcnga\,·as

ada luh

Pq~;t\\·,1i

dit uga skun

d.ilarn

Kctcnagakcrja.in

S('SlWI

kctc nt uu n pc-rat ur.in pcrunclang-unclang,111.
Kcu-nagakcrjuan

adulah

mcmpunvai
Kcrja

1....:ctcn;1gilkc1j;ian

d iarigku t dun

yang

Iungsionul

Pcngawas
Kerja

1....:ctc1wg;1kcrj;1an )·,mg sclanjut nva

khusus

ben,·enang

pcrnbi nun n ,

cli hiclang K3 Lingkungan

untuk

Pernerik suan.

Lingkungan

mclakukan

dun

sistcrn

kegiatan

Pcnguji.m

Kcrja scr t a pL·11g,l\\·asan,

pcnge rnbangan

K3 Lingkungan

J....:ctcnagakcr~jaan

Pc ngawu»

kcahlian

yang

Sp<'sialis

pcnga\,·,1san

liid;mg

pcrnl iinn.m , clan
kctcn;1g;1klTj,wn

se suai dcrig.m pcrut urun j)LTU11eLmg-undang;m.
4 1.

yang

Pcmcrik saan
discbut

Pcmcrik s.um

adnlah

d ituat inyu

me must ikun

pcrund.uig-undunuan

sclanjut nvu

scrn ngkai.m

kq~iatan

pcluksanuun

kctcnugukcrja.m

pc r. 1 tu ran
di Pcr us.rbua n

at au Ternpat Kcrja.

42.

Pe ngujian

Kctcnugukcrjuu n yang

Pcnguj ian ada la h kcgia tan

sclanjutnva

di scbut

pen i laia n tcrhada P s un tu
me Jal u i

Pc n g;1 \\·;1 s; 111

obj ck

pcrhit ungan,

aualisis,

pengetc·s;in

sc.s u:u

pL·ngukL1ran

dc nu.u:

kc tcnt uun

pcr.u uru n

pcruridang-u ndu ngan at au s ta ndur )·,mg bcrlak u.
43.

Pcnguji
tugas,

K3 adnlah
tanggung

pen uh untuk
kompctcnsi

4971

Pcg;1\\'c1i Ncgeri

j.iwa b,

mclakukan

K3.

\\'l'\\'l'IWng

Sipil yang
dun

lurk

kcgiat an Pcnguji.m

dibcri
SlTara
J....:J (\;111
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44.

Pcngujian

K3 adalah

scranakaian

sua tu obyck

1...::1 sccara

mcmpunyar

re siko

tcknis

bahav.i

bcban

uji atuu dcngan

dcncau
b

kct cn t ua n

kcgi;1t;in

dnnz at au
ckng;.111

pcn ilaia n

me-dis _',ang
membcri

Gira

tcknik Pcnuujian luinnva
tck nis

;l

t: l ll

scsu.u

mcclis

t c-lu h

di ten t uka n.
45.

Unit

Pclak san a

Tcknis

Hicl;_11H~

orgamsn s:
clan

1,,:-1, scrtu

Pcmcriksuan

kapasitus tcnaga

l(.J.

Ahli

Inclustri

Hiuicnc
h

s;!l uc111

pr ninvkuta n

mcmpunyai kompctcnsi _vang mc ncakup

pcnuctuhuun

kctcrarnpilan

d.m s ikn p dibid.uu;

industri

mcrnpunv.u

k ualifika si

(Hl~v1U),

Madva

Ahli

Uu.m.. Iligicnc
4 7.

adn la h

t ugas

Pcngujian

46.

1,,:.3

Dirck t ur

Higicnc

Mucia

Higicnc

Inclustri

(HIMA),

,·;irH~

l ncl u st ri
clan Ahli

Inclustri (IIIU).

.Jcndcrul

mcmbidangi

Ahli

Iligicnc

,

udu lah

Dirckt u r

pcmbinuu n JX'11ga,,·asan

.Ic ndcr.il

_'>·;rng

kctcnuuakcrj.i.u:

da n K.J.
48.

Mcn te ri

adu lu h

men ye lei 1ggarn k;.111

Me ntcri

urus.i n pc mer in t a h .. 111 di bidung

kctcnagakerj;.ian.

Pasal 2
Pc ngusaha

dan/atau

Pcngurus

sva ra t K3 Lingkungan

w.rjil: me la ksa naka n sv.irn t-

Kcrju.

Pn sa l .J
Svarat-syar.u K3 Lingkung .. in Kcrja sdx1g;iin1;rna

d ima k s ud

dula m Pasal 2 mcliputi:
a.

pcngc ndnlian

Fn kt or Fis ik.. cL111 Fa kt or Ki m ia

:1g;1r

bcrad.i di bawah NAB;
b.

pc ngcndalian

Faktor

Biologi,

Faktor

Ergonomi,

clan

Fa ktor Psikologi Kcrja agar mcrne n uhi st andar ;
c.

pcnycdiaan

Ia s ilit a s Kc lx-rsi hu n clan saruria

Tcrnput Kcrja y;mg bcrsih d.m scha t ; clan

4972

I ligicnc di
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d.

pcrsoriil 1-,:3 varu; mcmilik i kornpct.nsi

pcnvcdiaan

KJ di bida ng Lingkungan

kcwcn;mgan

dn n

Kcrja.

Pasul 4

Pclaksanaan

Lingkungan

syarn t-sy.: ru t

scbagaimann

dimak sud

mcwujud k.m

Lingkungan

nva ma n dn la m

r;mgka

dnlurn

Kcrja

Pa sul 3 bcrtujuan

Kcrja
mcnccgah

yang

a man.

untuk

sch.u , clan

kcccla knn n kcrj.i

clan

Pasa! 5
( 1)

Pclaksanaan

svara
t-svaru
t
.

scbngnirnanu

dirna k s ud

mclalui
a.

1-,:3

d.ilu m

Lingkungan
Pasul

4

dil.ik ukan

kcgia t an:

pcngukuran

clan pcngcnclalian

Lingkurig« n Kcrja ;

clan
b.
(2)

pcncrapa n I ligicnc clan Snn i tu si.

Pcngukuran

d~111

pL'ngcncbli;in

Linuk
unva
n
h
h

pad.i .ivat (I) h ur uf a mcli pu ii

scbc1g,1ima11;i climaksucl
faktor:

(3)

a.

fisiku ;

b.

kimia;

c.

biologi;

d.

croon
o rn i ·. cL111
b

c.

psikologi

Pcncrupan

Hieicnc
h

clan

dirn.ik sud pada ayat (I) huruf

4973

Sanitasi
b rncliputi:

a.

Bnrigunnn

Ternpa t Kcrj.i:

b.

fa silitu s Kcbcr sihu n;

c.

kcbut uhan

cl.

Lita ln k sa nu kcr urnah tu nggn.m.

udarn;

dun

scbau.umann
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B/\13 Il

Bagi an Kcs.. tu
Um um

( 1)

Pcnuukuran
dulum

(2)

Lingkung;ll1

Kerja scbagaimana

Pa sal 5 ayat (2) dilakukun

tinglrnt

pnjunun

Biologi,

Faktor

tcrhadap

Tenaga

Pcngukurnn

Faktor

Fisika,

Ergonomi,

un t uk mengct:drni
Fak tor Kimi.r,

dun

Fa k tor

Lingk ungun

d it ct a pk a n St,mdar

Psikologi

Kerj.: scbagairn;11w

diru.iksud

rncroda uji yang

Nasional Indonesia.

Da larn ha! mctoda uji bclurn ditc t.ipkun
Nasional

Fuktor

Kcrja.

padu uyut ( 1) d ila k ukun scs u.ii ckngan

(3)

dirr.ak sud

l ndoncsiu,

pcriguk urnn

d.ilarn ~Lmclar

dupn t

dil.ikukan

sc suui clc11g;111 st anr i.u _,·ang

dcnga n mctod.i uji lainnva
te luh divalidusi olch kmbaga

y,1ng lx-rwc-nn ng.

Pasal 7
( 1)

Pcngcndalian

Linckunuan
h
h

Kcrja

dirnak sud d.il.un Pa sal 5 mat
diluk ukan
Faktor
(2)

ag:1r

tingkat

12) h ur uf a clan h u r uf h

puj.u i.m

Fak tor

Fi sik a dun

Kimia bcradu di bawuh N:\B.

Penge nduli.m

Linuk
unua
n
h
h

Kcrja

sebaguimann

dimak sud dulu m Pa sa l 5 uv.it (2) h ur uf c, h uruf cl, clan
h uruf

e dilukukan

Fak tor

Ergonomi,

agar
clan

pc ncr apan
Fak to r

Faktor

Psikologi

l 1iulugi,

mc n u-n u hi

standur.
(3)

Pcngc ndalian

Linuk
unvu
n
b
b

Kcrja

scbag.u-nana

dimuk sud padu avut ( 1) da n a~·,11 (2) dila k uku n sc suai
h irar k i perigc ndn lia n mcl ipu t i up.iva:

4974

a.

clirninu si:

b.

s ubst it us i;

c.

rtkaya s.: tcknis;

cl.

ad mi ni st rut if: clan/ a tau

c.

pc11ggu1wan alut pclind unv cliri.
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(4)

Upayn

climinasi

huruf

a

(S)

upaya

11l(TUpaka11

s u m l xr

proses.

scbag;1irn,1na climaksud

lxdwy;1

pot cn si

pari.: ;1\·;1t (3)
rn cn oh
i L 111 "k;i
r1
;-:-,.
:·--.

u nt uk

y;111g bcra sul

hu l ia n ,

dari

opcr.rsi , utau pcrnlat an.

Upuyu substitusi

scbag;1ima11;i dimaksud

hur uf b mcrupakan

upava

opcra si a tau

proses,

padn avat (3)

unt uk mcngganti

pcralatuu

dari \·ang

b.ihun.

bcr:J<1hi1\',l

mc njadi tidak lx-rbnh.tva.
(6)

Upuv.i

ayat

rckavasa
(J)

dimuks u.: pud.:

tckn is scb,1g;iimana

huruf

mcrupakan

c

upaya

mcmisahka n

s urnbe r bahuv.i d.iri Tcn;1ga l...:tTja clcng;111 mcm.rsans;
sistcm

pcngnmun

p;1da a ln t , rnc sin , clan/at;111

area

kcrja.
(7)

if sL·bagaim,rna dimaksucl

Upaya udminist nu

(3) liuruf d mcrupakan
Tenaga

upayu

Kerja agar d.ip.u

pac::i avut

pcngcnclalian

d.ui

sisi

rnclak uka n pckc-rju.m scc..-1ra

a man.
(8)

Pcnggunaan
climaksucl
pcnggunaan

pada avat (J) h uruf
alat

cl i ri

pcI j l1 cJ LI l1 g

a lat

c mcr upakan

:,.·ang bcrIunusi

scbauian atau scluruh

t ubuh

scbau.rim.m..

u n Luk

upayu

mc nuisola si

duri surnbcr bah.r.

;1.

Bagian Kcd ua
Faktor Fisik;i
Pa sa l S
( 1)

Pcngukuran

clan

pengc nrl: II ian

scbag.uma na dimaksud da l.rm Pa sal

Fuk to r
0

a vat (2) Iiuruf

mclipuii:

4975

a.

I k li m Kcrja;

b.

Kcbisingan:

d.

gclornbang

c.

si nur Ul t ru l'ngu

f.

~kclan ivl agnct S1;1 tis;

g.

ukanun

h.

Pc nca hnvaa n.

radio .uuu gclombang
(Ultra Violet);

udura; d.m

Fisik,1

m ik ro ;

;i
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(2)

NAB Faktor
( 1)

huruf

Fi sika scbagaim.m»

a sampai

clcngan

ciimaksucl

f tcrca nt um dalarn

huruf

La mpira n :vang mcrupakan

p,tcLt a_',:tl

b;_1gian

t idu

k tcr pisuh ku n

d.iri Pc rat ur.m Me n t cr i ini.

I>asal CJ
( 1)

d a 11

Perigukurnn
scbagairnana

padu

surnbcr

bahnyn tckanan

Ternpat

Kcrja yang

pan as

Tc mp.u

mcmiliki

Tcrnpat

J,(crj;i yang

;i

mcrniliki

panu s clan Tcku nnn Dingin.

scbagairnuna

mcrupakan

lklim

climaksud da larn Pa sn l 8 avat ( 1) h ur uf

h ar u s dilakukun

(2)

pe11 gc · ndulian

surnbcr

bahav.i

dim.iks ud

pad a

y;_1t1g tcr d a pat

Kcrja

tck,in;rn
(I)

;1\·;1 t

surnbcr

pa nu s

du n , atu u mcrniliki vc m ila s: :--·,mg t ida k mc mnd.ii.
(3)

Tcmpat

yang mcrniliki su mbcr h,1h;iy;1 Tc-kurur n

Kcrja

Di nuin
b

dim.ik sud

mcrupakan

Kcrja ya11g tcrdup.u

Tcmpat

dan z a tau diknrcnakuu
(4)

.Jika

basil

dirnaksud

J

s um lxr cli11gi11

pcrsvur.u an opcra si.

pcnguk urun

Tcm pa t

Kcrj.:

scbag;iirnan;_t

pada ayat (2) clan ,1\·at (3) mclcbihi duri NAIJ

at au standar
(S)

11

harus

Pengcndalian

dilakuk.m

pcngencLllinn.

scbagaimana

di mu k s ud

pada

pa nn s

at au

;1\·;i

t

("+)

dilakuk an mclalui:
a.

rncnghilat1gk,m

surnlx-r

s um brr

dingin du ri Tern put Kcrju;
b.

mcnggan ti a lu t , ba h.u
mcnirnbulkan

c.

mcngisolasi

dun

at au

mc mlxu asi

mcnvcdia k.m sistcrn vc n tilu si;

c.

mc nvcdiakan

r.

mcngat ur

g.

ke rju

y;_mg

dingin;

paj arian

s u m lxr

wukt.u

p;1_i;ma n

clingin;

d.

t c r hudu

proses

s umbcr p;ir1;1s.u.iu surnbcr

panus atuu sumbcr

4976

i,

air minurn:
a tu u

mcrnl ia tn si

p s umbcr pa na s .u au surnbcr d inui n ;

pcnggu1w;111 baju kcrja y;rng sc suui:
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h.

pc 11 hh
m1u

11 .i: l 11

pclindung

cliri

SL'Sll,11;

du n yn tu u
1.

mclakuk an pcngcnduli.m
pcrkcrnb.mgan

lainnva

ilmu pcngL·t,ihu;m

scsu.ii

dcnga11

dun tckrwlogi.

Pasal 1 U
( 1)

Pe nuulcuran

du n

pc 11 gc nd al ia 11

scbaguimanu clirnak sud dalum
harus

dilakuka n p.«!a

surnbcr

ba hava

Pasal 8 avat ( 1) lrur uf Ii

y;_mg rn.-mili ki

Tc m pa t l(crj;1

Kcbising,111

duri

o pcru si

pcrul.uu n

kcrja.
(2)

Ternp.u

mcrniliki

Kcrja

Kcbisingan

scbaguimuna

mcrupakan

Tern pat

Kcbisingan

t er u s

s umbe r

climaksucl

Kcrja

puda

;i,·,11

tcrdupat

mcncrus,

(I)

s umbcr

t.-rpu i us-put us.

impulsif.

clan impulsif bcru l.u ig.
(3)

.Jika

hasil

dim.ik sud
dilakukan
(4)

pcngukuran
pada

(2)

Kcrja

rnclcbi hi

scb;1g;11rrw11,1

d.ui

N:\B

h.uus

pcr.gcndulian.

Pcrigc nduliun
dilak ukan

avat

Tcmpat

sclx1gairnana

dcngan

dirnaksud

pad a ;1_,·;it (J)

mvla k sa nuku n prour.un

pc11ccgaha11

pcriur unan pcridc ngurun dcngan:
a.

mcnghilangkan

sumber

Kcbi s inuu n d ari Tcmput

Kcrja;
b.

mcngganti

alnt , bahan , clan

me nirnbulkan

c.

kcrju

,·;rng

Kcbisingnn:

mema sum; pcrnb.un s. J)('rl'(litm s uurn , pc uut up.m
scbagian

cl.

sumbcr

proses

mcngatur

at au scluruh
atau

;1L1t;

mcmb.n.isi

pav111;111

J(chisll1ga11

utau pcngat urun waktu kcrja ;
e.

mcnggtuiakan

a lat

pclindung

cliri yang

s.su.u:

clan/ atuu
f.

mclakukan
pcrkcmb.mgan

4977

pcngcndali.ui

lainnva

ilmu pcngetahu,lll

scs uu i (k11ga11
clan t e k noloui.
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Pasal 1 1

( 1)

(2)

clan pcngcndaliun

Pcngukuran

dirnaksud

dalarn

dilakukan

pada

buhaya

Gctaran

Tcrnpat

Kcrja

8 ayat

Tcmpat

Kcrja

mcmiliki

dimaksucl

Kerja

yang

yang

Jika

hasil

pada

pada

dilakukan
(4)

ayat

( 1)

ayat

(2)

mcrupakan

tu bu h.

Kcrja

scbagaimana

dari

mclcbihi

Gctaran

Ge t a rn n padn

scluruh

Tcrnpat

sumbcr

kerja.

te rdn pa t sumber

pcngukuran

dimaksucl

memiliki

surnbcr bahava

lcrigan dan Langan dan Gctarun
(3)

sebagaimana

( 1) huruf c har us

duri operasi pcralatun
yang

sebagaimana
Tempat

Pasal

Getaran

NAB harus

pengcndalian.

Pengendalian

scbugaima na

dimaksud

pada

mat

(3)

dilakukan dengan:
a.

menghilangkan

sumbcr

Gctaran

dari

Tcmpat

Kerja;
b.

ala t, bahan , dan

mcngganti
rnenimbulkan

c.

sumber Getaran;

mengurungi

Ge t aru n

pujunun

menambah/
pereclam

kcrja yang

proses

mcnyisipka n

di antaru

alat

damping/ ban t a lan /
dan

bagian

tubuh

yang

mclalui

pcngaturan

koritak clengan a lat kcrja;
d.

rncmbatasi

paja nun

Gctarun

a lat

pclinclung

wa ktu kcrja;

e.

pcnggunaan

diri

yan°
t-,

so su:u:

dan/atau
I.

mclakukan

pcngcndalian

pcrkcrnbaugan

lainnya

ilmu pcngctahuan

scsuai

clcngan

clan tcknologi.

Pasal 12
( 1)

Pcngukuran
Gelombang

dun pcngendalian

Ge lorn bang Radio at au

Mikro sebugaimanu

climaksucl dalarn Pasul

8 ayat ( 1) huruf d harus dilakukan
yang mcmiliki
Gelombang

4978

sumbcr

Mikro.

bahava

pada Tern pat Kc rja

Gclombang

Radio a t au
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(2)

Tcrnpat

Kcrja

yang

scbauaimunn
Te mpat
dcngan

mcmiliki

dimaksud

Kcrja yang

pud a

tcrdap.u

frckwcn si sarnpai

Golo ml iu m; J~adio

risiko

( 1)

avat

radiasi

mcrupuka

n

clckt rom.umctik

300 Ml !z (tig:t ratus

ckngan

mega hertz).
(3)

Tcrnpat

mcrniliki

sebngairn.ma

dirnak sud

l\1 ikro

pada

Tcrnp.u

Kcrja yang

tcrdap.u

de ngrm

frckwcn si cli atas

avat

(I)

radiasi

mcrupnkan

clckt romagnctik

'.)00 C1Hz (tig;1

rut us

giga

hertz).
(4)

Jika

hn sil

dirnak sud

pcngukurun
pada ayat

h ar u s clilakukan
(5)

Tcmpat

Kcrja

(2) d;111 (3)

scb,tgdirnana

mc lcbihi

du ri j\;:-\8

pe ngc-ndnli.ui.

Pc nuc ndu li.m

sebagairnnn.i

dimaksud

padn

a\·;it

(4)

dilak ukun clcngan:
a.

mcnghilangkan

surnbcr l~aciiasi Gclornbn nu I~adio

at au Gclombang
b.

mcngisolasi

Mik ro duri Ternpat

at au

J~;1ck1si Gclombang
c.

rncruncung

e.

paju na n

<umber

Radio atau Gclornb.mg
Kcrju

dcngan

\likro;

mcnggu11akan

protcksi rudius i;

pcrulnt.m
d.

Tcmpat

mc mbnt a si

Kcrj.i:

rncrnbatasi

wakt u

paja nun

i crhudup

s umbcr

l~t1cliasi Gclornb.mg

Rud:o ,1L1u C1clomh;mg

\likro;

pcnggunaan

pclinc!ung

a lat

c!iri

y;rng

scsu:u:

la in nva

scs uai

ckngan

dan/atau
f.

mclak uka n pcngcndalian
pcrkcrnb.mga

( 1)

Pengukuran
(Ultrn

Violet)

d.m

pcngctahuan

pcngcnd.ilian

scbagaimuna

ayat

(I) huruf

c harus

yang

mcmiliki

surnbcr

(Ultra Violet).

4979

n ilmu

clan tcknnlogi.

Rudia si

dimaksud

Ungu

d a la m P,1sal

d il.ik ukn n padu
b.ihuva

UI t rn

Radin si

8

Tc mp.u

Kcrja

Ult r.i

Ungu
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(2)

Tcrnpat

Kcrja yang

mcrniliki

Ultra

Ungu (Ultra Violet)

ayat

( l)

mcr u pa kan

potcnsi

bahaya

scbagaimana

Tern pat

l~adiasi

dirnak sud padn

Kerja yang

tc

rdu pu t

rad ia si clcktrornaunct
ik dc nua
n tpa njangb crclor11ban°
b
b
b
h
180 (scrntus clclapan puluh) nano meter samp.ii 400
(empat rut us) nano meter.
(3)

.Jika ha sil

pengukuran

dirnak sud pada

avat

Tcmpat
(2)

Kcrja scbagaimana

mclcbihi clari \!AB liarus

dilakukan pengendalian.
(4)

Pcngcndalian
dilakukan
a.

scbuguimuna dimaksud

pada

avat

(3)

dengan:

mcnghilangkan

sumbcr Radiasi Ultra Ungu (Ultra

Violet) dari Ternpat Kcrja;
b.

mcngisolasi

u ta u

me mbuta si

pajanun

surnbcr

Radiasi Ultra Ungu (Ultra Violet);
c.

n
merancang Ternpat Kerja clcngan mcnucunaka
b:C:,
peralatan protcksi rad ia si ;

d.

mcrnbcrikan

jarak

aman sc suai dengan standar

antara sumbcr pajarian clan pckcrja;
e.

membatasi

pnjanan

sumbcr Radiasi Ultra Ungu

(Ultra Violet) rnelalui pe nga t urun wakt u kcrja;
f.

pcnggunaan

alat

pclinclung

d i ri

yang

scs.uai;

dan/ a tau
g.

melakukan

pengendalian

pcrkcrnbangan

lainnya

ilmu pcngctahuan

se suai dcngan
dan tckrwlugi.

Pasal 14
( 1)

Pengukuran clan pcnge ndulian
scbagairnana dirnaksud

harus

dilakukan

dalarn

Medan Magnet Sta tis

Pasal 8 ayat ( 1) huruf f

pada Tcmpat

Kerja yang mcmiliki

sumber bahaya Medan Magnet Sta tis.
(2)

Tcrnpat

Kcrja

yang mcmiliki

sumbcr bahava

Medan

Magnet Sta tis sebagairna na dirnak sud pacla avat
mcrupakan Tcrnpat
atau
listrik.
4980

area

yang

( 1)

Kcrja yang tcrclapat suatu rncdan

d itimbulkun

olch pcrgcru ku n arus
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(3)

.Iika

hasil

pcngukuran

dirnak sud
dilakukun
(4)

pada

a.

rn.-lr-bihi

sebagc1imc1na

mcnghibngkan

d.iri

dimak sud

surnber

NAB

harus

p.idn

;i\·;1t

(·i)

Mcd a n rvL1gnet St at is dnri

Kcrja;

mcnggant i alut , bnhnn , clan
mcnirnbulknn

c.

(2)

scbag;1imana

dcngan:

Tcmpat

b.

ayat

Kcrjn

pe ngcnduliu n.

Pcngl·rnblian
dilakuk.in

Tcmpat

surnbcr

mcngisolasi

atuu

xlcd.m

proses

kcrj.i

\fognet

mcrnb.u asi

vane
.
h

St.at is:

pajn na n

s urnlxr

Medan Magnet St at is:

d.

mcncat
ur
t:,

at au

t c r hada p s urnber
e.

wakt u

mc mbat asi
Medan

f\bgnct

Statis;

mc ngut ur jar .. ik n ma n

scs uai

clengan

Na sionu l Indonesia

p,1_1;ma11

Sundar

a n t a ru s urn lx-r paja n..n

chm

pckcrja:
I.

al.u

mcnggurwan

pclinciung

diri

SL'SLwi;

yang

clan/ a tau
g.

mclakukan

l.rin nva se s ua i dcngan

pcngcndalian

pcrkernb.mgan

ilmu

pe ngctuh uan clan tekrwlogi.

Pa sal 15
( 1)

Pengcndalian

tckannn

da la m Pa sal 8 avat
Tcrn

pa

Cdara
(2)

t

Kcrja

Tcrnpat Kcrja yang
Ekstrim

mcrupnkan
yang

dnlam.

.Jiku

ha sil

dirnaksud
Tckanan

di mu k s ud

( 1) h ur uf g hu r u s d i lu k u ku n p;1cL1
mcrniliki

surnbcr

bnhava

rncrniliki

surnbcr

ha haya Tckn na n

sebag;_1inw11a

Tcmp.n

Tcka

na

n

pcmantuuun
pada
Udara

clirnak s ud pada

;_1:,.-at ( 1)

Kcrjn y . 111g kcda p air, di pcruirun

clan pckcrjaan

pcrigcndulia n.

4981

scbugaimanu

Ekst r im.

Udura

(3)

yang

ud.ua

ayut

di bawah

Tcmpat
(2)

d.m

Ek st rim

tariah

Kcrja
avat

(J)

hur us

.u.iu

cli

scbauaimann
mcrupn kn n
d il.rk uka u
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(4)

Pcr.ucndnlian

scbagaimana

d irnu k sud

pad a

;i\

a t (4)

dilak ukan dcnuan:
a.

mcnghindari
mcmiliki

b.

surnbcr

mcngatur

bu hava Tckar.an

atau

u-rhudap

pnda Tcrn pa t Kerj.. yang

pckcrjaan

mernbat asi

sumbcr

c.

rncnggunakan

d.

mcnggunukun

Ud.iru Ek st rirn;
wa k tu

p.rjarian

bahav.: Tcka na n Udara Ekstrim:

baj u kcrj.i :,;,mg se s uni:
alu t pclinclung

cliri

yang

sc·stw1;

clan/ at au
c.

melakuk.m

pcngcndu.ian

pcrkcrnbangun

se sun i <kngan

lainnva

ilmu pe11gcL1huan dun te k nologi.

Pasal lb
( 1)

Pengukuran

dan

scbagairnana

dimaksud

har us dilakukan
(2)

Pcncahuyaan

pcngcndulian

Pcncahuvaan

dalu m Pn sal 8 ayut ( 1) 11 uruf g

di Tc m pa t l~t·rj,i.
scbag,iimana

d im.rks ud

pada

av.u

( 1)

mcliputi:

(3)

a.

Pcnca havuan

AL1mi: cl,111 a t a u

b.

Pcncahavaan

Buatan.

.Iika

husil

pcrigukurun

dimak sud

pada

ayat ( 1)

dilak ukan

pcngencblian

Pcnca huv.iu n
t id.ik

agar

scb<1g,1iman;1

SL'SWti clcngan
intcnsitas

st.mdar

Pcnc-ahnvna n

se su.ri derigun jeriis pekcrjaa n nva.
(4)

Stn ndur

Pcncuhuyaun

ayat (3) tcrcantum

scbagaimana

climaksucl

pada

du lam La mpira n ~,,mg mc-rupuk.ui

bagiun tidak tcrpisah kan clan Pc-rnt urnn Mcrit cri 111i.

Pasul 1 7
( 1)

Pcricn huvan n
16 ay,1t

Pasul

yang dihasilkan
(2)

scbauaimu na

(2) huruf

di sa in

gcclung

(-+).

clalam

Pcnc-nhnvaa n

olch siriar rnu tu hu ri.

Kcrja yang mcnggun:1k,1n

cl\"at

dimaksud

a me rupakan

Tcrnpat

sc su:n standur

4982

Ala mi

har us

mcnj.unin

scbagairnnna

Pt·nc1h;1y;i,rn .rlami,
l n tcn sit as

climaksucl

dalarn

Cahuva
l\1sal lb
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Pa sn l 18

( 1)

Pc ncu havaan
Pasul

Bua tun scbag.umanu

16 ayut

Pcncahavaan

(2)

mcrncnuhi

t iduk

alarni

Cahuvu

b du par diguriuka

h uruf

scbagaimana

climaksucl

d.rla m

dimaksud

nt la

st n

dalurn

n

.t

pn bi la

lnt('11siL1s

r

Pasul

1 t > ava t

(4).
(2)

Pcncuhayaan
( 1)

a vat

bcrlcbihan

Buatun
t idak

seb,1gainwna

bolch

climaksuc!

mc nvcba bka n

pada

panus

:,ang

l~l'DR.

a t a u mcngganggu

l\1sal 1 q
(1)

Sarun a Pcncahavuan
pcnvclamatun

(2)

Sarana

darurtu

hur us d iscdia ka n un t uk

dun cvuk uusi d alu m kcadaan

Pcricn hava.m

dar urut

scbagaimana

pad a .iyat ( 1) huru s mcrncriuhi

pcrsyaratan:

a.

bckcrja

sccara

b.

rncmpunyai
untuk

darurut .
dim.iks ud

otornatis;

Pc ncu hnvnnn yang cuk up

intcnsitas

«va k ua si

rn c la k u k: m

dun

1

a tau

pcnvcl.un.u a n :,;,mg a m.u i; dun
c.

dipasang

pad.i jalur

cv.ik un si at au

a ksc s ja la n

k.-Iuur.
(3)

Ak scs jalun
(2) huruf
kcluar

kcluar

scbagairnana

dimaksud

c hu ru s dilcngkupi

yang

mcmancarkun

tcrbu.u

dnri

garis

bu ha n

pad a ava t

pcn unjuk

reflckt

jala n

if cL111 arau

cahuva.

Bagian Kct iga
Fuk tor Kimi.i

Pasal 2U
( 1)

Pcrigukuran

clan

pcngL·nd,dian

sc b.uzui mun a dirnaksud

dal.un

harus

Tcrnpat

d ila k u ka n padn

pot c n si ba hnva ba hu n kirnia.

4983

Faktor

Kirnia

Pa sul 5 ava t (2) l rur uf b
Kcrja

yang

mcrniliki
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(2)

Pcnuukuran
padu

avat

terhudup
(J)

Fuk tor Ki mia
(I)

dilakuk.m

pckcrja

tcrhudap

pada

(I)

derigan

tcrh;1clap

puja nrm nv.r

clan

yang tcrpaja n.

Pcngu kuran
avat

dimuk sud

scbagaimana

pajun.u

yang

NAB harus

hasilnva

dil.ikukan

dim.ik sud

scbaguimuna

i

urituk
paling

dibandingkun

singkat

sc-l.una h

(enam) jam.
(4)

Pcngukuran

scbagaimana

yang hu silnva untuk
dilakukan paling

dimak sud

pudu

;1,·;1 t

d ibn nd i nukn n clcng;m PSD.

hur us

singknr sela mu 15 (Iimn bclus)

scbanvak 4 (cmpat) ku li dal.un

( 1)

rncnit

d ura si 8 (dclup.ui] jam

kerj.i.
(.5)

Pengukuran

sebagaimana

yang hu silnva untuk
dilak ukan
untuk
(6)

dimaksucl

dibandiugk.in

mcnggunukan

ulu t

pad a

dcng;m

;1>·;1 t

(I)

h:TD hur us

pcru b.ic.uui

L1ngsung

mcrnast ikan t iduk tcrl.unpaui.
Fak tor

Pcngukuran
rncngalami

pajunan

(2) dil.ikukan

Kirnia

t cr

hadnp

>·;_rng

scbuga imuu a dimuk sud pada ay.u

mclalui Pcrncrik suan

padu spcsimcn

pckcrj..

t u buh

Tenaga

kcschatan

k h us u s

Kcrja d a n d iba nd inp kn n

dcriga n !PD.
(7)

NAB scbagaima na d imu k s ud p.ida
ayat (4) clan

IP13 scbagaimnua

tcrcant urn da la m l.a mpiran

avat

(3),

pad.i .ivut (h)

c!imaksucl
yang

a,·c1t

(2),

mcrupakan

bagian

tida k tcrpisuh kun d.ui Pcra turun Mcn tcri ini.

Pasal 21
( 1)

.Jika hasil pcngukuran
dan
Kcrja

t crh

husil pcnguk uran
yang

adup paja nun mc lcbihi '.'JA£1

Fak tor Kirnia t crhudap

mrngula mi

paj.m.m

mclcbihi

Tc11ag;1

!PB

har us

dil.i k u k.i 11 p(' ngcrid.: Ii, i n .
(:2)

Pcnucndalian

scbc1gc1i111;11w

dimu k sud

pc1cL1

;i\

.tt

( 1)

dilakukan dcngan:
a.

mcnghil.mgkun
Tcmpat Kcrja;

4984

sumbcr

potcn si bahuya k imia dari
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b.

rncngganti
va nub

t idn

.

potcnsi
c.

bahan

k imi.i lain

c!cngan bahan

mcmpunv.u

k

potcnsi

buhaya y,111g lcbih rcridn h ;

mcrncdifikasi

proses

surnbcr potcnsi
d.

kimia

mcngisolasi

kcrj..

:-,ang

mc nirnbulkan

bahuvu kimia;

mcrnb.u asi

a tnu

pnj arian

sumbcr

putcnsi bahuvu kirnia;
e.

mcnyccliakan

f.

rne mbata si

sistcm vcnt ilasi:

kirnia mclalui
g.
h.

mcrotasi

surnbcr

pajn nun

pcngatur.in

pot c n si

b.ihav»

wn ktu kcrja ;

Tenaga Kcrja;

kc du lu m proses

:-:ang t iclak

pckcrj.i.m

ltTcL1pat

pot cn si b;ihaya bahun kirnia:
1.

pcnycdiaan

lcrnba r data

kc sclarnnt an bal1<111 clan

label ba ha n kimia;
J.

pcngguriaan
hh

a lat

pclinc!ung

cliri

c!an/atau
k.

pcngc ndulian

la inn va

scs

t inuka

Lia!

t

risiko.
Bagian

Kccmpat

Faktor Biologi

Pasul :.22
( 1)

Pengukurun.

1x·m,111L1w111,

cL111 pcngcridn lian

Biolugi scbugaima na dimaksud
h ur uf c harus
mcmiliki
(2)

Potcnsi

dilak ukan

pot c n si bahaya
bahava

Faktor

dalam

padu

Faktor

Pa sal S ayat (2)

Tcmpat

Kcrj.: .',,tng

Biologi.

Biologi

scbagaimana

c!an/at<1u

toksinnya;

padu ayat (1) mcliput i:
a.
b.

4985

mikro
art

organismu

hopoda

dan/atau

c.

hcwan invcrtcbr.ua

d.

alcrgcn

c.

binatung

f.

bin a tang buas: c!.111

tok

sinnva;

dan ,' at au tok s in nva ;

cl,111 toksin dur: t umbuhun
bcr bi sa ;

Fuktor

;

d imn k s ucl

- 24 -

g.

produk binatang chm tumbuhan yang bcrbahava
lainnya.

(3)

Faktor Biologi scbagaimana

dirnaksud

pacla avnt (2)

huruf a dilakuknn pengukurun.
(4)

Faktor

Biologi scbaguimuua climaksud pada a:;at (2)

huruf b, huruf c, huruf cl, huruf c, huruf f', clan h uruf g
dilakukan pcmantauan.
(5)

Dalarn

pada

ha! basil perigukuran
ayut

(3)

mclcbihi

scbagaimann clirnak sud

standar

harus

dilakukan

pengcndalian.
(6)

Dalarn hal basil pernantuuun scbagaimana dirnaksud
pada ayat (4) tcrdapat potcnsi bahava harus dilakukan
pengcndalian.

(7)

Potcnsi bahava Faktor I3iologi scbagaimana dirnak sud
pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, clan
huruf g dilakukan pcngcnclalian dcngan:
a.

mcnghilangkan

surnbcr

bahava

Biologi

Fn k tor

dari Tcrnpat Kerja;
b.

mcngganti

baha n,

clan

proses

kcrja

vaneb

-

mcnirnbulkan sumbcr bahaya Faktor Biologi;
c.

mcngisolasi

at au

mcrnbat asi

pajanan

sumbcr

bahaya Faktor Biologi;
d.

mcnycd iakan sistcrn vc ntilasi ;

e.

mcngatur

atau

rncmbatasi

wa kt u

pujanan

tcrhudap sumber bahuvu Fak tor Biologi;
f.

mcnggunakan

baju kcrja yang se suai:

g.

mcnggunakan a la t pclinclung cliri yang sc suai;

h.

mcrnasang rambu-r.rmbu

1.

mcmbcrikan vaksiriasi apabila mcmungkinkan;

J.

mcningkatkan Higicnc pcrorangan;

k.

mcrnbcrikan dcsi nfckt a n:

1.

pcnvcdiaan fasilita s Sanitasi bc rupa air mcngalir

yang sc suai:

clan antiscptik; clan/ utu u
m.

pcngcndalian
risiko.

4986

lainnya

sc suar

c!cnoan
h

tingkat
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(8)

Potensi
pada

bahuya
(2)

avat

pcngcndalian
a.

b.

Faktor

Biologi

huruf

c

scbagaimana

dan

dirnaksud
f

huruf

dilakukan

clcngan:

menghilangkan

dan/atau

bahaya binatang

dari Tcrnpat Kcrja;

mcngisolasi

atau

mcnghinclari

mcrnbatasi

s urnbcr

pajarian

surnbcr

bahaya Faktor I3iologi;
c.

rnenggunakan

d.

rncmasang

c.

pcngcndalian

ula t pclindung

rambu-rambu

diri yang sc suui:

yang scsuai;

lai n nva

se suru

clan/ atau

dengan

t ingkat

risiko.
(9)

Standar
ayat

Faktor

Biologi scbagaimana

(5) tcrcantum

bagian tidak

clalam Larnpiran

tcrpisahkan

dimaksud

pada

yang mcrupakan

dari Pcra turn n Mcntcri

ini.

Bagian Ke lima
Faktor Ergonomi

Pasal 23
( 1)

Pengukuran

clan

sebagaimana
harus

dimaksud

dilakukan

pada

dalarn

Pasal 5 ayat (2) h ur uf d

Tcrnpat

Potensi

bah a ya

dirnaksud

pada avat ( 1) mcliputi:

a.

kcrja,

b.

cara

Faktor

Kcrja

yang

posisi

Ergonomi

kcrju,

mcrniliki

tidak sesuai

saat melakukun

desain

kerju

alat

dun

pcngangkatan

bcban

sebagaimana

clan postur

t ubuh

pckcrjaan;

Ternpat

scsuai dcrigan antropomctri
c.

Eruonorni
::-,

Faktor

bahaya Faktor Ergonomi.

potensi
(2)

pcngcndalian

Kerju yang

Tenaga

yang

tiduk

Kcrja; clan

mclcbihi

kapa sit a s

kerja.
(3)

Jika

hasil pcngukuran

a vat

( 1)

terdapat

pcngcndalian

4987

scbagaimana

potensi

schingga

bahaya

dirnaksud
harus

mcmcnuhi standar.

pada

dilakukan
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(4)

Pe ngc ndul ia n scb.uzairn.ma
dilakuknn

d irr.u k sud

p,tcb

d\

at

(])

clcngan:

a.

m.-nghindari posisi kcrja )·~mg janggal;

b.

mcrnperbuiki cara kcrju dun posisi kcrja ;

c.

mcndes.iin kcrnbali n t a u rncngganti Tcrnpa ; Kerja ,
kr-rja, ha hu n , dcs,tin

objck

pcralatan
d.

Ke rj.i.

Tt-rnpat

dun

kerja;

rncmodifiku si Tcrnpat

Kcrja , o bjck k crja , bah;111,

dcsuin Tcrnpat Kcrja, clan pcral.u an ki-rja ;
c.

mcngatur wak t u kcrja clan wa k t u isti rnhut ;

f.

mcluk ukun pckcrjaan

dcng.m

sikap

tubuh d.ilarn

posisi nctral a tau ba ik ; dun / a tau
g.
(5)

mcnggunakan

Sturidur
ayat

a la t b.m t u.

Faktor Ergonomi seb;1gaim;ma dim.iks ud padu

(3) tcrcarit um dalarn Larnpira n yang

mcrupak.m

bagian t ida k tc-rpisuh kan clari Pc ra t u ra n Mc n teri i n i.

B:tgian Kccruu n
Faktor Ps ikolou:

Pasal 24
( 1)

Pcngukuran
scbagaimana
harus

Potcnsi

bahaya

pcngc ndalia n

Fa ktor

pada Tcrnpat

Kcrja yang

mcrnilik i

Fakt or Psikolugi.

ba hava

Fak t or

Psikologi

scbag,timan;i

dirnaksucl p,HLI avut ( 1) rncliputi:

4988

Psi koloui

dimak sud dularn Pu sal 5 ayat (2) h uruf c

dilakukun

potcnsi
(2)

clan

a.

l«.t idakjclasan / kctuk suan pc ran;

b.

konflik pcru n:

c.

bcban kcrja bcrlcbih

cl.

be ban kcrja bcrlcbih scc.iru k uu nt itut if;

c.

pcngcrnbangan

f.

tanggung jawa h terhudup orang lain.

sccaru k ua li t at if;

kar ir; da nrat au
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(3)

.Jika

hasil

avat

( 1)

pcngukurun
tcrdapat

scbag;1im;rna

potcn si

dimak sud pada ava t (2) harus

dirnak sud

p.rdu

bahava

scbag:iim;ma

dilakukan

pcngcnclali,m

scsuai sturidar.
(4)

Pcrigc ndalian
dilak ukun

dimak sud

se bagaimann

sctclah

penilui.m

risiko

pada

u:·;at

(:1)

d idu p.u ka n

dan

Iaktor yang bcrkontribusi.
(5)

Pengcndnlinn
mclalui
a.

scb.igaimann

munnjcrncn

mcluk ukun

pclatihan

(4)

;1\·,1t

d.in

pe ncmpu t .i n

bagi Tenaga

program
h

mcngadakan

pada

dcriga n:

pcrnilihu n,

pcncliclikan
b.

stress

dirnak sud

Kcrja;

kc bugaran

Kerja;
c.

mcngadukan

program konscling;

cl.

mcngaclakan

kom u n ika si

orga n isn sional

sccura

mcmadai;
c.

mcrnbcrikan

kcbcbasun

mcrnbcrikan

masukan

b,igi Tenaga

Kcrj.. unt uk

d.ilum proses

pc ngarnbil.m

kcput usan:

f.

me ngubnh
dcng.m

g.

struktur

orgarnsasr,

mer .. mcam; kcmbali

menggunakan

sist c m

fungsi

dun / a tau

pckcrj .. ia n yang .ida:

pe mbc riun

im ba l.m

t ertcnt.u: du n yatu u
h.
(6)

pcngcndalian

Sta ndar
ayat

lainnya

Faktor Psikologi

scs uui ckngan kc but uhar..
scbagaimana

(3) tcrcan t um dalam

climaksucl

Larnpiran yang

bagia n t iduk tcr pixah ku n dn ri Pcrut uran

pacla

mcr upakan

Me n t cr i ini.

Pusal 2:)
Dalarn

ha!

disebabk.m
program

tcrjadi
olch

kasus
Iaktor

pcngc ndn lian

stanclar dun kctcntuan

4989

cl,111

ukiba t
Lingkungan

Kcrja

p.-na nga na n

kcrja
dilukuk:m

scsu;11

ckngan

pcru t urun pcr undang-und.uig.m.
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B:\B III
Pl~NEI~APA\

l lIGil<.:'.'JE

lbgian
Bangun.m

DAN SA'.'JITASI

Kc sat u
Tvrnpa t Kcrja

Pa sal 2h
( 1)

Higiene

Sa n it a si scbagaimann

clan

climaksucl

clalarn

Pa sal 5 avat (3) h uruf a haru s ditcrn pka n pud« sct iap
Bangunun Tern pat Kerja.
(2)

I ligicne

Penerupan

du 11

Sanitasi

scbag;1inw11a

dirnak sud pada ay.u ( 1) mclipu t i:
a.

halaman:

b.
c.

bangurian

bawah

t a nn

h.

Paragrnf

1

l lalamun

Pasal 27
( 1)

l Ialarnan
(2) huruf

(2)

scbagniman.,
,1

d imn kaud dula m Pa sal 2t) avn t

harus:

a.

bcrsih , tcruu.i rapi, ru t a , da n ticlak bccck ; du n

b.

cukup

lua s untuk

.Iika t crdupat

saluran

muka

saluran

air

bahan

yang

cukup

mcngalir

l.ilu li nt a s orang clan barnng.
air pcmbun ngan

harus
kuat

pada ha l.urin n ,

tcrt ut u p chm
scrtn

a ir

tcrbu.u

huanga n

dn ri
harus

dan t iduk bolch tcrgcnang.

Gcclung

Pasal 28
( 1)

Pcne rapan
scbagaimuna

H igicrw

da n

dirnak sud dnl.irn

b mcli put i:
a.

4990

clinding

dun langit-bngit;

Su n i ta si

Pa sal 26 avat (2) h ur uf

- 29 -

(2)

b.

auip; dan

c.

lan tui.
I lieicnc
b

Pcncrupun
climaksucl

dun

pada ayut ( 1) clilakukan

gcclung dalarn

untuk rnernast ika n

konclisi:

a.

tcrpclihara

chm bcr sil i;

b.

kuat clan kokoh strukturnva;

c.

cukup

lua s schiriggu

ch111

mernberiknn

r uuru; gcrak

paling scclikit 2 (dua) meter perscgi per orang.

Dinding

clan

langit-Iangit

scbagaimn nu climaksucl

d.ilarn

Pn sal 28 avat ( 1) huruf a h ar u s:
a.

kcring .uau t idak lcmbab;

b.

d icat clan/atau

c.

d ila k uku n pc ngccu tu n ul.mg

mudah

d ibcr si h ka n ;
paling

sedikit

:; (lirnu]

tah un sckali ; clan
cl.

clibcrsihkan paling scdikit 1 (sa t u) ka li se tah un.

Pasal 30
Lan tai
huruf
a.

sclx1gairn;_111a dimaksud

dalam

Pa sal

28 av.rt

( 1)

b harus:
terbuat

duri b.ihun

dar i bahan
b.

datar,

c.

dibcrsihkan

yang

kcru s , tuhu n air, chm t a hu n

kirnia yang mcru su k:

t idak licin, chm mud.ih dibcrsihkan;
sccara

clan

tcra t ur.

Pasal 31
Ata p scbagaimana

climaksucl dalarn Pa sal 28 avat ( l) h uruf

c harus:
a.

murnpu

rncrnbcrikun

pcr lirid urigun

clari

ma t ahuri clan h uja 11; clan
b.

4991

tiduk bocor, t idak bcrlubang, dun tiduk bcrjamur.

pan as
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Paragraf
Banuumu:

3

Bawah Ta n.ih

Pa sa l 32
(I)

Pcricrapan
bawah

tunah
(2)

avat

Higicn«

bangunan

Sanitasi

seb.iga imanu

huruf

c

bawah

pada

dimaksud

dilakukun

untuk

b.

mernpunvai

sis tern vc nt ila si udara ;

c.

mempunyai

surnbcr

d.

mcmpunvai

Dala m

dimak sud

Pcncahavan

pcmbuangan

dcnuan

bangun:111

padu

n:
air

yang

baik; du n

dun tcraw.u

pcncrapan

yang kuut ;

saluran

dcngan

ha!

.2()

tn na h:
struktur

lxrsih

P:!s:li

mcrn.rst ikn n

mernpunvai

c.

bar:gwwn

dalam

a.

mcngalir

(2)

clan

h:1\\·;ih

a_\·at (I)

l licicnc
t"J

ba ik.

clan

tu ria h

mcrupakan
Sanitasi

scbagaimana

ruang

te r bat a s.

diluk uk.m

dcnga n kc tent uan pc rat urun pc rundana-und.mp.

scs u.u
111.

I3agian Kcd ua
Fa silit as Kcbcr sihan
Pasal 33
( 1)

Fasilitas

Kelx-rsib.m

scbng.umuna

Pa sal 5 a vat (3) h uruf b harus

dirnak sud

dalurn

di scdiaka n pncia set i.: p

Tcrnpat Kcrja.
(2)

Fu si li t a s Kcbcrsih.ui

scbagairnana

dimak sud pad.: avu t

( 1) paling scdikit rncliput i:
a.

Toilet dan kclc ngkupu nuva:

b.

Joker clan ruang ganti pakuiun ;

c.

tern pat sa mpa h; clan

cl.

pcralatan

Kebcrsiha n.
Pa sa l J4

( 1)

Toilet scbagairnanu

d imukxud

dula m Pa sa l

huruf a harus:

a.

4992

bcr s ih da n

t id.ik

mcnimbulka n ba u;

:n

avut (.2)

- 31 -

b.

t idak

ada

lalat ,

nva m uk ,

at au

scrungg«

:,:,111g

lainnva;
c.

tcrscdia

salurn n pcmbuangan

air .vang nwngalir

clcngan baik;

(2)

cl.

t crscdia

air bcr sih ;

c.

dilcngkapi dc nga n pin t u;

f.

rncrn il ik i pcncrung.m

g.

rncrni liki sirkulasi

h.

dibcrsihkan

1.

dapat digunaknn

Kc lcngkapan

~·,mg cukup;

udu ra ~·ang ba ik:

sct iap hari sccara

pcriodik;

clan

sclarna jam kcrja.

fa sili tus

Toilet

dirn.ik sud

scbagaimana

pada avat ( 1) p.ilinj; scdikit mcliputi:

(3)

a.

jarnban,

b.

air bcrsih yang cukup;

c.

ulu t pcmbilas;

d.

tcrnpat s.unp.ih ;

e.

umpat cuci tung.m ; clan

r.

sabun.

Pcncmpatun

Toilet

scbagaimana

( 1) hur us tcrpisah

(4)

antara

cucat , sert a dibcrikan

Dalam

Pcr u sa hua n mcnycdiakan

ha!

scbagaimana
Untuk

t.uida yang jcl.rs.
tcrnpa t maridi,

clirnaksucl par lu avat ( 1 ).

mcnjarnin

kccukup.m

haru s rnemenuhi
untuk

clan

mn ndi hur u s rnc mcriu hi kct en t uu n

dc nga n jurnlah Tenaga

a.

pad.. ay,1 t

laki lak i, pcrcrnpunri,

pcnyandang

pc r sv.uatun tcrnpat

(5)

c!imaksucl

alas

kcbut uhan j.un b.u i

Kcrj.. dalarn sat u wukt u kcrja.

kctentuan

1 (s.u u) s.impai

seb.igai bcrikut:
15 (lirn.: bcla s] orang

(s.u u) jarnbun:
b.

c.

cl.

untuk

l(J

orang=

2 (d'ua) jamban ;

untuk

31

(cnurn

(tiga

bcIus)

puluh

puluh Ii ma] o rurig

=

u nt.uk 46 (cmpat

puluh

sn m p.u

satu)

30

(tig,t

puluh]

sarnp.u

45

(crnpat

3 (tiga) jarnba n ;
c

nurn)

puluh) or.mg ~ 4 (c-mp.u] ju mb.ui:

4993

sarn pai

()0

(c

nu

m
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c.

un t uk 61

(c narn puluh

puluh) orang=

f.

untuk

81

S (Ii ma] j.unbu n;

(de la pan

(scratus) orang=
g.

sctiap

Dala m

puluh

ha!

sat u)

sa m p.u

100

6 (cnam) jam ban; clan

pc nambuhan

ditarnbahkan
(6)

s.u u) su rn p:u 80 (c:cLqx1n

40

ora nu~

puluhj

(cmpat

1 (sn t u] ja rn ba n.
lak i-ln k i

Toilet

mc nvcdia kun

L1silitc1s

pct ura san , jurnlah jam ban tid.ik

bolch k ura ng d.i r i 2/ J

(du«

yang

pcrtiga)

jurnlah

jamb.in

d ipe r sv.irut ku n

scbagaimanu dimaksud padu uyat (5).
(7)

Dal.un

ha!

Tcrnpa t

konstruksi

at au

mcmcnuhi
a.

Kcrja

tcrrna suk

Tcrnpa t

IS.:crja

dnln n:

1 (sat u] s.impai

hnr u s

scmcntnrn,

kctcntuan paling scdikit scbagai

untuk

nrc.i

bcrik ut:

1 CJ (scrnbila n bclas) ( 1rang =

1 (satu) ja mba n:
b.

un t uk

20

(dun

sc mbilu n puluh
dun

puluh)

sa mp.u

scmbil.m]

1 (sa t u) pct urusan

orang=

199

(scrut us

1 (sai u) j.unban

un t uk sct i.ip 40 (cmpat

puluh) orang;
c.

=

j.unban

sr t i.rp SO

chm 1 (sat u] pct urn sa n untuk

(lirna puluh]
(8)

Dalarn

orang.

ha! tcrdapat

Tenaga

di area

at au Te mpa t Kcrja scrncn tu rn sebag;iimana

dirnak sud

pada

Ruang

Toilet

(delapan
puluh
puluh]

avat

paling

puluh)

(7)

maka

harus

rncrncu uhi

dim.ik sud pad a avat (J).

scdik it

sc nt imctcr,

bcrukurun
lcbar

punj.u ig 80

155 (scrat us

limn

lima) scntimctcr, da n tinggi 220 (d ua rn t u s d u.i
scntirnctcr

scnt imctcr.

4994

Kcrja pcrcrnpuan

konstruksi

kctcnt uan scbagaimana

( 1)

1 (satu)

unt uk 200 (dua rut us] orang ata u lcbih

dcrigan lcbar pintu

70 (tujuh

puluh)
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(2)

Ruang

Toilet

memenuhi
a.

untuk

pcnyandarig

disabilit as

har us

pcr sva rn tn n:
152 ,:i (scru t us

Pu njang

limn

cl u.t

puluh

kornu

limn] scntimctcr;
b.

leba r 227.~

(d ua

rn t u s clua puluh

tujuh

korn.i

lima) se n t imct cr:
c.

tinggi 240 (dua ratus crnpat puluh) scn timcu-r:

d.

mcmpunyai akscs

ma suk clan kcluar

:,.:ang mudah

diblui;
c.

mcrupunvai

Iua s ruang

pcriggunu
dclapan
f.

lcbar

k ursi

roda

puluh)

pintu

(scrnbilan

bcba s yang cuk up unt uk
bcrrnan uvcr

180

lst-ratus

dcrajat ;

mu suk

bcruk uran

paling

sc nt irnctcr yang

puluh)

scclikit

90

clibuka

muduh

dun ditutup.
g.

pintu

Toilet

bagian

dile ngkupi

bawah

pintu

dun pcnyandang

h.

kcmiringan

cknga11

untuk

kncbng

pcngguna

disahilitus

l.m tai

plat

k ursi

di
rod.i

nct ra ;

t id a k

lc bih

-

dari

I

(tujuh)

pcr sc n; dun
!.

mcmpunv,u

untuk

ra mba t

mcmudahkan

pengguna

k ur si

rod.i

berpindah

dari k ursi roda kc jam ban .it.aupun scba liknv

;1.

Pasal 36
(1)

Tenaga

Kerja

diwajibkan

dalarn

mcrnakai

pcrusahuun
pukuia n

kcrja

t eru.nt

scs uai

u

dupa t
svu rat-

syarat K3 yang ditc tu pka n.
(2)

Pakaian
harus

(3)

kerja

selx1gairnana

discdiak.m

dimaksucl

a\ .it

(I)

olch Pcnuurus.

Dalarn ha! Tenaga

Kcrja mcnggunakan

hn nva scla mu bckcrja , Pe ngurus

laki dan pcrcmpuan

pakaian kcrja

harus mc nvcdiuka n

ruang ganti pukuia n yang bcr sih , tcrpisah

a nt ar.t la k i-

scrtu pc rnu ka ian nva h a r u s d ia t ur

agar t iduk bcrdc sakn n.

4995

padu
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(4)

Ruang

g;mti

pak.iian

(3)

tcr scd ia

hu r u s

pakaian zlokcr

scb,u.;t1imana

unt uk

sct iap

dimak sud

tern pat
Pckcrja

pad.i

me nvirnpn n

y;mg

tcrj.unir:

kcamanarinva.

Pasal 37
(1)

Tcmpat

sarnpah

scbagairnana

(2)

dimaksud

c harus

disedi.ikan

Tcmpat

sarnpah

paling scdikit
a.

dun

pcralatan

dalarn

Pa sal 34 ava t (31 liur uf

p.idn sctia p Tc mpa t Kcrja.
scbagaima na dimaksud

pada ,1\·at (I)

har us:

tcrpisah

clan

d ibcr ika n

organik,

11011

organik ,

sc suai

Kcbcr sihan

dcngan

label

untuk

d.m

kc tent uan

ba hu n

pc rut uran

s.rrnpah
be rb.ihuvn

pcr uudn nu-

undnrig.m:

b.

dilcngka pi

dcncran
b

pcnutup

dn n

t crbun t

d.u:

bahan kcdap air; chm
d.

tidak mcnjac!i sarang

lala t at au biriatang

scrangg;1

yang lain.

Pas.il 38
( 1)

Tern pat pembu.mg.m

pemb.ilut

harus

d isediuk.m

pnd.i

ruang Toilet pcre mpuu n.
(2)

Tcmpat

pcrnbua ngan

pcmba lut

scbagairnanu

dimak sud pada ayat ( 1) h.uus:

(3)

a.

terbuat

b.

dilcngkapi

c.

dibcrikan

Tcmpat

dari bahan yang kcdap cairun ;
dcngan

pc n u t up; dan

label yang jcla s.

pc mbun ng.m

dimak sud pnd.i ayilt (I) h.uus

4996

pcrnbalut

sc batza irna nu

dibcr sih ka n sct iap h.ir i.
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Kc but uhan

( 1)

Kcbutuhan

at as

Udara

uclara

bcrsih

clan

SC hat

scbagaima na clirnaksucl dal.im Pa sal :'1 avat (,1) h ur uf c
harus
(2)

dipcn uhi pada sct iap Tcrnpat

Pcmcrruhan

kcbut uhan

scbagaimana

climaksud

udarn

Kcrja.
cli

pada

Tcrnpar

avat

( 1)

Ke rjn

dilakukn

n

melalui:
a.

KUDI~;

b.

vcn t ilasi: clan

c.

ruang udnru.

Pa sal 10
0

( 1)

Tcmp.n

Kcrja

administratif,
harus
(2)

KUDR

mcla ku ku n

pclavanu n urnurn

rncrncnuhi

pckcrjaa n

JC!l!S

d a n fungsi

ma n.ijc r ia l

l~UDI~ yang se hat clan ber s ih.

scbngaimunu

kclcrnbaban,

clan k adar kontarninan

udnr.r.

Si ih u

nvu rn.m

ruungun

pada

dimak sud

olch suhu,

ditcntukan

(3)

untuk

y,lllg

kadar

hur us

(1)

avu t

oksigcn

dipcrtuh.uikun

clcngan kc tent ua n:
a.

b.

Suhu

Kcring 2311C (d u.i puluh

tiga clcrnjut

n·lsius)

- 26°C (cl ua puluh e num dcrajut cclsius)

ckng,lll

kclcrnbabun

°+0%

- 60'\,

(c11arn puluh

per sen].

pcrbcdaan

suh u antar

S"C (Iima dcrajat
(4)

Kadar

oksigcn

scbcsar

19,51:i,

sa mp.u

dcng.in

(ernpat

person]

r u.mg.m

t idak

mc.cbihi

cclsius).

scbagnimanu

23,5';;,

dimaksud
bcln s

(scrnbilan

(dua

pcrsc n) duri volume udura.

4997

puluh

pada

kornu

puluh

tiga

lima

avu t (.l.)
pcrscn)

kornu

limu
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(5)

Kadar

kontaminan

dimaksud

yang

atuu

polutan

aya t (2) tercantum

pada

mcrupakan

scbagaimana

dalarn Lampira n

ticlak

tcrpisahkan

dari

Pcrat uran Mentcri ini.

Pasal 41
( 1)

Pcngurus

clan/ a tau

sistcm

vcntilasi

udara

Pckcrja

Pcngusahu

udara untuk

wajib mcnycdiakan
mcnjamin

clan/a tau

kcbutuhan

mcngurangi

kadar

konturninnn di Tcmpat Kcrja.
(2)

Sistcm ventilasi scbagairnana dimaksud
dapat

bcrsifat

alarni

atau

buatan

pada avat ( 1)

atau

kornbina si

kcduanya.
(3)

Dalam

ha!

vcntilasi

mcruzuuria
kan
hh

tcrscbut

harus

vc n tilasi

dibersihkan

bua tu n
sccara

maka
bcrkula

paling scdikit 3 (tiga) bulun sckali atau se suai clcngan
kelentuan peraturan

pcrundang-unclangan.

Pasal42
( 1)

Setiap

ornng

yang

bckcrja

dalarn

ruangan

harus

mendapat ruang udara (cubic space) paling scclikit 10
(scpuluh) meter kubik.
(2)

Ruangan

sebagairnana

dimaksud

pada ayat ( 1) harus

mcmcnuhi ketcntuan:
a.

tinggi Tcrnpat

Kerja diukur

dari lantai

sampai

dacrah langit-langit paling sedikit 3 (tiga) meter;
dan
b.

tinggi ruangan
tidak
ruang
ayat (1).

4998

dapat
udara

yang lcbih dari 4 (cm put) meter
dipakai

untuk

se bagaimana

mempcrhitungkan
dimaksud

pad a
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Bagia n Kccmput

Tata Laksaria Kcrurnahtangga.m

Pas~t! 4 J
( 1)

Pcngu sahn

dan/ a tau

Pcngurus

Kctatarumahtanggaan
dimaksucl
a.

Kr-rja.

t

buik

pad a ayat ( 1) mclipu ti upava:

mcm isah kan
dipcrlukan

b.

mclaksanakan

clcng,111 ba ik di Tcrnpa

kctatnrumaht.mgg.mn
(2)

harus

a lat.

pcrkakas.

bah an

dan

vang

atau digunukan;

a lat , pcrkuku s, dun ba hu n sc su.u ckngan

mcnata

posisi yang d ite tn pka n;
c.

mcrnbcrsihkan

al:n , pr r kn ka s , clan bn ha n sccaru

rutin;
cl.

mc nct a pku n
Kcbcrsihn n,

clan

mclak sa na kan

pc nc mputu n

dun

proscdur

pcnn tun n

untuk

a lut , pcrkuka s. d,111 b,tl1,111;
c.

men ucrn
ban :--,
ckan
:--,
pcncmpatan

proscd ur

1-..:el)l'rsihan.

clan pcnut aan unt uk a lat , pcrkaka s,

dun buhan.

Pasal '1·l
( 1)

Alat

kerja,

disirnpan

per kakus,
sccaru

clan

rapi

bahun

dun

kelancarnn pckcrjaan clan

t

harus

tcrt ib

d it a t a clan

untuk

mcnjumin

iduk rne nimbulkan

b.ihnv»

kecc In kaa n.
(2)

Bahun
di

scbagairnana

gucbng

rncrn lx-du kn n

4999

clan

dimak s ud pada ayut ( 1) disirnpan
d ibcri

label

yang

barang-bar,mg u-rsebut

jclus

urit uk
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I3AD IV
PEl~SUNIL

1,3

Bagian Kc sa tu
Um um

l\tsal
( 1)

Pengukur.m

clan

scbagaimunu

dimuk sud dulu m Pasal

dilakukan
(2)

45

pcngcnd.rli.m

K3

5 ayat

l,l'rj;1

(2) h a ru s

KJ hidnrig Lingkungan

olch pcrsonil

Pcrsonil

Lingkurig.m

scbagaiman.i

dimak sud

p.idn

Kcrja.
1)

,l\'itt

(

,1::c: t

( 1)

mcliputi:

(3)

(4)

a.

Ahli K3 Muda Lingk ung.in Kcrja;

b.

Ahli K3 Mudyu Lingkungan

c.

Ahli K3 Ut ama l.ingkunga n Kcrja.

Pcrsonil

K3

sebagai mnnn

h ar u s

mcrniliki

bidang

lingkungan

clan

pncia

kl'wc11;111g;i1~ 1...,:3

kerja.

Kerja scbagairnana
dcnoan
h

dirna k sud

kornpctcnsi

Sert ifi kasi kompetcnsi

se suai

Kcrja: clan

pcrsonil

K3 bidang

dirnak sud pada
kctcm uun

Lingkungan

ayut (2) d iluk uka n
pc ru ridun

pcraturan

ob

und.ingan.
(5)

Kcwcnungan
sebagaimana
dengan

pcrsonil

1,3

dirnaksud

bidang
pada

Lingk unu.m

ava t

liscnsi K3 clan surnt kcputusan

( 1)

Kcrjn

d ibuk t ikan

pcnunjukan.

Kornpc tc n si Pc rso nil K3

Pasal ,J()
Kompctcnsi

pcrsonil

K3

scbuguirnaria

dirnaksud

Pa sal 45 ava t (2) se s ua i Stu nd.ir Kompctcnsi
Indonesia

5000

yang ditctapkan

olch Mc ntcri.

dala m

Kcrjn Nasional
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l3<1gian Kctiga

Pcrsvarutan

Pcnunjuk.ui

Pcr so ni l K3

Pa su l <\ 7
Pcrsoriil

yang

bcrwcnarig

scbagairnana

Pasal 45 nyat (2) huruf a harus
a.

bcrpcndidikan

b.

berpcngalarnan

dula m

mcrncn uhi pc rsvar.un n:

paling rcnduh
paling

dirna ks ud

Diploma 3 (tiga);

scdikit

1

(satu)

rahun

mcmban tu pcngu k urn n clan pcngcncialian

clalam

lingkungan

kcrja;
c.

mcrniliki scrt ifikat kumpctcnsi

cl.

berbadan

schat

bcrda sarkan

scs ua i bicidngn:-, ;i: d.in

surat

kctcra nuan

dn ri

doktcr.

Pasal48

Pcrsonil yang

scbaguimana

bcrweriang

Pa sal 45 avat (2) huruf b harus mcmcriuhi

climaksud

pcrsyar.un n:

a.

bcrpcndidikan paling rcndah Diploma 3 (tiga);

b.

bcrpcngalamun

paling

scdikit

Ahli K3 Muda Lingkungan

3 (tiga)

tah un

scbagai

Kcrja:

c.

mcmiliki sert ifikat kornpctcnsi

cl.

bcrbadan

schat

d.ila m

bcrdasarkan

SL'SUai bidungnya ; clan
s urut

kc tera ng.m

dnri

doktcr.

Pa sal 4<J

Pcrsunil

va ng bcrwcriang

scbagaimana

Pasal 45 ava t (2) huruf c harus

a.

berpcndidikan

b.

bcrpcngalarnan

mcmiliki

d.

bcrbadan
doktcr.

5001

c:,1lam

mc mcrruhi pc rsyaratn n:

paling rcndah Diploma 3 (tiga):
paling

scdikit

Ahli K3 Madya Lingkungan
c.

dimaksucl

5 (Ii ma] tah un st·bagai

Kcrja;

scrt ifikat kompctensi

sc suai bidnngnv.i;

scl ia t bc rdu sarkn n surat

kct crangan

clan
dari
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Bagi;rn

Kc(·mp;it

Tata Carn Me mpcrolch Lise nsi KJ

Pa sul 50
(1)

Untuk

mcrnpcrolch

Kcrja ,

Pcngusaha

pcrmohonan

lisensi

1,,:3 Ahli

cbn/ a tau

KJ

Pcngurus

mcngujukan

tcrtulis kcpad.i Dirck t u r .Jr-ndcrnl cl('ng;m

mclarnpirkan:
a.

fotokopi ijazah tcrukhir:

b.

surat

kc rj a

pcngalaman

ke tcra nga n

clitcrbitkan olch pcr usnhun n ;
c.

surat kctcrangan schu t d.ui dok ter:

cl.

Iotokopi kart u tanda pc-ridud u k:

c.

fotokopi scrt ifikat kompctcn si:
Ahli Muda l ligic nc Jndustri

1)

liscnsi

mcndaput kau

(HJMU) untuk
Ahli

1,,:3

\Iucla

K3

Lingkungan Kcrja;
Ahli M adva I I igic nc Incl us tri (Hl M A) u n tu k

2)

mendapatkan

lisc n si

KJ

Ahli

KJ

\lad\'a

Lingkungan Kcrja;
3)

I,

Ahli

Utnma

Higicnc

mcndapa.kan

liscnsi

2 (dua) lcrnbar

Inclustri
1,,:J

(IIIC)

Ahli

urn

Utarnu

pas Ioto bcrwur nn uk uran

uk
1,,:3

) x J

(dua kali t iga) dan 4 x () (cmpa t ka li cnu m},
(2)

Pcrrnohonan

scbagairnana

climaksud

pada

avat

( 1)

d ilak ukan Pcrnerik saan dokumcn olch tim.
(3)

Dalarn hal pcr svaru ta n sck1gaimana
avat

( 1)

dinvatuka n

lcngk.ip,

dimak sud pad.i

Dirckt ur

Jcllckral

me ncrbitkan liscn si KJ.

Pa sa l S]
(1)

Liscn si K3 bcrlaku untuk jurigk., wa kt u 5 (lirna) t ah un
clan dapat
sa mu.

5002

diper panjang

u n t uk j;mgka

wa k i u

\';111g
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(2)

Pcrmohonan
pada

perpanjungan

ayat

d iaj u ka n

(1)

kcpadu

Pcngurus
mclarn pirka n

scbagaimaria
olch

Pcngusahu

Dire kt u r

pcrsvu ru tan

scbagaimana

Pcrmohonan

d iaj ukn n paling

lambat

d.u: ';1tau

.Jcndcral

clcngan

sc b;1g;i i m: Ille!

cl i mu ks ucl

dalurn Pasal 50 ayat ( 1) clan liscnsi

(3)

dim.iksud

1~3.

dirna k sud

pada

30 (tiga puluh)

a:·,,tt ( 1)

hari

st·lil'lurn

rna sa bcrlak u lisensi K3 beruk hir.

Pasal 52
Lisensi

K3 hanyu

yang

be rsangk utan

mcrigajukan

bcrlaku

sclarna Ahli K3 Lingkurigan
cl i

bckcrja

Ke rja

pcrusn haun

pcrmohonan.

Pasal 53
( 1)

ha!

Dalarn

SC rt

dirnak sud dalam

i fi ka t

Pa sal 50 avat ( 1) h ur uf c be l u m ad a ,

dupa t menggunakan

pembinaan

kornpctcnsi

surut

1~3

kc t cru ngu n t c lah mcnuik u t i
olch

di tcrbi t ka n

Di rck tu r

Jcnclcral.
(2)

Surat

ketcrnrigan

scbagnimaria
dilakukan

tclah

pembinaan
mcrupakan

dcng,111

u-rcunt urn
bagiun

pe mbinan n

K3

pad.i ayat ( 1) dibcrik an setclah

dirnaksud
pcrnbinaan

mcngikuti

tiduk

pcdornnn

d.ilam

pe lnk s.maan

l.arnpiran

tcr pisub kun

dari

Pcr.u ura n

Mc n tv ri i n i.

Bngian Kclirna

Tugas chm Kcwcnungan

Pa sal 54
( 1)

Ahli

K3

Muda

dirnak sud dalarn

Lingkungun

Kcrja

Pa sa l 45 av.u (2) h uruf a mcrupa ka n

Tenaga Kerja yang mcmiliki t ugas untuk:

5003

scbaga irnann
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a.

melak sanukan
clan

pcruturan

stanclar

:,;ang

pcrundang-unclangan

bcrkaitan

dcnuan

bid.uu;

1~3

lingkunga n kcrja:
b.

mclaksanakan
cvalua si,

progrurn

a n t isi pa si,

pc n gcnc!,l Ii,l n

clan

rckognisi.

ba huya

kcrja;
C.

mclaksanukan

clan

kcschatan

yang

kcrja

bn hava lingkungan
d.

mclaks.uiakan

rcsiko

mcngantisipasi

di sc babkn n olch p.uanun

kerja:
program

prorno si

kcschnta n

Tenaga Kcrja;

e.

rnclaksanakan

tcknik

pcngukuran
Fak tor

sarnpcl,

Kimia.

pcrigambilan
mcliputi

Fa k t or Biologi.

Faktor
Fuk tor

clan
Fis iku ,

Eruoriomi.

dun Faktor Psiko!ogi;
f.

mclak snnuknn
lingkungan

g.

pc-rsvur.u a»

Higicnc

dan

~;1nitasi

kcrja;

mclaksanakan

si stcrn

informasi

K3 Lingkungan

Kcrja; dun
h.

mcnyusun

laporan

pengukuran

Lintzb k u 11 b", in

bahava

dun pe ngc ndul in n

scrt.a

Kcrja

Higiene clan San it asi di Tcrnpat
(2)

Ahli

K3

scbagui.nanu

d irnuk sud dalum Pas.il 45 ayat (2) huruf

b mcrupakan

a.

Lingkungan

Kcrja va ng mcrniliki tu gas un t uk:

mcngclolu
undangan

pclak su naan
dun

b.

c.

mcngclola

evaluasi

lingkungan

kcrja:

kcrj.i:
program
h

an t isipa si.

pengc11dalian

bn hava

pclnk sannan

a nt i sipasi

rc siko

bn hava lingkurigan
mc nuclo
ln
b

bcrkaitan

d.m

ke seha tun kerja

d.

yang

pcluk sanaan

rckognisi,

mcngclola

pcrat ur.m

st andnr

bic!ang K3 lingkungan

5004

Kcrja.

Kcrja

Tenaga

Madva

pcmrapa n

yang

d iscbubkn n oleh paj.mu n

kcrja;

pcla ksu nua n

program

prorno sr
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c.

mcngclola pcluksariaan tcknik pcngambilan dan
pcngukuran

mcliputi

sampcl,

Faktor Kirnia,

Faktor

Fisika,

Faktor

Biologi, Faktor

Ergonomi,

dan Faktor Psikologi;

f.

mcngclola peluksanaun
Sanitasi lingkungan

g.

h.

pcr syaratun Higicnc

kcrja;

mcngclola

pclak s.in .. um

Lingkungan

Kcrja;

mclaksanakan

clan

sistcm

modifikasi

inforrnasi

tcrhadap

I-::3

program KJ

Lingkungan Kcrja;
1.

ma najcrnen

mcngclola

clan

mclaksunakan

program KJ Lingkungan Kcrja;
J.

melaksanakan
kcschatan

k.

rcsiko

pajurian

mclaksanakun

Tenaga

kcschatan

Kcrja

lingkungan kcrja;

bahaya

clan mcngc.ola Pcmcriksaan

analisa pcnyebab
akibat

re siko

program

mcngclolu

clan

mclaksanakan

akibat

pcnilaian

Tenaga Kerja;

pengendalian

I.

dan mcngclola

clan

kccclakuun kerja clan pcnva kit
olch

dit imbulkan

kcrja

bahaya lingkungan kcrja;
m.

idcntifikasi

mcngclola

dan

mclaksanakan

kcbutuhan

pclak sanuan

pcralatan

pcngambilan

mcrnodifikasi

pclak sanua n

sampel dan pengukuran;
n.

mcrumuskan,

dan

sistirn informasi K3 Lingkungan Kcrja:
o.

mcluksanakan
lingkungan

p.

Ahli

mcngclola

inspcksi

Iaporan

pengcndalian

Lingkungan

K3

K3

kcrju; clan

mcngclola pcnyusunan

pcncrapan
(3)

dun

bahaya

pcngukuran clan
Kerja

scrt a

Higicne clan San ita si di Ternpat Kcrja.

Utama

Linukunuan
t">
b

Kcrja

scbagairnana

dirnaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c mcrupakan
Tenaga Kerja yang mcmiliki kcwcrianga n untuk:

5005
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a.

mcngclola

dun

pcr aturan

mcngcva luasi

pc lak s.t nan n

pcrundang-undangan

va ng bcrkuit a n dcngan

dan

st:rncLir

K3 lingkungan

bidang

kcrja;
b.

mcngclola

dan

program

mcngcva luusi

an tisipasi.

rckognisi,

pcrigcnda lian bahava

c.

me ngclola

pcluk s.muun
cvaluasi

lingkungan

clan

dun

kcrja;

mc ngcva luns:

pclaksunuan

a nr i sipa si re siko kcschni an kcrja

program

discbabkan

olch

IXIJ , 111,ll1

bah.ivu

linukunuan
h
b

kcrja;
d.

mcngcloln

clan

mc ngcva lun si

program promosi kcsehatan
c.

mcrigclola

Faktor

dun

Fi sika ,

Kcrja;

pc laksunaa n tcknik

pcngukuran

Faktor

Fu kt.or Ergonomi,
f.

Tenaga

clan mcngevuluasi

pcngarnbilan

pc ln k sun.uu r

mcliput.i

sarnpcl,

Kirnia,

Faktor

Biologi.

clan Fak tor Psikologi;

mcngclola

dun

mcngcvaluusi

pcr syara t.m

Higicnc

clan

pcluk s.mu.m

Sa nit as i

kerja:
g.

mcngclolu

dan

mc ngevalun s! pclak sn naa n sistcm

inforrnasi K3 Lingkungan
h.

mcrigclola

mcnucvaluasi

dan

tcr hudap

modifikasi

Kcrja;
pclak sanaan

program

Lingk ung.u:

1..:.1

Kcrja;
1.

mcngclola

clan mcngcvaluasi manujcrncn program

KJ Lingkungan
J.

mcngclolu

Kc-rja ;

dun

pc n ila ia n

mcrigcvnlun si

rcsiko

kcschat an Tenaga Kc1j;1;

k.

rncngclola
pcngcnclalian

rcsiko

ak iba t paja nan
I.

mcngclola

mc ngcvn iua si

clan

buhaya

clan

kcschatan

Tenaga

li11gkungan

kcrja;

rncrigevn lua si

Pcrnc-rik sn.m

u nalisu pcnycbab kcccla kuan kcrja clan

5006

a kibat

kerja

v.mu
.
b

bahaya

lingkungan

diti mbulkan
kerja;

olch

pL'Il\

Kerj»

da n

a k it

- 45 -

m.

mcngclola

rncngcva lus i

dan

idcn t ifika si

kcbut uh.m

pcluk s.muan

pcralat an

pcnuarnb.lan

s.impcl du n pengukurnn:
n.

mengelola

dan

mcngcvaluasi

inforrna si K3 Lingkungan
0.

mcngclola

dan

mcngclola

q.

r.

mcngclola

clan mcnucvnluusi

mcngcvuluasi

t.

pc mbacuan

data:
h.rsil

pajanu n

mc ngevuluusi

y:lllg

dun

mcnvimpulka n

d.ipat

hn sil

duri pcngukuran

sn rn p«l lingk urigu n kcrja:

mcngevaluasi

clan

tek nis

clari

kc sc hut.a n ;

pcngendalian

u.

rnct.odu

mcrnvcrifikasi

pcngcndulian

mcngganggu

Kcrja scrt a

di Tcrn pa t Kcrja;

ha sil !X'ngukuran
clan

pcngukuran

Lingkungan

Higie nc d.m Sanitasi

tindakan

s.

bahuva

laporan

pcncrupan

dan me nganalisa

pclnk s.mau n

kcrja;

dan mcnucvaluasi

chm pengcndalian

sistim

Kcrja;

rncngevaluasi

in spcksi K3 lingkungan
p.

pclaksnnun

rnemodifikasi

pajanan

risiko

a nulisa

program
::-,

kcschat an

sccara

scbagui mct odn pcngcndalian ut a m.i:

mengclola

dan

pcngencblian

mcngcval uasi

pajanun

risiko

pcluk sanaan

kc schat an

administ rusi clan pcnggunaan

sccara

a lat pc lirid uru; diri:

chm
v.

mcngclola
birnbingan

dan

mcngcval uasi

tcrhaclap

K3 Lingkungan

pclnk sunaan

kontraktor

tcrkait

prouram

Kcrja.

Pasal 55

(I)

K3

Ahli

dimaksud
Tenaga
a.

Muda
dalum

Lingkungan

Kerja

Pa sul 45 ava t (2) huruf

J,c1ja ~·ang mcmiliki kcwcnnngan

mcmns uki

Tcrn pa t

J,c rj a

scbagaimana
;1

mc-rup.ikun

u n t u k:

SCSlWI

pcn unj ukku nnya; clan
b.

5007

mcncntukan

program l,J lingkungan

kcrja.

ckngan

- 46 -

(2)

K3

Ahli

Madva

Linukunuan
b
b

dirnak sud dalarn
Tenaga
a.

Kcrja

Pasul 45 ava t (2) huruf b mcrupakan

Kcrja yang mcmiliki

rncma suki

kr-wcnnngn n unt uk:
l(crja

Tern pat

sc s ua:

pcriunjukkannva;
b.

mcnentukan

c.

mc nguwn si pe lu k sa nuu n program

program

KJ lingkungan kerj.i;
KJ lingk.mgan

kcrja; dun
d.

mcnctapkan

rckorncrida si tckn is tc rhadup

svara t

KJ lingkungan kcrja.
(3)

K3

Ahli

Utama

Lingkurigan

scb.uia irnun«

Kcrja

dirnak sud clalam Pasal 45 ayat (2) huruf c mcrupakan
Tenaga
a.

Kerja yang mcmiliki kcwcn ariga n un t u k:

memasuki

Tern pat

Kcrja

sc suai

pcnunjukkannya;
b.

mcncntukan

c.

mcrigawasi

program

1(3 lingkungan kcrja:

pc laksanann

program

KJ lingkungan

kcrja;
d.

mcnctapkan

rckorncndasi

KJ lingkungan

e.

tcrhadup

svarat

kerja; chm

merigevalua si
pcngcmbangan

tcknis

chm

program
b

mcnetapkun

l(J Lingkungan

Kcrja.

Bagiu n Kccnu m
Kcwajiban

Per so nil K3

Pasul Sh
Person ii

KJ

scbagairnan,1

bidang

dimak sud dalarn Pa sal 45 ayat (2) bcrkcwajiban
a.

mcrnatuhi
standar

b.

pcraturan

pcrundang-undangan

clan

yang tclah ditctapkan:

mclaporkan
pe laks.maan

puda

a tu san

langsung

pcngukuran,

kcrju, dun pcncrupa n Higicnc

5008

un tuk:

mc ngcnai

pcngendalian
Sanitasi;

korid isi
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c.

bcrt anggungjawab
pcngukuran,

basil

at as

pcngcndalian

pclak s.uraa n

lingkungan

kerja ,

clan

pcncrapan Higicnc Sanitasi di Tcrnpat Kcrja;
d.

mcmbantu

Pcngawas

Kctcnagakcrjaan

Lingkungan

Kcrja dalarn mela ksariaka n pcmcrik saaan

dan Pengujian K3 Lingkungan
c.

Spe sia lis 1~3

Kcrja; clan

mclaksanukan koclc ctik profcsi.

Bagian Kctujuh
Pcnca butari Liscn si K3

Pasal 57
Liscnsi

K3

dapat

dicabut

apabila

pcrsonil

K3 biclang

Lingkungan Kerja:
a.

melaksanakan

tugas tidak scs uai clcngan

pcnugasan

dan Liscnsi K3;
b.

mclakukan
yang

kcsalahan,

mcnirnbulkan

kcIalaiun,

clan

kcccrobohn n

kcadaan

bcrbahaya

a tau

kecclakaan kcrja; dan/ a tau
c.

tidak

melaksanakan

kewajiban

scbagaimana

dimaksud dalarn Pasal 56.

BAB V
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIJ\N

Pasal 58
( 1)

Sctiap Tern pat Kerja yang mcmiliki potcnsi
Lingkungan

Kerja

wajib

dilakukan

Pcrncriksaan

scbagaimana

climaksud

mcrupakan

kegiatan

bahayu

Pcmcriksaan

dan/atau Pengujian.
(2)

mcmbandingkan,
Lingkungan

Kcrja

dan
untuk

mcngamati,

pad a avu t ( 1)
mc nga nn lisi s,

rncrigcvaluasi
mcmastikan

koridisi

tcrpen uhinya

pcr svaru tun scbagairnanu climaksud dalam Pa sal 3.

5009
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(3)

Pengujian

scbuguimunn

mcrupakan

kegiatan

d imn k sud

pengetesan

pada

dan

( 1)

pcngukurnn

kondisi Lingkungan

Kcrja yang bcrsumbcr

bahan , dan

kerja untuk

proses

avat

dari alat,

mengetahui

tingkat

konsentrasi dan pajanan terhadap Tenaga Kerja unt uk
mcmastikan
dirnaksud

tcrpcnuhinya

dalarn

pcrsyaratan

scbagaimana

Pasal 3.

Pa sal 59
(1)

Pcrncriksaan
dimaksud

dan/atau

Pcngujian

scbagaimana

dalarn Pasal 58 ayat ( 1) dilakukan

internal maupun

melibatkan

sccara

lembaga e kst.errial dari

luar Tcmpat Kcrja.
(2)

Perneriksaan

clan/ a tau

Pengujian

internal

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan
mengukur

bcsaran

paja nan

se suai

dengan

Lingkungan Kcrja dan tidak mcnggugurkan
Tcrnpat Kcrja untuk

untuk
risiko

kcwajiban

mclak uku n pcngukuran

dcngan

pihak ckstcrrial.
(3)

Pemeriksaan

dan/atau

Pcngujian

scbagaimana dirnaksud
oleh personil
(4)

sccara

internal

pada ayat (2) har us dil.ikukan

K3 bidang Lingkungan

Lcrnbaga ckstcrnal scbagairnana

Kerja.

dimaksud

pacla avat

( 1) mcliputi:

a.

Unit

Tcknis

Pelaksana

Pengawasan

Kctenagakerjaun:

b.

Dircktorat Bina Kcsclamatnn clan Kcschata n Kcrja
be serta Unit Pelaksana Tcknis Bidang K3;

c.

Unit

Pelaksana

Tcknis

Daer ah

(UPTD) yang

membidangi pelayanan Pcngujian K3; atau
d.

lcrnbaga lain yang tcrakrcclitasi clan ditunjuk olch
Men teri.

(5)

Perneriksaan

dan/ a tau

Pcngujian

dirnaksud pada ayat (4) dilakukan
a.

Pcngawas

Lingkungan
5010

Kctcriagakcrjaan

Kerja ;

scbagaimana

olch:
Spc sia li s

K3
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b.

Pcnguji K3; atau

c.

Ahli K3 Lingkungan Kcrja.

Pasal60
Pemeriksaan

dan/ a tau Pcngujian

scbagaimana

dirnaksud

dalam Pasal 59 ayat (1) meliputi:
a.

pertama;

b.

berkala;

c.

ulang; dan

d.

khusus.

Pasal 61
( 1)

Pemeriksaan

dan/ a tau

Pengujian

pcrtama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat ( 1) huruf
a dilakukan

untuk mengidcntifikasi

potensi

bahaya

Lingkungan Kerja di Tempat Kerja.
(2)

Pemeriksaan
dimaksud
a.

dan/ a tau

Pengujian

scbagaimana

pada ayat ( 1) mcliputi:

area kerja dengan pajanan
Kimia,

F'aktor

Biologi,

Faktor Fisika, F'aktor

F'aktor

Ergonomi,

dan

F'aktor Psikologi;
b.

KUDR; dan

c.

Sarana dan fasilitas Sanitasi.

Pasal62
( 1)

Pemeriksaan

dan/ a tau

sebagaimana
dilakukan

dimaksud

secara

Pengujian

dalarn

cksternal

Pasal

paling

bcrkala
60

sedikit

huruf
1

b

(satu)

tahun sekali atau scsuai dcngan pcnilaian risiko atau
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Pemeriksaan

dan/ a tau

scbagaimana dimaksud
Pemeriksaan

Pengujian

pad a ayat ( 1) dilakukan scsuai

dan/ a tau

Pcngujian

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

5011

bcrkala

sebagaimana

- so -

( 1)

Perncriksaun
dimaksucl

clan/ a tau
dalarn

hasil

Pcrncrik

baik

sccara

Pcngujian

ulang

scbdgiiimana

Pasul 60 l i ur uf c d ila k uku n up.ibilu
clan/

saan

ata

u

Pcnguj

ian

scbc

internal

mu upuri

ckstcr nal

clan/ a tau

Pcnuujian

ulang

l u m nva

tcrdapat

kcraguan.
(2)

Pcrncrik suan
dirnak sud

pada

ayat

kctcnt uan pcraturan

( 1)

scbauairnana

sc s uui

dilakukan

pcruncb11g-uncbnga11.

Pasal C-:A
( 1)

Pemcriksuun
se bag.ri munu
mcrupakan

climaksucl
kcgiatan

yang dilakukan
dugaan
(2)

pajanun

Pcrncriksaan

dularn

Pasul

60

h ur uf

d

Pcrnc rik sua n clan/ atn u Pcngujian

sctclah

tingkat

khusus

Pe ngujian

dan/atau

kccclukuan

kcrja n t au lu porn n

di u tu s NAB.
Pcngujian

dan/ a tau

khusus

se bagairnann dirnaksud puda ayat ( 1) dila kuka n sc suai
dengan

kcte n t uan pcru tu run pcr undang-undung.u-.

Pasal 65
( 1)

Pe mcrik suun clan/ a tau Pcngujian
Jcmbagu eksternal

scbagaimunu

59 ayat (4) dilak sanakan
Unit

(2)

Hasil

pcraturan

Pcrncriksaan

dirnaksud

pada

Pcngawusan
kctcntuan
(3)

climaksucl dalam

Pa sa l

berkoorclinasi
SCSL!al

dan/ atu u Pengujian

avat

( 1)

clilaporkan

scbagaimnna

ke p.rdn

se su.u

Unit

dcn°an
b

pe rut ura n pcrundang-undangan.

Da la rn hu l Pcmcrik sua n danr atau Pcngujiun
ckstcrrial

Pasal 5() aya: (4) huruf
Pcmcrik snun
manajcr

ckngan

pcrundang-unclangan.

Ke tcnagakcrjaan

oleh lcrnbaga

5012

olch

Ketcn;1g; 1 kcrj ua n

Pcngawasan

kctcntuan

ckngan

yang di lakukan

tcknis.

clan/ a tau

dil.ikukun

scbagairna na dimaksud
b, huruf

c, clan huruf

Pcngujian

clisctujui

dalarn
cl. ha sil
oleh
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(4)

(5)

Da lam ha! Pcmcriksuun

dan/atau

olch lcrnbaga

ck sternal

scb,tgaimana

Pasal 59 av ..rt (4) huruf

b dn n huruf

pcr usahnnn,

hn sil

laporan

dirn.ik sud dalam
c at a s pcrmintaan
d i s.u n pn ikn n

Pcngujian

kcpacla pcrusuhaan

yang bcrsungkutan.

Hasil

dan/atau

Pcmcriksaan

scbauaimana

Pcngujian

dirnak sud pada aya t (2) wujib dit uangkan
rne me n u hi / t id.rk

ke te ru ng.m
K3

yang

d itcrbitku n

kctcnagakcrjaan

olch

scsuai

dil.ikukan

Pcngujian

dal.un

pcrs) a ru tan

mcmcnuhi
unit

clcngan

surat

kcrja

ix·ng<l\\·as,m

kctcnt uan

pcr.u ura n

pcrunclang-undangan.
(6)

Surat

kctcrungan

se baguimunu

d ilcnukapi

hu sil

Pcngujian
(7)

Surat

a.

d aln m

Pcrigujian

Lem bar

Lem bar

untuk

ketiga,

dirnu k sud

pudu

setiap

pcngnwasnn

unit

pusat.

pcriguwusun
ayat

kl'lcnagakcrjaan
(2) wajib

scbaguimanu

unit

kcrja;
unit

unt uk

Unit kcrja

kcpadu

Pc mc rik saan

sctcm pnt ; clan

kctcnugukcrjaan

kctcrungan

Tcm pat Kcrja

clokumcn

lingkungan

kcdua,

kctcnagakerjaan

rincia n:

unt uk Pcngurus

pcr tarna,

cbn/atau

(8)

at au

dun

se bugairun na dirnuk sud p.idn ,ty,it (4)

)·,mg dirriasukan

c.

Pcmcriksaun

dalam 3 (tiga) ra ngkap dcrigan

Lcrnbar

b.

pada avut (4)

puda lernbar t cr pi su h.

kcterungan

dibuat

dimaksud

I (satu) bulan

rncnyampuikan

dimaksud

pcnguwa sn n

scbag.umana

padu

kctc nagakcrjaa

surat
a\ at

n di

(5)

pusat

sckali.

Pasal 66
Pemerik snan

clan/ a tau

dalam

60 menggun.ik.m

Pasal

Pcnguj ia n sc bagairnana

Larnpira n va ng mcrupakan
Perat urun Mcn tcri ini.

5013

cl imak sud

for m u li r t e rcn n t urn dula m

bagi,m

t ida

k tcrpi sah ka n dur i
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(1)

Area

van ba

kerja

tclah

-

Pcrncriksaan

dilakukan

dan/ a tau Pengujian dan tidak memcnuhi pcrsvaratan
K3 dibc rikan stiker yang dibubuhi
(2)

stcmpel.

Stiker sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) tcrcant.um
dalam

Lampiran

terpisahkan

yang

dari Peraturan

mcrupakan

bagian

tidak

ini.

Mcntcri

Pasal 68
( 1)

Pelaporan scbagaimann dimaksud dalarn Pasal 65 aya t
(2) dapat dilakukan

(2)

secant luring maupun daring.

Pelaporan sccara daring scbagaimana dimaksucl
ayat ( 1) dilakukan

pada

secara bcrt ahap.

BAB VI
PENINJAUAN

BERKALA NILA! Al\1BANG BATAS DAN
STAN DAR

Pasal 69
NAB dan/ a tau standar scbagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dapat ditinjau sccara bcrka la paling sedikit 3 (tiga) tahun
sekali se suai dcngan perkembungnn

ilmu pengctahuan

dan

teknologi.

BAB VII
PENC,AWASAN

Pasal 70
Pcngawasan

pelaksanaan

Lingkungan

dilaksanakan

olch Pcngawas Kc tcnagakcrjaan

Lingkungan

Kcrja

perundang-undangan.

5014

K3

se suai

dcngan

ketcntuan

Kerja

Spcsialis K3
pcraturan
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BAB VIII
SANJ...:SI
Pasnl 71
Pcngusaha

dalarn Pcrat uran

kctcntuan
scsuai

Pcngurus

dan/atau

clengan

vu nszb

t ida

.

Tnh un

Nornor

ten tang Ke selamat an Kcrja clan Undang-Undang

Ta h un 2003 tentang

mcrncn uh i

ini dikcnukan sank si

Menteri

Undarig-Undang

k

1970

Not nor 1 J

Kctcnugakcrjaan.

BAH IX
KETE:./TUAN

PERALIHAN

Pasal 72
Lise nsi Pctugas
diterbit kan

Pc mant auan

sebelurn

Lingkungan

Pcrut uru n Mcnteri

Kerja yang tcl.ih
ini

diuridangkan,

tet.ap berlaku sarnpai dengan bcrakhirnva liscrisi tcrscbut
dan sclanjut nya discbut

lisensi

Ahli

K3 Muda

Lingkungan

Kerja.

BAB X
J...:STENTUAN

PE:'-JUTUP

Pas,il 7J
Me ntcri i n i rnulai bcrlaku:

Pada saat Pcraturan
a.

Pcraturan

Mcntcri

Pcrburuhan

Pcncrangan
Perut.uru n
Nomor
Batas
(Serita

1964

Keber sihan

scrt a

Kcschatan,

ten tang

b.

Nornor 7 Tahun

dalam Tcmpat
Mc nt.eri

Kerja ;

Tenaga

Kcrja

PER. 1 J / :-.1 E:\! / X/ 201 1
Faktor

clan

ten tang

Transmigrasi
Nilai Arn bang

Fi siku dan Fnk tor Kimi.i di Tern pat Kcrja

Negara

Rcpublik

l ncio nc sin

Tu h un

2011

Nomor 684);
c.

Surat

Eduran

Mcnt c ri Tenaga

Kerja clan Trurisrnigrn si

Nomor SE.O 1 / !\1E:\ / 1978 ten tang l'\ilai Am bang 13aL1s
unt uk

Iklim

Kerja

clan

Ni la i Arnbang

Ke bisi ngan di Tcrnpa t Kcrj.i,
dicabut

5015

clan dinyatukan

t iduk

bcrla ku.

Hat as

untuk
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Pasal 74
Peraturan

Mcnteri

iru

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

pengundangan
penempatannya

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Menteri

rm

dengan

dalam Serita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018
MENTER!

KETENAGAKERJAAN

REPUSLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUSLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

SERITA NEGARA REPUSLIK INDONESIA TAHUN 2018

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

5016

NOMOR 567
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LAMPI RAN
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2.
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3.
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4.

INDEKS PAJANAN BIOLOGI

5.

STANDAR F'AKTOR BIOLOGI

6.
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7.

STANDAR F'AKTOR PSIKOLOGI

8.
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PEMBINAAN
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1.

NILA: At-.1BANG BATAS ~AKTOR FISIKA

A.

:"Jibi Arnbang Batas lklirn Kerja Indeks Suhu Basah Dan Bola (ISBB)
Yang Di pe rke nu nk an

H.

,--.

.----

t---•

8

-

Jam

2

-

30

-

Me nit

J,75

t---•

t---

---·

r
.c

1,88
0,94
28, 12
14,06

Detik

1,76
0,88
0,440,22
0, l 1

--

----~-----

----

"-

..

Nilai Amhang Batas Getaran Untuk Pemaparan

Lengan Dan Tangan

[Resultan Percepatan di Sb. X, Sb. Y dan Sb. Z
Meter per cletik kuadrat
I m/ clet2 )

6 iarn sarnpai dengan 8 jam
2-.,(am dan kurang dari 6 iam
2 ram dc:1.11 kurunj; d ari 4 iarn
1 rarn dan kurang clari 2 jam
(),:'ij_am clan ktl_!"ang d~~i_ 1 ja~
~- __ kur~Z}_g dc1_ri 0,5 jam
5018

--

115
118
121
124
127
130
133
136
139

7,03
3,~2

J umlah w.iktu pajarian
Per hari kerja (.Jam)

,--

28,0
30,0

97
100
103
106
109
112

7,5

-

-

85
88
91
94

4

lS
I-

27,5
29,0
30,5

Intensitas Kebisingan Dalam dBA

1

-

-

Nilai Ambang Batas Kcbisingan
Waktu Pernaparan Per Hari

t---

-

5
6

7
10
14

20
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D.

-

Nilai Amliang Batas Getaran Untuk Pemaparan Seluruh Tubuh
--~--------------------~
Jumlah waktu Pajanan
Nilai Ambang Batas (m Zdet-']
Per hari j<_erjc:1 (<Jam)
0.5
3,4644

-----------

-

~-----

----

2~'~4_4_9_7
_
1,7322
--______1-'--,2_2_4_9
____,
0,8661
-----~---------~
~---------~

---~-----c-

2
4
-----

---------

E.

1

8
- -

---

-

___

-

\Jilai Amhang Batas Radiasi Frckuensi Radio Dan Gelombang Mikro

-- FrekL1enls1 Power
Density
(
»w /sentim

-- --- -- I

~tcr2 ) _ - -

Kek uatan
Medan
listrik
( V/m)

Kekuatan medan
mag nit
( A/ 'TI )

------------j'-----

Waktu
pemaparan
( menit)

------------1

JOkHz-lOOkHz
'
1842
Hi3-----i-----------j
6
·-~------·
----100 kHz - 1 Ml-lz
1842
16,J/f
6
----------l------+-------1----~-~----+----------1
I
MHz - 30 MHz
1842/f
16,J/f
6
JO Ml-lz - 100 MHz
61.4
100 MHz -- 300
10
MHz
:100 Ml+z - J Gl-17
:30 GHz - JOO

GHz
Ketcrangan :
kHz
Milz

GHz
f

mW/ scntimet

Kilo Hertz
Mega Hertz
Giga Hertz
Frekuensi dalam MHz
Mili Watt per senti meter persegi

cr-'
V /rn

i\/m

5019

Volt per Meter
Amper per Meter

F.

Sumdar

Ik lirn Ke rja Dingin (Coici .Srwss)

Kccepatan
An gin

10.0:

4.4 J_:_1~1

Si.ih u Ternpcr.n ur Ak t ual (CC)
-6. 7 1
- 1 2 . 2 -~
- I 7 . 8 L _<2 3 . 3

Ek uiva len Ternpern t ur Oingin

(mpht
I

tenang

s

~~

~----1

Kecepatan angin yang
lebih besar dari 40 mph
memiliki bebcrapa
dampak tambahan

L

5020

_

10.0

4.4

-1. 1

-6.7

8q

2.8

-2.8

-8.g

-8.Y
-12.8
-15.6
-17.8
-18.9
-20.0
-21.1

-15.6
-?.0.6
-23.3
-26.1
-27.8
-28.9
-29.4
-

4.4
-2.2
2.2
-5.6
0.0
-7.8
-1.1
-8.9
-2.2 -10.6
-2.8 -11. 7
-3.3 -12.2
40 -·------ +-------10
15
20
25

I

- '.2 8 . ()

------------------ i
L-34.4j AO.O AS.6 I -51.1 i

__J

SEDIKn'BERBAHAYA

-12.2
- 14.4
-22.8
-27.8
-31.7
-33.9
-36.1
-37.2
-38.3

-17.8

-23.3

-28.9
-------

-20.h

-31. 1
-35.6
-39.4
-42.2
-44.4
-46.1
-47.2

J

-26. I

-32.2

-36. 1
-42.8
-47.2
-50.6
-52.8
-55.0
-56.1

-43.3
-50.0
-55.0
-58.9
-61.7
-63.3
-65.0

-34.4
-37.8

-40.0
-43.Y

-45.6
-49.4
-63.9
_J -72.8
-71.1
-78.9
-75.6
-83.3
-78.3
-87.2
-80.6
-89.4
-82.2
-91.1
--

::~:~_r :~~:~
J-63.3
-66.7
-70.0
-72.2
-73.3

-

BAHAYA MENINGKAT

-51. 1
-:')5.h
---------

-70.6
-80.0
-85.0
-91.7
-95.6
-98.3
-100.0

SANGAT BERBAHAYA
~-------

-

Berpotensi menyebabkan pembekuan
Tubuh dapat membeku dalam
pada bagian tubuh yang tcrpajan dalam
waktu 30 detik.
waktu
1
meni
t.
I
__ T_n?n_clifoot ci_~pat ~<;rja':E di scluruh titik

-

-----------------

_J
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-35° s.d -37°

55 menit
40 mcnit

-38° s.d -39°
-40° s.d -42°
-430 &.

[

dibawahnya

5021

-

3
4

30 menit
5
Pckerjaan yang tidak
darurat sebaiknya
dihentikan

-----

1

40

!

rncni:

I

4
5 ~

Pekerjaan yang
tidak darurat
sebaiknya
dihentikan

30 mcnit .

5

P_e_k_e_rJ-.a-a~n_y_a_.
.. ~

:,_!
__

tidak darurat
sebaiknya
dihcntikan

Pckcrjaan yang
tidak darura t
scbaiknva
dihcntikan

Pckcrjaan yang
tidak darurat
sebaiknya
dihcntikan
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Wakt u Pc-rnapn rn n Radiasi Sinar Ultra Ungu Yang Diperkenankan

(i.

.--

Mu sa pcmnpar.m per hari

Iradia si Efektif ( IE ff)
mW / sentimeter0,0001
0,0002
0,0004
0,0008

>-------

8 jam
4 jam
2 jam
1 ia.n

>-------

I

~

t-

.

30 me nit
15 mcnit
10 me nit
5 me nit

>-------·
1--

>-----·

.

1 menit

t----·

.

0,0017
0,0033
0,005
0,01
0,05

.

30 dctik

10 dctik
1 det ik
0,5 det.ik
0, 1 detik

>----

~-

~

-·
IL

Nilai

Ambans;

0, 1
0,3
3

.

6

30

.

Batas

Pcmaparan

Medan

Magnit

Statis

Yang

Diperkcnankan
----------

Rigian Tubuh

No.
--- - -----

--- -

-- - ----

------

-

---+---

Seluruh Tubuh (tcmpat kerja umum)
2 Seluruh Tubuh (pekerja khusus dan
lingk ungan kerja yang terkcndali)
--~----- --------------.-J
Anggota gcrak (Limbs)
-------- ---------+---4
Pengguna pera latan medis elektronik
-~---------------'-Kcteran gan: mT (mili Tesla)
I.

----------,

Kadar Tertinggi
Diperkenankan ( Ceiling)
2T
BT

20 T
0,5 T

-------------1

Nilai Arnbarig Batas Medan Magnit Untuk Frekuerisi 1 - 30 Kilo Hertz

T
J

\
f

Bagi an Tu buh
Seluruh tubuh
Lengan dan paha
Tangari dan kaki
Anuzot
.. 1 tubuh dan scluruh
.-.t:,
TUl)Uh

rangan: f ad.ilah frekucnsi dalam Hz

5022

--

NAB (TW<\)
60/f m'l'
300/f mT
600/f mT
0,2 mT

Rentang Frckuensi
1- 300
1- 300
1- 300
300Hz

Hz
Hz
Hz
- 30KHz
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----~-----

-----

KETERANGAN
--

I.

.

Pcncrangu n dar ur.n

-----

INTENSITAS
(Lux)

--

-

----

-----

------<-

Hularnan dun ja lan
20
Pckerjaan mt:r~l)~·~iakan baran_g_k_a_s,-lrseperti : - -----+------5-0

J.

cl.

b.
I

I

.>
~.

d.

f.

I'

_

Me npr-rj» ka n bahan-bahan yang kasar
Menucrjukan arang atau abu.
Menvis.ihk.m barang-barang yang besar.
Menucrjuk.m bahan tanah atau batu.
(1anL!,-ga11g. Lmgga di dalarn gcdung
ya ng selalu
dipakai,
Gu,Lmg-L ,uci,mg untuk mcnyirnpan barang barang
1

be so r clan ka s.i r
Pckerjaan yang mcmbcdukun

barang- b~rai~g k,-c-il--

I

·-ti·

100

secure se pint a s lah i sepert i:
i
Me nuerj.rk.m
barang-barang be si dan \ ,aja yang
sctcuguh S('lcsai tsetni-iinishedv.
b.
Pernu s.u nz.in \·,mg kas.ir.
Pcnggilingan padi,
d.
Pcn~:upasan / pr ngambilan dan periyisihan
bahan

a.

kap.rs.
Pcnucrjukun buhan-bahan

i'

pcrt anian

lain vang kira-

kira sc~illgkat dcngan cl.
f.
Kamur me sin clan uap.
:;Alar penl,-'.angkut oraru; dan barang,
:1. Ru;1 ng-rw-ll1g pcncrirnaan dan pengirirnan dengan
kapal.
r.
Tern pat
rm-nvirnpan
barang-barang
scdarig
dan
kccil
J.
Toikt dun tcrnpat mandi
---------------------Pckc rjaan mc-nbcdu-bedakan
bararig-barang
kecil yang
.1g.ik teliti scpcr u:
,.1.
Pemasunuan a la t-alat yang sedang (tidak bcsar].
b.
Pekrrjaan me sin dan bubut yang kasar.
Pernc-r ik sau n
at au
percoba.m
kasar
tcrhadap
bar a ng- ba rang.
d.
Menjahit u-xt il at au kulit yang bcrwarna m .ida.
,,
Pern.rs u kan dan pengawetan bahan-bahan
makanan
dala m kalcng.
I.
Pernbungk usan daging.
~·
Mcn ac rjaku n kayu.
-~---

h.
t).

-

-~-

Mel~1p_i~pt-r,~~>_c~t_._____

Pckcrjaan pcnibcdaan

-

-

-------1-

·- ----~

200

. ---------------1r------------1

300

yang teliti daripada barang-barang

kccil dan halu s scper ti:
.1.
Pckerjaan mesin yang teliti.
b.
Pemcriksaa n yang telit i.

_P_e~cobaan-perco_b_a_a_~_vung teliti dan halus.
5023

,

~

_______J
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d.
e.

7.

Pembua t.m tepung.
Penvcle s.u.m kulit dan penenunan bahari-bahan
kat un at.. u wol berwarna muda.
f.
Pek+rjaau
kantor yang bcrganti-ganti mcnulis dan
--~em bac.i. pe kvrjua n arsip_ dan_ scleksi sun, t-surat _
Pckcrju.u i
rncmbcda-bcdakan
barung-barar.g
halus
dc ngan k ontr.. s varu; sedang dan dalam waktu vang lama

500-1.000

se pcrti:
a. Perna saruz.u r varu; halus.
b. Pekerjaan pvkerjaan mcsin varig halus.

K.

c. Perru-r iks.in n va ng halus.
d. Penvemir. i n \ ang halus dan pcmotongan gelas kaca.
e. Pckcriuan
k.rvu yang halus (ukir-ukiran).
f. Menja hit lx.hun-bahan wol yang berwarna tua.
g. Akunt an , pcmegang buku, pckerjaan steno. mengetik
:1 tau pckc-rjaa n kantor yang lama
--- ----------- ---------------+---------,
1.000
Pckcrjaan rru-mbeda-bcdakan barang-barang yang sangat
hn l u s dc ngan kon t ra s y,mg sangat kurang urit.uk waktu
varu; larn.i scj xrt i:
a. Pcmusang.m yang extra halus (arloji, di!.).
b. Perncriksuu n yang ekstra halus (ampul obar r.
('
percobaan a la t-u l.u yang ekstra nalus.
d. Tuk .. 111g rn.i s dan int an.
<'. Pcnilaian dan pcnyisihun hasil-husil ternbak.au.
I. Penvusun.. 11 huruf clan pcmcriksaan copy dalam
pencct ak.ui.
pakaian
clan
penjahitan
bah an
g. Perm-riksn.m
Lcrwurria

5024

1 .r.t .

.

_..._

~
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3 Nil.AI AJ\18ANCi BATAS FAKTOR KIMIA

A.

Kegunaan NAB
i\JAB ini akan digunakan sebagai (pedoman) rckornendasi pada praktek
higicne per usahaan dalarn melakukan periat.rlaksanaan lingkungan
kerj.i sebagai upaya urituk mencegah dampaknya terhadap kcsehatan.
Dengan dcmikian NAB antara lain dapat pula digunakan:
a.
Sebugai kadar standar untuk perbandingan.
b.
Sebagai pcdornan untuk
perencanaan proses produksi dan
perc ncariaan teknologi pcngendalian bahaya-bahaya di lingkungan
kerja.
c.
Mcricrrtu kun pengcndalian bahan proses produksi terhadap bahan
yang lebih beracun dcngan bahan yang sangat beracun.
d.
Mern ba n t u mcneritukan diagnosis gangguan kesehatan, timbulnya
penv akit pcnyakit dan hambatan-hambata n efisiensi kerja akibat
faktor kirniawi dengan bantuan perneriksaan biologik

H.

Kategori Karsinogenitas
Bahan-bahan
kimia yang bersifat
berikut:
A-1

A.-·>

A-3

A-4

A-:}

Repr.

5025

Terbukti

karsinogen, dikategorikan

sebagai

karsinogen
untuk manus.a (Con.finned Human
Carcinogen). Bahan-bahan
kimia yang berefek karsinogen
tcr hadup
manusia,
atas dasar
bukti dari studi-studi
epidcmologi atau bukti klinik yang meyakinkan, dalam
pernapnran terhadap manusia yang terpajan.
Diperk irakan karsinogen untuk mariusia (Suspected Human
Carcinogen). Bahan kimia yang berefck karsinogen terhadap
binatang percobaan pada dosis tertent.u, melalui jalan yang
dit.e m puh , pada lokasi-lokasi, dari tipe histologi atau melalui
me ka ni sme yang dianggap
sesuai
dengan
pemaparan
tcrh.rdap tenaga kerja terpajan. Penclitian epidemologik yang
ada bclurn cukup membuktikan meningkatnya risiko kanker
pada manusia yang terpajan.
Kars inogen terhadap binatang. Bahan-bahan
kimia yang
bers ifat karsinogcn pada binatang percobaan pada dosis
rclatif tinggi, pada jalan yang diternpuh, lokasi, tipe histologik
atau mckanisrne yang kurang sesuai dengan pemaparan
tcrhudap teriaga kerja yang terpapar.
Tidak diklasifikasikan karsinogen terhadap manusia. Tidak
cukup
data untuk
mengklasifikasikan
bahan-bahan
mi
bcr sifu t karsinogen terhadap manusia ataupun binatang.
Tida k diperkirakan karsinogen terhadap manusia.
Menirn bulkan gangguan reproduksi pada wanita, seperti
abort us spontan,
gangguan haid, infertilitas,
prematur,
kclainan kongenital, Berat Sadan Lahir Rcndah (BBLR).
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C.

\JAB Cumpur.ui

Apabila icrd.ip.n le bih dari satu bahan kimia berbahaya yang
l x-rcak si terh.idn p sistcm atau organ yang sarna, di suatu udara
· ingkung;in
kcrja ,
maka
kornbinasi
pcngaruhnya
perlu
.Iipe-r h.n ikan . J ika t idak dijclaskan lebih lanjut, cfeknya dianggap
: .. alinu mcn.m: l i;1 h.
Dilarnpa ui a t o u t iduk nva Nilai Arnbang Batas (NAB) campuran dari

bahun-bahan kimia terscbut, dapui diketahui dcngan menghitung
duri jumlah pcrbaridingan dia ntara kadar dan NAB masingmasing, c!eng.i 11 rum us-r urnus scbagai berikut:
C1

+

:\AB ( 1)

C2
:\:\8

_,_ . .. . .. . ..

Cn

NAB (n)

(2)

Kalau juml.rlu r, d lc bih dari

Campur an dil.unpaui.
:1.
Elek Saling Mcnurnbah
Kcur.aan umum
-tC2
Cl
NAB ( 1)
NAB (2)

1 (s.itu].

+

lxrurti Nilai Ambang Batas

Cn

+

.

NAB (3)

Corr oh 1 a:

Uda ra n1t·ngandung 400 bds Aseton (NAB 750 bds], 150 bds
But i. as1·1a1 sckundrr (NAB-200 bds) dan 100 bds Metil etil
kr ton (Ni\B-200 bds).
Kudur c.rmpururi =400 bds _._ 150 bds + 1 UO bds = 650 bds.
Untuk 11lt'11gt:tahui NAB carnpuran dilarnpaui atau tidak,
angka-unuka t crscbut dimasukkan kc dalam rumus:
400 -t- l:'1() - 100 = o,:=;J + 0,75, 0,5 = 1,78
7:=;o

20U

200

De nua n dnniki;-111 k adar baha n kirnia carupuran tersebut di
at as tel.ih mclarnpaui NAB carnpuran, karena hasil dari
rumus lrbih besar dari 1 (satu).
b.

Kus us Kh u su s
Yanp dimaks ud

dcngan
kasus
khusus
yaitu
surnber
kon tarnin.m ad.rlah suatu zat cair dan komposisi bahanLahan kirnia di udara dianggap sama dengan komposisi
carn purur: diketahui dalarn % (persen] berat, sedangkan NAB
campur.u r dinvatakan dalarn milligram per meter kubik
(mg.'m1)
'.'JAB Cnmpuran

1

=

fa
NAB (a)

+

fb +
NAB (b]

_k __ + ___fu
NAE (c) NAB (n)

Contoh 1 b:
Zat cair mcngandung :50 (~/;> heptan (NAB 4()0 bds atau 1640
mg/ m 1). :10 ";, Metil kloroform (N.A.B = 350 lids a tau 1910
mg/ m'). _!O 0,;J Pcrkloroetelin
5026
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(NAB == ~,=; bd s a tau 170 mg/ml).
1

1

!\'AB cumpi.rru n =
Qd
1640

+

0.3

T

Q.2_

0,00031)

+ 0,00016

=

· 0,0001() + 0,00018

0,0003()

Kornpos isi campuran

+ 0,00018

19 10 I 70

610 mg /m '

0,0016':1

adalah:

50' , ;.1t;1t1 In I 0) (0,5) mgj m:' == 305 mg/ml Heptan = 73 bds.
JO
at au lu]U) (0,3) mg;mJ = 183 mgy m ' Metil kloroform =
33 bds.
1',,

20 '', a t a u (t)l0) (0,2)

mg/m3 = 122 mg/ml Perkloroetilen

=

18

bds.
NAH carnpur,111:

('.

73 + 33 + 18

'-=

124 bds at.au 610 mgy m '

Bcrcfck ::-:-e1~Jiri-Scncliri
:'\AB carn puru n °
Cl =__'._;
C2
NAG ( 1)

NAB (2)

l;

C3
NAB (3)

dan seterusnva

Corn ()h I c
Udar.i m.-nua nd ung 0, 15 mg/ mg3 timbal (NAB = 0, 15 mg/ m3)

clan r),7
\1gi

lll-1 ;1-;,irn

0.1.°1
0, l :i

sulfat (NAB= l m!~/m1).

- 1

0,7

Deruan ciemikian NAB campuran
d.

belum dilampaui

;\;AB Un t uk Campurun Debu-Dcbu Mineral untuk campuran
debu-dcbu mineral yang secaru biologi bersifat aktif, dipakai
r urn u s se pc-rt i pada campurun di A.2. (ke st:s khusus).
Ca tut an:

•

Idc nt it as
bahan-bahan
kirnia
dimana
diperlukan
• inclikator Pcmaparan Biologik (BEJ = Biological Exposure i
Indices)

•

-

•
----

5027

-----·--- --

!

Bahan-bahan kirnia yang NAB-nya lebih tinggi dari !
Batas Pemaparan yan Diperkenankan (PEL) dari OSHA j
. c!.111 a tau Batas Pcmaparan yang Dianjurkan dari NIOSH :
Ic!cntitas bahan-bahan
kimia ::ang dikeluarkan oleh
s.umbcr-aumbcr
lain,
diperkirakan
atau
terbukti i
k.rrsinogen
u nt uk--·----------ma n usia
------ --
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---------

·--

C/1.S
· --

. Chemical Society

B

---1

·-T

------

-----------.

---------------j

Menurut kategori A- Karsinogen
----------------1
Bahan-bahan
kimia
yang
rnernpunyai
komposisi
berubah-ubah

A
·- -------

---

-------------·----- --

Chemical Abstracts Services adalah nomor pendaftaran
suatu bahan kimia yang diterbitkan oleh American

Ka~t~nggi

·--

-

- -----------

BDS
Bagian Dalarn Sejuta (Bagian uap atau gas per juta
______ ;_volume dari udara terkontamina:,_i_)
___,
mg .1 m3 • Miligram bahan kimia per meter kubik udara
Ji3ahan kimia yang bersifat asfiksi_a_n----------1
(d)
NOC = not otherioise classified (tidak diklasifikasikan
_____ ._5lengan cara lain_)
--------------<
(c)
Nilai untuk partikulat yang dapat dihirup (total), tidak
·--. rnengandung as bes dan kandunr.an silica kristalin < 1 %
Serat lebih panjang dari 5µm clan dengan suatu rasio
( tJ
sama
a tau lebih besar dari 3: 1
-------------------___,
·-- (g)
i Nilai
untuk material partikulat yang mengandung
Kristal silica < 5%
. --------.
Scrat lebih panjang dari 5µm diameter kurang dari
]pm; rasio lebih besar dari 5: 1

:===(;{-__

------

•. __( 1

l_

L Partikula

t da pa t_d_i_h_i
__
ru_p
-----------1
NAB untuk frak~i respirabel dari material partikulat _
Pengambilan contoh dengan metoda dimana tidak
tcrambil bentuk uapnya
------Tidak termasuk stearat-stearat yang berbentuk logamlogam beracun
-----' Berdasarkan pengambilan contoh dengan High Volume

__li) __ .
(k]

([)
(rn)
_____
(11)

·- Sn__mpling

___,

lsagaimanapun
respire bel
partikulat
tidak
boleh
n.elampaui 2mg/ mJ
----( o]
Untuk jarnman yang lebih baik dalam perlindungan
tenaga
kerja, disarankan monitoring
sampel biologi
.
Kccuali minyak kastroli (jarak}, biji mete (cashew nut),
(p)
.it au minyak-minyak iritan yang sejenis
----- - -·
---=-----------1
' Material partikulat bebas bulu kain diukur dengan
(q)
)f~'!_i~al elutrior cottor!~c!_~st sampler

5028
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- bb -

Notas11 Nania Bah an Kimia ~
Dan Nomor CJ\S
BDS
1

"-

NAB
Mg/ m '

PSD / K_"_J'_D
__
BDS
Mg/ m'

--1

Be rat

Molcku l

I

Kctcningan

I

--·
- .
··~
(BM).
:1
4
:1
()
7
------+-------+-------+-------l~---+--------------------------------<1---~-Adiponitril (111-69- I
2;
8,8
108,10
Iritasi saluran pernafasan atas &, bawah
.1)
Ku lit
· :\ir ra k sa (st'ln.g;ii
Hg)
(7 4 .19-97 -o)
Air ra ksa senyawa
0,025;
Gangguan sistem saraf pusat clan suraf
2

tepi, keru sakan ginjal
anorganik

•

A4;Kulit;
BEI
0,01

0,03

Air rak sa senyawa
Idem
alkyl
Air raksa senyawa
0, 1;
Idem
aril
Kulit
,...___
~---------+.------------+.---------f-------~------+--------------·--------+---........J
Akrilamid (79-061)
0,03 (IFV);
71.08
Gangguan syaraf pusat
A3;
Ku lit
1-------,1-----------~----+------+----- ~.
---- -----·-' ·2;A3;
4,3;A3;
••
Akrilonitril (107-1353,05
Gangguan syaraf pusat, Iritasi saluran
1)
Kulit
Kulit
pernafasan atas
Akrolein ( 107-02-8)
O,l;A4;
56,06
Iritasi saluran
pernafasan atas dan
0.3
Kulit
mata, Pernbenzkakan paru; Emohisema
Alakhlor ( 15972-601 (IFV);
269,8
Hemosiderosis (hati, ginjal dan pankreas
8)
A3;DSEN
-·---

5029
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I *=

!

Aldrin (309-00-2)

0,05

!

1

364,92

(IFV);A3;
Kulit

J Gangguan

-

-------·
Alifatik
hidrokarbon/ --

1000

--~-

----------------

a lkaria Ga s (Cl -C4\
_\....

~

1_

-------

-----------

ha ti &,

l

ginjal
-

-

syaraf pu sat , Kcrusnkan

--------------1--------

-------'-------

Allil alkohol ( 107 -18-

58,08

-

-----

Gangguan jantung; Kcrusakan susunan
sa rn f pu sat
__ - _
____,>--- ---Iritasi saluran pernafasan atas dan mata

6)

0,5;A4:
Kulit
2;A3;
__ * •- Allil klorida ( 107-051 ;A3;
3;A3;
______ JJ
__, __K__u_l_it_-+-_K_'u_l_itKulit
•
Alli! glisidil eter
1 ;A4
(AGE) ( 106-92-3)
Allil propil disulfida
0,5;
______ l2179-59-1J_
------ OSEN
1 (R); A4
Aluminium metal
dan senyawa tidak
terlarut (7429-90-5)
Debu logam

I

I

5030

76,50

5

Uap las sbg Al

5

Garam larut sbg Al

2

Alkil yg tidak
terklasifikasi
sbg Al
Aluminium oksida
( 1344-28-1)
n-Amil Asetat

2

10,A4
100

532

Iritasi saluran pcrnafasan atas dan mata,
Ker
usakan hati dan
ginjal - ------ ---- -------------- --Iritasi saluran pcrnafasan atas, mata dan
kulit, Dermatitis
Iritasi saluran pernafasan atas & mata
--------

114,14
148, 16
26,98
Bervariasi

10

Bubuk pyro sbg Al

*

6;A3;
Kulit

.

-----~--

Pncumokoniosis, Iritasi saluran pemafasan
Bawah , Keracunan syaraf

- ----

- ()8

-

---

Sek - a mil a seta

•

------

-------

l -----

- - -----

]

-

I

t>65

(92-

f'17-1J

(L):Al;
--

169,23

-

-

-

1 ····

0,'.2;A3

-

riazokAmit role (G l-82<"i)
t

--

--

-----·

-

-

-

------

Ammonium klorida
(12125-02-9)_ ________ Ammonium perfluoro
oktanoat (3825-26--=-!J
Ammonium sulfamat
(7773-06-Ql ___
•

0 t"
...._, &

•&•1

• I f')I;
..._....
... .;.

t"\'""\ .___..
.i..i..ii. ..._.

--------·

--r---I

-

0,2 :A:~
--

------

1

f • )
L'-..._•

eter
(TAME) - (994-05-8)
Amo sit
Anilin (62-53-3)

--

r------

----

--

-

-

Kankcr kandung kcmih dan hat:
-------

--

-

-

-

-

-------

--

-

-

Li hat ct a r ; u la Ill in
Efck t.iroid

~"t.08
-

-

-

0,5

1,9

2.5

17

91, 1 1
35

7)

'T'
. • T"t.;';
.t. ..._,.,. ..JA

····-r

Ku !it

-

--------

*••

---

-

--

-

4-Aminodifcnil

2-Aminoctanol
2-Aminopiridin (50429-0)
Ammonia (7664-41-

-

]

(h2(>-18-0)

3-Amino 1,2 ,4

*•

----

125

t

--- l -----

-----

10
----~

-------

--

-

-

--

17,03

a ta s

t------

20
-

0,01 ;A3:
Ku lit
10

-----

24

53,50
--

-

--

-

--

-

---

------

----

-

-- -----

Iritasi saluran pernafasan

-----

-

431,0U

- ---

--

----

-

atas dan mata
------

---

----

Kerusakan hati

---------

---------

114,13
~

--

')()

----

-----

'

~v

2·
'
A3;BEI;
Ku lit

--

Sa kit kcpala, Mual, Gangguan syaraf
pusat, Dizines
Kcrusakan mata; Iritasi saluran pernafasan

-

- -----

1 ()'") '")
................. ,_

93,12

--

'

G~.t11bi,;UJ_!"! ~:/:.1r~f

pucut,

Kcrusakan embrio/_janin
Lihat asbestos
MeHb-emia

7,6
mg/m
3

(PSDJ

5031

- 69

--

'

II

A

I

----

-

---·--

ort.o-

1\111s1n1n lLJU

-

*•
---

-

-

--

u.o ;
A.1; Kulit;

I

04-0)
-

l

I

CJ4-<Jl

*

I

o.s

-

...
•
••

---------

------

5032

-------------

-

------

--

--·---

------

Antimoni Hidrida
(7803-52-3)
Antimoni Trioksida
. 11309-64-4)
Argon (7440-3 7 -1)
Arsen dan
persenyawaan
anorganik se bagai As
J7440-38-2)
--Arsin (7784-42-1)
Asam Adipic ( 12404-9)

- -

-

0,3;
A4;
Ku lit
0,3;
A4;
Kulit
---

I .. , ..
JVJ c 11 n-crnia

I

I

I

I

I

McHb-cmia

I

BF:h:

d,111

----

J L,i, J:,

A4:

I

pcrscnvawaan
scbagai Sb(7440-J6
2)
Sebagai Sb ANTU
(alfa naftil tiourea)
(86-88-4)
ANTU (86-88-4)

.

1:23,15

Kulit;
Ant i111011

---,!

I

BEIM
0,5;

-------

para-Anisidin ( 104-

-

I

I

--

---

-

-

-------

----

---------

121. 7:-=;

Ir it asi sulurun

202,27

Efek tiroid, Mual

pcrnafa s.m dLts d.m k u lit

--------

--------

--------

----

---

--

202,27

Efek tiroid, Mual

0, 1

124,78

(L);

291,5

Hemolisis, Kerusakan ginjal, Iritasi saluran
pernafasan bawah
-Kankcr paru, Pneurnokoniosis

39,35
74,92

Asfiksia
Kanker paru

A'.2

-·------

Lihat
0,01;
Al;BEI

--

I
I

~_c::_ndix F

--

------------

--

-

-~
-

------

-

bervariasi
-

-- - -

--

-

-----

0,005
--

--

-

-

77,95
----

----

f-~

5

----

146, 14

Gangguan syaraf Tepi dan pembuluh
darah, Gangguan gif!ial dan hati
Iritasi saluran pernafasan atas; Kerusakan
~araf
otonom __________
-----

--

-

--

--

- 70 -

-

*

r --5

-------

As.un Akril.u (7Y-107)

2:

I

A4;

Ku lit
Asam asetat (64-19-

•
I

1:

l

102.ou
180, 15

Iritasi kulit clan mat a

60

I

-

--------

1;

A4

--

---

-

--

--------

-------

-

J

-

-

10

-

19

----

----

--

-------

Asam kromat &
kromit
. Asam met akrilat (7Q-

---

---

---

-

-

-- --------

---

0,44;

Kulit

Ku lit

-

-

---

- --

--

-

-------

----

------

Al
70

2

5,2

Xn,()Q

4

10

63,02

2

90,04

37-2)

Asam oksalat ( 144-

-

-

--

1

--

-

-----

--

---

Iritasi saluran pcrnafasan atas & mata,
Erosi gigi
Iritasi saluran pernafasan atas & mata

126,00
~

Asam pikrat (88-89-

-5033

1)

0,1

(dihv)
229, 11

-

.

(anhy)

62-7)

--

------

------

Lihat kromit sebagai Cr
Kankcr paru
lrit a si mat a dan k ul it
--

----

Asam nitrat (7697-

-

--

----

108,53

-

-

---·------

----

0,05;
20

5 ppm

Iritasi saluran pcrnafasan atas, mat a dan
kulit
------ ---·· - -Iritasi saluran pcrnafasan atas, Mata dan
kulit
----·-----Ker usakan reproduksi pria

98,00

-- - -

-

----

-

-

-------

-

46,02

3

0,1:

I

IT~~)

1
-

I

--

5

-

78-7)_ _

41-4)

--

pcrnafa s.m a t as

Iritasi saluran pcrnafusun atas d.ui mat a,
(;;mgguc1n fungsi p;1ru
I rit a si sa lura n pt-r11;if<1s;m at a s &. 111;it;1

37

15

7)

Asam fosfat (7664__ 2§~~)
-----Asam 2kloroprcpionat (598-

-

Iritasi salurau

Kulit
25

A4

r

---

7..2,0€)

A4·

10

As;1n1 ;1seLll
_ ~b_idrid( 108-24- 7) _
Asam asctil salisilat
(aspirin) __(50- 78-2J __
Asam formiat (64-186)

---

1

, q-,

--------

Dermatitis, iritasi mata, sensitif pada kulit
------ ----

- 71 -

..

I Asam

i'YJ
·---

propioriat

·- -1- - - -·- - 99-4)
Asam tercftalik ( 10021-0)
Asam t rikloro a se tat
(76-03-9)
Asbestos scmua

•
•

T-

lU

5034

---

Ascton (67-64-1)

I

--

-

--

10

I

l'+,UK

rrrtas: saruran

II

A3

-- -- -

I

-

--

Irita si mat a dan sa lur an perriafasan
Kan kcr par u, Pncurnokon
Mcsotcliorna

- ·---------

----·- -~

---

--~

ata s

1

"

, 1..... ').
- ,

<rm
-- ·- --- '
A4;BEI

.

17R()·
~ -··-·

---

--------

··-----

--- --~-

---

io si s,
--~--

---------

-------------

----

--------

Iritasi mata dan saluran pernafasan atas

(c) Aspiksia
Sederhana
793
1.........1 R7
·-·'

---

---

-

T45;
A2

T 25; A2

>

44,05
26,02

Asfiksia

c:;g ,--nc:;

Lihat 1,2 dikloroetilen
Gangguan syaraf pusat, lritasi mata
Irita si mata dan sc1Jurnn

-

---

--~-·

---

------------

A4;BEI

A4;BEI

pemafasan atas, Gangguan syaraf pusat

-----

----

c;nn
lpp~
(TWA)
750
ppm
(PSD

Aseton sianohidrin
sebagai CN (75-88-5)

I

--

-----

0, 1
scrat/ ml:
Al

250;
A4;BEI

·;-----,---· 1

a ta s, mata cran

166, 13

--

200

pcrnarasan

I

kulit
-

··-

16'3.~0

bcnt uk

Asetelin diklorida

-

---

O ,~,
c:;-

••

•
•

,)l)

I

------

(1332-21-4)
Asbes biru
(crosidolit) dilarang
penggunaannya( sesu
ai peraturan yang
berlaku)
,__ _____
Asetaldehid (75-07 0)
Asetilen (74-88-2)

...

---- T- -- -----

·~

T 5;
Kulit

85,10

lritasi saluran pernafasan atas, sakit
kepala, hipoksia/ sianosis

4.7

/.. 0

T

.. -

Aselonitril

-----

Asetophenon

(98-86-

2)
- . ---·
Aspal (bitumen)

*

T ..

-,-"-

LU;

13,95;

A4;

A4; Ku lit

Ku lit
10

49, 14

-----

Azinfos - methyl (86-

50-0)

ir i t a si saiuran

I

a,

-- -

I

Iritasi sa lu ra n perriafa srm atas. Ga nggua n
svar.rf nu sat. Ke!!Ul'Uran
lritasi mata dan sa!uran perrrafasan atas

1:20,15

I

0,5 (!);
A,l;
nEI!·
2 (I);
A3 ------<--·
0,2 (IFV);
A4;Kulit;

-1

pcrriafa sa n bawah

I

- ·- ' -

ben t uk twp- shg
;1crosol tcrbrut
bcn_zcnc (8052: 12-4)
Atrasin ( 1912-24-9)

>----.+----------

* .A.

I

T --

(75-0S-8)

216.()6
---

---->------+------

...

-

-

_ .......

.._,

--

--

-

-

Gnngguan hcmatologi, reproduksi
dcyclop_rn_e_'n_ta_l
Penghambat kolincstcrase

- - -- -

317,34

--

-

--

--

---

dan cfck

5

------+----•

OSEN,

BEIA --+--------Barium (7440-39-3)
0,5;
A4
dan persenyawaan
laru
t
se
bagai
Ba
t-----+-----~----t-------t-----·-·
·-·
Barium sulfat (77275 {l,E)
43- 7)
t-----+--~--------+-------+---·- -Beno mil ( 1 7804-351 II):
~3,DSEN
2)
.-----..---------------+----

*

----

----

----

-·-- --+-----

i37,30
---

233,43
- ---t-2._9_03_2

---------

--

--

Iritasi mata, kulit dan saluran
pencernaan, Stimulasi otot
-

-

-

---

pcnccrriaan,

----.

Pneurnoconiosis
Ir-it-asi saluran

pernafasan

10

atas. Gangguan - - - --

reproduksi pria &. kerusakan saluran
Testis,
Kerusakan em brio I janin
l-----,--+----------t------+-----+------+-----+----4---~---------'-"'--------t----•
Benz (a) antrasen
(L)
228,30
Kanker kulit
(56-55-3)
A2,
BE Ip

5035

I

I

A

I

I.

•

, ·: rJ

-

I

•

I
I

(h\ tl11nrant1·n

I (205-99-2,

· ·

·

T-

0,5:
Al:

I

2)

~1·n·/n

•

•·

(rx nzot) ( t I -

lien;~en

Kulit:
Btl

--

(50-32-8)

I

A 1;
-

-----------

I

--

78, 11

i

Lcukunia

-----

:-m

2"1)

I

-·

I3c11zo (a) pyrcnc

2.S;

Kulit;
Btl
-·· ---~-

-

(L)
.'\2:
131':l:·
(L)
A2;

----

i

.

-----

K;in kr-r

.

I
I

I

-

252,JO

Kanker

195,50

Iritasi saluran pcrnafasan atas dan mata

BEIP

-

T 0,5; A4

Berizoil klorida
(98-88-4)
--

-------------

---

----

Bcnzil aseta t ( 140-

•

-- --- -

11-:4)

--

-----

--

----

10;A4
-

--

--

I-

61;
A4
.,

Benzidin (92-87-5)

-----------

-

--

-

-

150.18
---

-----

--

-·

-

Iritasi saluran pcrnafasan atas

--

---

------

--

----

Kankcr kandung kcmih

(L)

Kulit;

-

Al

*•

Br-nzi' klnrirl;i (l()()_
44-7)

*

Benzoil peroksida

•
•

p- Benzoqinon
Berrilium (7 440-417) dan
Senyawaannya

0,1

Bifenil (92-52-4)

0,2

5036

------

!

1 .
l

- -------

S,2;A1

--

---------

12h,S~

Trit;isi so.luran

242,22

mata
. ---Iritasi saluran pernafasan atas & kulit

A3

pf'rnafos:in

n t n s k n lir rl:in
---

----

5;A4

(91-36-0)
0,00005;
A 1 ;Kulit;
OSEN;
RSEN
1,3

108,09
9,01

Iritasi mata & kerusakan kulit
Sensitivitas Berilium, penyakit bcrilium
kronis (beriliosis)

154,20

Funzsi paru

--

0,002

----

- 74 -

*

2
5

1
10

*

*

••

Boron oksida 100386-2)
Boron tribromida
( 10294-33-4)
0, 1
Boron trifluorida
(7637-07-2)
0, 1
0,66
Brom (Bromine)
i7726-95-6)
----------jf----------- -------0,5;A3
5,2;A3
Bromofrom (75-25-2)

I Bromasil(314-40-9)

69,64

0,7
~-

--------

0,2
---

10;A3

Bromoklorometan

200

Brom pen tafluorida
(7789-30-2)
1,3 Butadien(10699-0)
Bu tan ( 106-97-8)

0,1
2;A2

--

Iritasi saluran pernafasan atas;
Pneumonitis
Iritasi saluran pernafasan bawah;
67,82
Pneumonitis
~------- ---~~
Iritasi saluran pernafasan atas & bawah;
1,3
159,81
Kerusakan fungsi paru
- -~-----+----------f-------'..,____...__
Kerusakan hati; Iritasi saluran pernafasan
252,73
atas& mata
261, 11
Efek tiroid
~---

129,39
0,72

174,92

4,4;A2

54,09
1000

1 ppm

250,57

0.7

--

l ritasi saluran pernafasan atas & mata

-

1 ppm
--

--

--

--

----

+-- -----

Mengganggu sistem saraf pusat &
kerusakan hati
Iritasi saluran pernafasan atas; Mata&
kulit
Kanker
Lihat gas-gas alifatik hidrokarbon;
Alkanas(C 1-C4)

800
ppm
(TWA)

5037

-

7:'1

I

12 fi~1 tano~1 --

200

- - ---

r

- -,--

I

300

T

--

---------------

I Irir asi saluran

72, 10

mcngganggu

pcrriafa san at a s.
sistern saraf pusat ti..._, sistcm

s.naf pcr ifcr

I

---+----------~------+-----t------t----+---------1---..._----------------~----I

0,5

Butanctiol

---+' n-Butil

YO, 19

----+-------+--------T

----------+------------1--

*

alkohol (nbur.mol]
(71 J6 J)
n-Butil akr ilat ( 14132-2)

Lihat butil mcrkaptan
r_i_t
;__~ s_-i_'--_-,_~
l_t_1
ni n rwrna fri s;1 n ,1 t ;1 s
Irit.asi mat.i & saluran perriafasan atas

20

?·
-,

1 ?.8, l 7

T;50
ppm
- ·- U_'~D)

l rita si

10

DSEN;J\4

ppm
(TWA)

·-----,-------

-

----

---

---

n-Butil laktat ( 13822-7)

o-sek-Butil fenol (89- - - - _Z~=-_5) -------- sek-Butil alkohol
(sek butanol) (78-92-

-+------f----

303

100;

303;

------------

---

--

____,

_

Sakit kepala, Iritasi saluran pernafasan
atas
150,22
Sakit kcpala , Iritasi mata & saluran
___ ~naf9-s~n
<:1tas
_
r74,12
Iritasi saluran pernafasan atas, Gangguan
syaraf pusat

->------~

---

31;
5;
Ku lit
Ku lit
-----+-----

100

-

146, 19

30

5

---

--

--

-

--

---------

2)-

tert Butil alkohol

/\4
, (tf'rt-h11t~1nnl)
(75-65-0)
----+-'------'------------+---

*

74, 12

Gangguan syaraf pusat

/\1
-----

-

--- - ----- ------ _,__

__,

n-Butil amin (109-

T 5;

T 15;

73-9)

Kulit
150

Kulit

-+-----------------

73, 14

Sakit kepala, Iritasi mata & saluran
pernafasan atas
Iritasi mata & saluran pernafasan atas

116, 16
n-Butil asetat ( 12350
f---~_8_6_-_4).
-+------t-----,-----+------l-----+----------------------4---150
116, 16 Iritasi mata & saluran pernafasan atas
sek-Butil asetat
50
1-------i~(1_0_5_-4_6_-4~)---· --+----;-------_ ----- _ ----~-----+------+--~----------------------+----116, 16
Iritasi mata & saluran pernafasan atas
150
tert-Butil asetat
50
(540-88-51

5038

.-rr=

1'(

I
I

,·
n-tB ut r·1 g11s1d1l

.,

----

e ter

I ---

-r

-

I

Ku lit:

•
----

•

I 1Rc; Elf 24 )h-08-n

\

(IQ()

0.5

*••
. . ...

p- tcrt - Hu t vl t () I LI c 11 l'
li98-Sl-1)
-------2-Butl>ksi
ctanol( 1 1 1- 76-2)

1

90, 19

l rit asi saluran per nafasan atas

1

l ·+8, 18

I r i Lt s i 111 at a
Mual

f>.

--

·-

----

--

--

T

'.20:
AJ;
BE!

--

-

-

--

---

cv,

s,

ti LI rd 11 pcrnufu s.u
-- - -----

----

i

d tds,
--·-

-

--

25

lr itasi ma ta &. sa lur an pernafasan at as

118, 17

ppm
(TWA)

-

221.04
Efck tiroid, Kcrusakan ginjal

-

-

-

-·-----

.

-

--

-

354,50

-

--

-

..

-----

-----

-

--

---

-

-

Kcrusakan hati

1.
'
A3
.__

--

DDVP (niklnrms)

n

1

- -

--

---

o oo
-

(IFV);A4;
Kulit;
OSEN;
BEIA

-

5039

10 (I);
A4;
Kulit

2,4 - D - (dichloro
pheonoxy aceticacid)
(94- 7571 ------------DDT (50-29-3)

Debu biji-bijian
(jenis Gandum, oat,
J2arlcy)
Debu tembakau
-

I

7<l-.=:i1

(62- 73- 7)

~

I

(TWJ\)

1,8

-

*

i--25

::-,cns1t1v1tas

ppm

I

'

Butil mcrkaptan

I-<cproau!<SI,

I
I

!)S I·:N

I

I

I ,5U,.L I

:-

.

---

--

-- ----

')')()_qH

;

A4;
Kulit;
OSEN;
BEIA
4
---

-

0,5;
Kulit

-------

f->f'n~h:1mbat

----

--

-

-----

--

-

kolincsternse

Bronchitis, Iritasi saluran pernafasan atas,
Fungsi paru
-

--

------

~-----

----

-

l

--

-------

-

---

---

--

Lihat nikotin
_ Kerusakan saluran pencernaan, Gangg~an

-

---

3,5

mg/m

- Tl -

--

-,----

Dc ka bora n ( 1770241-9)
-

-

----

1I

jan tung

I '

I ,

------i

(T\V A)

-----+-----

A

--

syaraf pu sat , (rangguan

I

-

1

-

0,0:');

0, 15;

Ku lit

Kuht

-

o.os

Demcton

(JFV);

l,ulit:
--

122.31

Korivul si sist crn sv.uaf
kcsadaran

p us.it , Pc n u ru nn n

258.34

Penghambat

238

116.16

Iritasi saluran pcrnafasan

0,01

304,36

Penghambat kolinestcrasc

I

I

---1

0, 00 :-"i

ppm
__ ~TWf\)
0,01
ppm
(TWA)

kolinesterase

BEI."
----

0, 1

10;

Diaseton alkohol

* .A.

A4;
Ku lit
50

atas dan mata

( 123-42-2)

Diazinon (333-41-5)

mg/m

(IFV);
A4;

3

.................l;
... t .
'[..' 11

- * II

,

BEL\

-

--------+------+-·- --··

Diazometan (334-88-

3)

0,2;
A2

42,04

Iritasi saluran pernafasan atas dan mata

0,34;
A2

1,2 Dibrometan
2-n-Dibutil amino
ctanol
~-~'~1_0_2_-8_1_-8~,)
__ --- -~
5040

0.1

0,5;
3,5;
Kulit;
Kulit;
_B_E_l.:. .:__JL_.__B_E_l_
. .A
:----'_ :_A

173,29

Lihat etilen dibromida
Kulit; A3
Iritasi saluran pcrnafasan atas & mata

I

- 78 -

r

-

-

--

---

----

-

Dibutil fenil tostar
(2528-36- 1)
--

-,

I

Kulit;

--

*•

---

-

Dibutil ftalat (84- 74'.2)
·--

BEL\

5 (IF'V);
Ku!it
-------

, 66-4)
I

-

0,3;

Dibutil fosfat ( 107--~----

------

I

,-

--- ---,----- ---r

I

!

3,j;

Ku!it;
BE Ir.

286,26

,_

210,21
--------

---

---·.

---

---

--------

---~'

-- -----

-

I

I

I

I

278,34

5
-

-----

--

---

--

-

-

1 ppm
(TWA)

Iriiasi saluran pcrnafasan atas, rnata dan
k;=in<l1mg kt>mih ______________

Kerusakan testis; Iritasi saluran
QCrnafac,an a t a s dar: mata ___
Kcru sakuu hat i, Ffck re prod uk si.
Gangguan syaraf pusat

-

~80.Y3

0, 1 (iFV);
A3; Kulit

Dir ldrin (60-57-1)

I

I Penghambat kolinesterase

0.25

mg/m
3

Dietanol amine ( 11 I 42-2)
~

Dietil amine ( 109-897)

I

2-Dietil amino etanol
(100-37-8)
Dietil eter

A4;
Ku lit
2·
'
Kulit
400

---

----------

--

45;
A4;
Kulit

15;
A4;
Kulit

15;
A4;
Kulit
9,6;
Kulit

~

--

~

-

----------

-

--

--

----

----

Dietil ftalat (84-6622)
Dietil triamin ( 11140-0)
Di (2-etil hexil) ftalat

705

1·
'
Kulit

5:
A4
4,2;
Kulit
----

s·

'
A3

--

-----

---

----

117, 19

222,23

Iritasi saluran pernafasan atas; Konvulsi
sistem saraf pusat
Lihat etil eter
nani:ri:ru:in
svnrnf
nusnr. l rita si saluran
- - ··oo
...,
pernafasan atas
Iritasi saluran pernafasan atas, Gangguan
svaraf pusat
Iritasi saluran pernafasan atas

103, 17

Iritasi saluran pernafasan atas dan mata

390,54

Lihat di-sek-oktil ftalat
Iritasi saluran pernafasan bawah

-----

86,13

300

-

Iritasi saluran pernafasan atas mata dan
kulit

500

200

--

--------

73, 14

.1.

Dietil keton(96-22-0)

5041

c::.

<r,

Kerusakan hati & ginjal

105,14

1 (IFV);
Kulit;
A3

,

---~

--

0.46
ppm
_{TWAJ

--

---

.. 7q -

--

r

I

J Dilcrnl, (Bifcn il]

Difcnil amin ( 1 '.22
39-4)__
Difcnil mctan diisosiana -------t
Difluoro dibromo
me tan L7 :i_-(i I -h)
Diglisidil ctcr (DC 1 E)
(2238-07-5)

*

*•

-

Dihidroksi

--- ----r----- r

1

U,2
1 o,
A4

I

-

0,005
--

-

---

-

---

--

858

100
---

iI

I

209,8

i3

-

-

-----

-

benzcn

------

-

--

-----

-

--

A3;

--------

--

--------

Liha t hidroquirion
Iritasi mata , Kerusakan

1 10, 1 I

'

-------

ritasi_ saluran _pcrnafasan at~s, Gangguan
y~~ral pu~at, Kcrusakan h at i
l ri ta si maL.l &. k ulit , (1;-iJ1ggL1c-u1 nprod uk si
pria

'

0,53;
A4
1.

bisfcnil lsosianar Scnsitivitas

~··rnafo, ,u1

JJO.l·-t
0,01;
A4

- J

-----

Linat Mctilcn

I

-,

I

Lihat bifcnil Fungs: paru
Kcrusakan h a t i & ginjc1.l, cfck hcrna t ologi

---

mata

OSEN
Diisobutil keton( 10883-8)
Diisopropil amin
(108-18-9)
Dikloro asetilen
(7572-29-4)

•
--

--

*
-

•••

- --

-

0

-

---

{()~
\-"'V

Diklorcbcnzcn

142,23

lr'itn si saluran

5;
Ku lit

21;
Kulit

101,19

I ritasi sah.rrari pcrnufa san alas, Ker u sn ku n
mata
Mual, Gangguan syaraf tepi

.

, ,ju,
=:n.

') =: .

~0,

.i

--

---------

---

1.17()1
~ I .t ,v

-

3,3 - Diklorobenzidin
(91-94-1)
-

buten

10;
A3

- --

---

Tr;f,1.._,;

.I.

.i.

J.

J. ;.,,;,__ .....

---

) ...

60;
A3

pcrnafasan

-"- ...........

r~1•r·..-,,:1f•Jc·~n
l.,.,,_,__.
..... .0.l..A.J. "--"' .. _.; ..........

.

,i,.

-c

t vc c-

"-·' I..-.._.. ..

I

rl•..ln !11~-l
,........

LA,.

,i,..;.

ta,

.

hati

Iritasi mata, Kerusakan
--

atas clan mata

--

,(-·"'1111,··~n

..___.l(....I,._ ..............

Kcrusakan

301;
A4
147,01

(106-46-7)

1,4 - Dikloro-2

94,93

-----

=:n.

vu,

A4

A4

A4

T 0,39;
A3

p- Dikloro benzcn

~

5042

145

T 0,1;
A3

50-4)

--

*

25

ginjal

-

253, 13
(L)
-----

-- --

0_,005;

0,025;

124,99

Kulit; A3
Kanker kandung kemih,
Iritasi mata dan saluran

Iritasi mata
oernafasan
atas

.

-

-

T-----

I

I

I

(i'h4-4 I -UI

-

I ,2 Dik loro
t540-5<)-0)

. ,1

l

t

ile n

D:J.:!,):·,) !"'"''·r,· '1"'
"""' ") '"..

)

,-

Al:
k'. u Iit
.200

.

1 (\·

I
I

.

,en

-

-

I ii k lor«

),)

propionik

I

---

I

a sid

-

-

1

-

*
-

-

I

-

Dikloroctan

Di kloroct i! e ter { 111
44-4)

---

*

4LJ50;
A4
-------

>---------

--

---~

---

-

--

I I Id!;

l
-

-

-

-

405;
A4

Scnsitisasi

1 ppm
TWA)

-----

1 O:
A4
5·,
A4
1 ()

. -'

A4;

A4;

A4;

Kulit

Ku lit

Ku lit
~

- ~'

-·

0,05

2)

(IFV);

I

~~-

Kulit

----

-

----

'

-

-

- -

-----

Lihat ctilcn diklorida
Kcrusakan hati, Mual
Lihat vinilidin klorida
Kerusakan hati dan ginial
Ir it a si mata d an s;1]11r:in pf'rn
Mual

96,95
00

Kulit;
BEIA
----·

------

Diklorofluoromctan

1 4 ~ ()')
~ -·' - ....._
'

Penghambat

237,21

~1 f :i <.::1 n

:1 t :l S

0,25

kolinesterase

mg/m
3

-

(TWA)

----

----

102,92
------

- ----

---

-

- -

42

10

--

lr ita si saluran per nafa san atas dan mat a,
Kerusakan hati dan ginjal

98,96

~~,
A4;

-

---

--

---

--

jantung

A4;

5043

-

-

-

--

Dikrotofos ( 141-66-

__ JJ?5_-43-4L

--

1.20.91

-

98.97

100;
A4
-

1, 1 - Dikloroetilen

*•

-

--

-----

1,2

l rit a si

141.0U

I

ooo,

(75-

71-8)
1 , 1 - Dikloroet an
(75-J4-J)

---

gg u. l 11 s:,. .ir«f pus:tl,

A'+
---

Dikloro
difluorornctan

-

l]llll-,

I

(75-Cl9-0)

*

( ; ;t 11

' i h:it Pro pile n di k lor id.:
lrit a si saluran pcrnafasan atas, Etck bcrat
l » l( Lt Il
hi t.t si sa l ur.u l ( x: I 11 ;t f; l S, l 11 d t d S l L ll1 111; l I l

1

(I);

;)

1

lJ(> 'lJ:)

A4;
i )~EN

-- T --

-

1

I

I

l

k'. u Ii t

---

I

I

/\..!:

.~()

Ker usakan
--

--

--

-

--

--

---

----

hati
--

-

- 81 -

r----

1 .----.. .

UI!-<Jorometan

I

·1

1

'

I

I

50;

A3;
I3EI

0,2
1,3 - Dikloro - 5,5
d irner il h ida nt ion
--- ~1118-55-5)
-----~------ --12
1, 1 - Dikloro 1 nitro
2
cran (594-7:2-9)
1.
4,5;
1,3 - Dikloropropen
'
A3;
(542- 75-6)
A3;
Kulit
Ku lit
6990;
Diklorotetrafluoroeta
1000;
*
A4
A4
n
£76-14-2}
~-~--------------·- -------------- ----0, 1 (IFV);
*.&. Dikiorvos, DDVP (62A4;BEIA,K
73-7)
ulit;
DSEN
9,2;
Dimetil
amin
(124-4*
5·
A4;
30)
'
DSEN
A4:
OSEN
Dimetil aminobenzen 0,5 (IFV);

*•

--

-

----

-

--

I

I

,,

"' (\

C,'-+

r\

'':10

*•

Dimetil anilin ( 12 169-7)

'
A4;

Kulit;
BEIM

5044

I Lil ia t

--~-~,~ -,

ile n klorida
COHb-emia, Gangguan syaraf pusat

197,03

0,4

met

Iritasi saluran pcrnafasan atas
I

--

----~---

-

-

- ---------

.

-

-------

-

-

-

-

--

--

-

-

--

~--

------

------

Iritasi saluran pe rnatasan c' tas

141.96

----

110,98

Kcr u sa kan ginjal

170,93

Fungsi paru

---

220,98

-

---

------

-----------------

--

Penghambat kolinestrase

0,90
mg/m
3

15;
A4;
OSEN

27,6;
A4;
OSEN

45,08

Iritasi saluran pernafasan
pencernaan

25;

10;

50;

A4;

A4;

A4;

Kulit;BEI Kulit;BEIM Kulit;BEI
M
M

Atas dan saluran

121,18

Lihat Xylidin
Kerusakan hati, MeHb-emia

121,18

MeHb-emia

~

I

---

A3;

Kulit;
BEIM
5·

I

- 82 -

,----

I

----

--

*.&.

-··--

---

---

-

·-

-- . T

N ,N - Dirnetil
asctamid ( 127-19-5)

Dirnetil bcnze n

Dimetil 1,2-diuromu2,2 dikloretil fosfat

I

1··

o:

A4;
Kul it;
BEi

I

T

--

.-5b;

=r :

A4;
Kulit;
BEi

I

---~

II

I

1 on;

1 SO;

A4;
BEi
0, 1 (IFV);
Kulit;

A4;
BEI

I
I

I

87, 12

Kerusakan hati dan embrio/janin

1 On, 16

Lihar Xil( 11
lritasi saluran pernafasan atas dan rnata,
Gangguan svaraf eusat

I

---·

380,7()

0

I

Lihat Nakd

Pcnghambat kolincstcrasc

OSEN;

*
---------

*.&

Dimetil etoksi silane
i_l 4857-34-2)
Dimetil formamid
(68-12-2)

A4;
BEIA
0,5

--

•
5045

-----

·-- -

--

104,20
-------

194, 19

5

Iritasi saluran pernafasan atas dan mata,
_ Saki (k<:Pala _________ --~-- _
Kerusakan hati
---

-

---

-

-

A4

Iritasi mata; Saluran pernafasan atas
Lihat Diisobutil keton

I

hrpt;1non

1, 1-Dimetil hidrazin
(57-14-7)

6,4

73,09

30;A4;
Kulit;BEI

10;A4;Ku
lit;
BEi

Dimetil flatlat ( 13111-3)
12,6 Dimetil 4

••

1,5

2, 1

0,025;
A3;
Kulit

0,01;

A3;
Kulit
0,005;A2;
Dimetil karbomil
Kulit
klorida (79-44- 7J___ --------Dimetil nitroso amin

60,12

107,54
-

-

lritasi Saluran pernafasan atas; Kanker
nasal/hidung

Kanker nasa/ hidungl; Iritasi saluran
pernafasan atas
Lihat N-Nitroso dimetil amin

A3

A2

-

--

- 8J .

~. II

T -

I

.

Liimetu sunat ( /

I -Li'·- l -----,.: - - A - :
,
I U,JL;.
,)

1-

78-1)

Ku lit

A3;

I

I

I

I

I

Dini tro benzen ,
scmua isomer (99-

1 c;.

()

-:» ' ... ~--

--

Kulit;

Kulit;

BE hi

T1SL:

198. 1 3

0,2;

Kulit

§) - -

••
•
*•

--

-----

---·-

1 ;A4
0,2;A3;

Dinitro tolucn
-----

91

ada

notasi
Mctabolisrne

---

lll8,13

Lihat Dinitolmid;

182, 15

Kerusakan hat.i
Kcrusakan jantung;

88,10

Kerusakan hati

·---

-

Efck rcproduksi

(123-

90;A3;

20;A3;
Kulit

1 l

~I

Dioksation (78-34-2)

--~--

-

---

Ktdit

-

-··----

0, 1
(IFV);A4;

456,54

Penghambat kolinesterase

Dipropil keton ( 123-

5046

19-3)

50

233
--

--

--

--·--

-

-----

0,2

mg/m
3;A4

Kulit;BEIM
~---

O,lS;A
2

Kulit;BEIM

(25321-14-6)

1.4-Dioksan

-L~,,:

---

I basal

3,5 - Dinitro-otoluamid

~-~---

---

S;A4

Dinitolmid ( 148-01-

...

--

I

(534-52-1)

--

I

Lihat Mctilal
K r!·u sa ka !:. ma t a: :\1 t'I ! b-r·:ri i '1

)1-.R 1 1

().
.j '~'

J

Dinitro - o - kresol,
DNOC

--

rit asi ma tu can
k unt
i

Dimetoksirnetari

Ci5-0; I 00-25-4;528.2tJ-0;.2:') I :J4-:i4-:i)

*

. - -1----· 1

u

- -

-----

I

L~(J,

I

Ku lit

...

I

142,23

Iritasi saluran pcrnafasan atas

- 84 -

~--r.

I

I
-

*

. .....

Liipropilcn gl1kol

metal
mct il ctn

i

-----,----

uu

I

606

------

-----

i so

Kuiit

909

I

I

(J4:190-9·l

_m__ ___________

--,--

--

!

-- --- --- ·--

I

[)iciu~i~
(}7h4-7}-0)

I
-

Le,(!):

----------

------

------

---

--·-

Rer-v;i r i ;is

/\4:

i

~-

Iri t a si sa luran

~--

Kulit

o. 1

(P):

ptT:1c1

fa sa n baw.; h: Kararak

A:l;
--

*•

-

Di - sck, oktil It a la t
( I 1 7 81- 7)
-·-Disiklopentadin (7773-6)
-

Disiklopen tadicn ii
iron ( ! 02-54-5)
-Disiston,disulfoton, t
hiodemet on (289-

~---

Ku lit
S;A1

-

-

-

-- -

-

-

*

*
---

*
--

-

---

5047

----------

---

186,03

-------

-

-

1

__.._

10

-

--

10

2;A4

· 2,6 - Di-tcrt-butil-pkrcsol

Endosulfan,
benzoepin ( 115-29- 7)

-

----

132,21

Kulit;A4;
BEIA

Disulfiram (97 - 77 -8)

( 128-37-0)
Diuron (330-54-1)
Divinil benzen ( 132174-0)
Emeryj_ 1302-74-5)

~----

27

0,05 (IFV);

04-04)

*

-

-

-

-

-

-

-

-

----

-

--

--

10

-- -

5

--

-

---

-

-l

---

Iritasi mata, saluran
bawah
Kcrusakan hati
------------- ----------------

pernafasan atas dan

------------

..

- -

---

------

274,38

Pcnghambat

Cholinesterase

296,52

Vasodilatasi; Mual

233,10
130, 19

ritasi saluran pernafasan
lritasi Saluran pernafasan

406,95

Iritasi saluran pernafasan atas; Kerusakan
hati dan ginjal

----

Tidak
ada
notasi

n---,-; /\4

10;A4 _
53
10 (el
0, 1
(IFV);A4;

Ku lit

---

atas
--atas
-

--------

-------------·---<

--

* I E;1;d;-i11

(7 ~ 10-8)

I

I

iL:it

I 380,93

0

Kcr usakan ha, i, ( ;;lllggu;:11
su k it kr pa la

.
I T 1uc.1r.
1

s_,·ar af pusal,

1

ada
not a s i
I

1---. • L:;,n,,,-.,,,

! , ,gag_ 1 ,,_

7 =;- ,\ 4

1-:;; ,,;:-., 4

-------

1 ~4 so

I

Kr-ru sn ka n sva r»f n11s;1t.

-

--TicT;k

ke-r us.ak.u:

ja n tung

9)

ada

j
_I

11nt;1'.;1 I
O,OOOOb

f'~nz1111

••

Epiklorh

idrin

<)2_53

0,5;!\3:

( 106-

rcproduksi pria

Ku lit

89-81

Asrna: Irit asi k ulit., Sul ur un pcrnap.isan
at as dan buw.ih
lritasi -saluran pcrnufa su n at as. ;.:;;_:ngguan

I T1dak
~da
lnot.asi

--

*.&.

--

---

-

----+-

l----_.__1,~2_Epoksip!"opan _
2,3 Epoksi- 1. rirrmn riol

Etan

--t-

Etantiol

Etil akrilat ( 140-88-

----+-----

2

F

------+-------+--------+---

-~-

-

15;A4

30,07

-------

100,11

5)
-

----

-

-

---

kulit
Asfiksia

61,08

-----~------+----

5;A4

notasi
---

- -----+------4-------------

6

Tidak
ada

74.08

62, 13

3

Pen gh am bat koliru-ste-ra se

Iritasi mata clan salurnn pernap§l_~an_a_ta_s_-+----lritasi saluran pcrnapasan atas, mata, dan

2

---~--------

5048

--------.

---

0,5

Etanolamin ( 141-43----+~-

- ----

I
--· ---~-1~------<Lihat
A pend ix

-----<,__,_7_4_-84-01.L)

••

323,31

(l);A4;
Kulit; I3EL,
0,1

t~PN ('.2104-64-5)

-----------------

1000
------------

Iritasi saluran pernapasan
saraf pusat
Iritasi mata, kulit

------·- --

atas, kerusakan

-

Iritasi saluran pcrnapasan atas, mata, dan
pcncernaan, Gangguan sistem syaraf
Pl!Sat, Sensitifita~_k~l_it
_

-

- 8h -

--

-----~---

'Etil alkohol
(64-17-5)

------

*

----

.
---

----

I

(75-04-7)

-

---

[ti! a set at (!11-78-6)/

-----4----___,

;-

1.;.

Kulit
400

Kulit

__

-~

---

- - --

I

l 000

ppm
(TWA)

::::::: ::::: :·: ::::::::::·: :.,::

--+--

-----

I ri L1 '.,i sahuan

-

pcrnnpasa

--· ------

-----

n a t a s d,111 mat a

- - --

-

106, 16

20; A3;
HE!

Etil benzene ( 10041-4)

----

.

:: :

1

Et-i! arnin
-

I ----,---_

(ct anol]

Etil bromide (74-96-

5;AJ;

4)

Kulit

( 1 o6-35-4L_
Etion (563-12-2)

atas, Kerusakan

ginjal (ueuropt hvl, Gangguan
--------+------

75
-----4---·-- --

---

0,05
(IFV);
Kulit; A4

cochlear

-----

--

108,98

50

Etil butil kcton

Iritasi saluran pcrnapasan

_ _IT_~

Ker usakan hati, Gangguan syaraf pusat

Gangguan syaraf pu sat , Iritasi mata dan
kulit
---+-------+-----------Pcnghambat kolinesterase
384.48
114,19

Etil eter

100;A3
Kn lit
400

mg/m
(TWA)
64,52

Kerusakan

500

74,12

100;A4

74,08

Gangguan syaraf pu sat., Iritasi saluran
pernafasan atas
Iritasi saluran pernapasan atas

(60-29- 7)

Etil format ( 109-94-

0,4
3

BEIA
Etil klorida (75-00-3)

100
ppm

hati

100

ppm

4)

(TWA)

-- .--

Eti(~crkaptan (75-

~

08-1)

-

Etil silikat (78-10-4)

__.

_
10
-- --~------

5049

Iritasi saluran pernapasan atas dan mata,
•-----+--_G_a_n_-g:,gs_yaraf
ui3-n_ pusat __
_
_
Iritasi saluran pernapasan atas dan mata,
208,30
kerusakan ginjal
62,13

0,5

_

- 87 -

----

I Etilen

---.--

-

-1 --

20 ;A4

I

m·

Asfiksia

1

(74-85-1)
- --

*

Etilcn diamin( 107-

1 O;

1 S-.1\

.\4:

I

60, 10

Kulit

----t------------+-----4-------~----+-----+-------t---------------------____,__

(1 QC)-cr>-±L

_

Etilen diklorida ( 107-

1 O;

06-2)

A4

-

100
(H);A4

Etiien glikol aerosol
( 107-21-1)
···- ---~-----

-

- -

--

----

Etilen glikol dinitrat
dan/atau
Nitrogliserin (628-

*•
•
*
-

••

-··---

··-

--

------

____J

-

98,96

Kcrusakan hati dan mual

62,07

Iritasi saluran pcrnapasan atas dan mata

- ---------

C.

0,05;
Kulit

ada
notasi
Tidak
ada
notasi
__

------·-----

152,06

Pelebaran pembuluh darah; Pusing

43,08

Iritasi saluran pernapasan atas; Kerusakan
hati dan ginjal pernapasan atas;

80,52

Gangguan syaraf pusat; Kerusakan hati
dan ginjal
Kanker; Gangguan syaraf pusat

Tidak
ada
notasi
Tidak
ada
notasi
--------·.
Tidak
ada
notasi

l

96-6)

Etilen imin ( 151-564)

0,05;
A3;

O,l;A3;

Kulit

Kulit
1

Etilen klorohidrin
(107-07-3)

Etilen oksida (75-21-

l;A2

44,05

100

98,97

8)
Etilidin klorida
Etilidin norbormen
( 16219-75-3)

5050

---

1

Kulit; A.1

187.88

Etilen dibrornida

1

io ak

2

4

120,19

Iritasi saluran pernapasan atas dan mata;
Kerusakan hati dan ainial
Iritasi saluran pernapasan atas dan mata

5 ppm
(PSD)

--1'1- Et i I morfolin
-

I

...
...

-----

-

r+:

-

( i 00-

I
I

74-1)
Etil ; I Ill i I krt on (;)4 l -

o:
Ku lit

--,

- -r

I

----

T

Ill

T

-

i i 5, i 8
128.2 l

--

I

--

-

I lru asi sa l ur-an pc rnu pa sn n ata s d:111
kcrusakan
mat a
Nt·t irotok sik

J,=;

Ppm
T\VAl

I

I.~(_)

=;)

I

I

2-et<)ksi 1·til a set at
(111-15-

18:
1...:ulit·f1El

90, 12

(1angguan reprocluksi pria dan Ker usaka n
t·mbrio/janin

l ~LI
5:

27:Kulit;

132. l(J

< 1cmgguan rcprnduksi

Ku lit;

nEI

303,40

Penghambat

154,59

Lihat Klaroasctofcnon
Iritasi mata. saluran pernafasan
kulit

5:
,...: r: Iit

:

II

pna

BEi

*•

9)
Fenarnifos (22:22492-h)

-

- --

Fenasil klorida

-

0,05
(IFVJ;

0, 1 ;Kulit;
A4;

Ku lit;
A4;

BEL"

BE!."
0,05;

-

----

----

--

• n-fc nil ]J._·t.:

*

m-fenilen diamin
(108-45-2)

5051

I\ 4. l,(;1nkrr
. '

0, l;
A3

108,05

Anemia

0, l;
A4

108,5

Kerusakan

(L)

*

-

21 () ,-')()

n,~nt:::.-~ .....
lin

··- i:-

( 135-88-6) -o-fenilen diamin
(95-54-5)

-

-- ~---

--

Tidak
ada
notasi

-

A4

*•

koline sterase

I
~

-

--

-

-'------

--------

--

---

hati; Iritasi kulit
---

----~-

-------

l

I

85-5)

2-ctoksi eta no! ( l l O I

-

atas dan

--

-----

Tidak
ada
notasi
Tidak
ada
notasi

- ~N -

,- -*-

r

I

:~

-,

--.-.--.-.--.--~---

p t' c1111en d1a:n111

I

( 106-:=iO-J)

Fc11il e tcr (101-84-8)

I
•

4()

f.;~pnil

Pti]Pn

Fcni1r

0Sfi!,. (6:J~ 21.

o.o.:

1J
Fcn il glisidil ct.er

0, 1;

(FCxE) ( l :2:2-60-1)

Kulit;

•

110. 10

p~!"_I1_apasan ata s, neuropati pcrifer
Dermatitis, ganggw1n hernatologi.
kt·rusc1ku11

1 SO, 17

AJ;
DSEN
>-----+--------------+-------+----

*•

170,20

).

Fenil hidrazin ( 100-

Kerusakan testis

Tidak
ada
not.a si

·------ - -·--- ----

·-----

---

108, 14

0, 1;
Kulit;

63-0)

cstis

1

Anemia; Iritasi saluran pernatasan
dan kulit

atas
Tidak
ada
notasi

AJ
---

•

- - --

-

-

-- ----------+-------+-------

Fenil merkaptan
(108-98-5)
Fenol (108-95-2)

Fensulfothion( 11590-2)
Fention (55-38-9)

-----+------.---

5;A4;
Kn lit·
BEi

94, 11

Gangguan syaraf pusat, Iritasi mata dan
kulit
Iritasi saluran pernapasan atas; Kerusakan

Tidak

pnnJ dn n Gnrn:,l'11nn

ada

sistern syaraf pu sar

notasi
5;

199,26

Reaksi fotosensitivitas

Kulit
0,01 (IFV);
Kulit;A4;

308,35

Penghambat

f---~-----------4-----...__

*A

-

110, 18

Fenotioazin (92-84-2)

*A

--

0,1;
Kulit

mata; Iritasi kulit

kolinesterase

BEIAc...:.._---,f-------+----t------t----------- --~- -- - ----- -- 278,34
Penghambat kolinesterase
0,05

__

-

---·· -

(IFV);Kulit;
~--~---------·

5052

____,___

A4; BEIA

...__~'-----~---~----~

--------~---------------------------

Tidak
ada
notasi--Tidak
ada
notasi
--· ---

- qo -

r· -

I

'*

r. . ··~

r

- __
*

r ------

IF

--- - -

5 (I) ;A4

crbarn ( 14484-64-1)
--

,',-rn

l

I
.)

( 13463-40-6)

•

------

r;I'idak
act a
notasi

~-·c_:_u-sak_a
__ 1_1-lir-llfkl
-

159,70
-------------~

195,90

0,2

---·-- _

---

Kcrusakan

---

--------

------

tulang dan f1uorosis
--

-

---~-------

--

Pcrnbcngkan paru; Gangguan syaraf pusat
------

Bcrvariasi

2.S;A4;
BEI

Fluorida sebagai F'

lJctl-ldn,-

Pncumoconiosis

(R);
A4
0, 1

-[JL'Jdl

l ri t a xi 11~at;-L sa l ura n ncrna na sa n alas clan
bawah
8t'-r~·;1_r_i_;_1:-;i-+--I-r-ita~--i--s--:--d-u_r_,
__n_p_c_n_1c_·1_p_a_'
i
.;_a_n_c_1t-,-1s-·
_d_a_n_ kulit -

5

Ferum penta
karbonil sebagai Fe

syaraf pus~1L;-Efek

-

I

112604-58-9)
Fcrurn (iron) sclx1!.!ai

Fe
Ferurn oksida
sebagai F'c

41 h,.=J(j l(~mgguan

1---_,. -- . . . . ..

)

V8118rlium

(1309-37-1)

* .&

-1- -

I ---

Tidak
ada
notasi

I ri tasi saluran pernapasan atas, mata dan
Fluorin (fluor) (7782kulit
41-4)
1------+---L.-------+--------f------+------+-------11------+---------------------+-----I
S~nsitifitas
jantung
137,38
1000
-- __,____ __,
Fluorotriklorometan
~ __
__,_____
--- - -- ---+-------+------+----'----0.01
24fi .12
Penghambat kolinesterase
0 1 IIFV\:
Foriofos (q44 -??-())
mg/m
Kulit;A4;
38,00

2

1

3

BEIA

(TWA),

Tidak
ada
notasi
Forat (298-02-2)

5053

0,05

0,2

Kulit

I

- q

•• -----.,l<'ormalcteh1d (J0-00-

r
-

-

-

lll·

Ku lit
~~-

Fo sd ri n
F( isfi n ( 7 80.i :l ! 2)
--

----

---

0.01

--

-

--

14-0

I-----+----'----

--

-

--

--

---

-

~-~_13_1_~-=-80-3)
Fosfor triklonida
17719-= 12-2)
H',,<-0
.~.~n rr c::;_,1 .:Lt;\
.....,~.;D-......"''"' \' ,.____,,- , . -1
.i.

17-5

__

----

---

--

---

~-

'.22:2,'

0,5

137, 35
---

-

(}Flo/} ?

0, 1
( 1;

---

5 (IFV)
--

-

---

Ku lit;

~-

-

-

--

-----

Iritasi saluran pc rnapasan atas dan mata

29 j

-

0,2

-

-----

-

----

3

1

(2;A3;

Furfural
98-01-1

5054

.________

-

--------

-

208, 24

m-Ftalodinitr il (626-

*A

--

---

lr ir a si -na ta d a n k ulit: Kcr u sa ka n e:inial
dan hati
--_f<-'nghambat koli nest erase
lriL,1c.;i s.rluran p< -rnnpa san n t as d,111

224. lh

--

148, 11

OSEN;
RSEN)

44-9)

1-------+--__L_

-------

-

4.:'.:j_ 04

--

----

-

---

----

Ftalik anhidn ida (85-

-

0, 1
-

-j Tidak

da11 n ia ta

saluran pcncerna an; Sakit kcpala;
- ~_i:c~ngguan_ syaraf pusaL __
Iritasi saluran pe rnafasan at as, bawah dan
cnccrnaan, Kcru sakan hati
------+-..L..
Iritasi saluran pe rnapasan atas
153, 35

o, 1

-

----

:>+J )U

0, 1

--

Fosfor pentak lorida
>------+--'-----1_0_9
26 - 11-=-81
Fosfor pentas ulfida

-

1

-----

10025~7-=-}L

*

I

--

t---

--

---

Fosfor oksikl orida

.

-

I

--

Fosfor kunin g (7723-

alas

Sl•.N)

U.3

-

lr it a si sa l u ra n peniapasar1

30,03

ada
notasi

I?SEN~1I
I

---

I

(CJ,j;A2;

0)

- 1 L II

,-------

i------1

1 -

128, 1 4

I

--

------

Iritasi saluran pc rnapasan

atas
---

Iritasi saluran pe rnasan atas, mata, dan
kulit
Ir-irn si snlur an ne rnapasan atas:
Pcmbcngkakan p aru, Emfisem?__paru
Iritasi saluran pc rnapasan atas, mata dan
kulit

--

-------

Tidak
ada
notasi

Iritasi mata dan s aluran pcrnapasan atas

------

96,0 8

-

lritasi saluran pc rnapasan atas dan mata

Tidak
ada

l

- ll2 -

-·-

T

I

--

-

I

1

Furfu ril alkohol (98-

*••

pc~--:O)
Gasolin (8006-61-9)

{:~I.is S<

'"'

dvhu

..

,~--+

r-

HEIJ
( 10;
Ku lit)

----r

I

-T

-

-----

-

I

( 1 :=;;
Kulit]

I

- ---

98, 10

----

--

-

-----

-------

------

-~

------

- I not~-:-.i

-

l ri t as i saluran pcrriapa san a ta s dan ma t a

Kr-r u sukan
-

-------------

--

Ir it a si saiuran pcr napa san atas clan mat a;

lscrvariasi

500;A3

300;A3

- 1-

--

---

sy;i

ra f pi 1 x.: t
--------

--------~--

--

--

Lih;1t fibrous gclas, ckbu

,

-

Germanium

-

-

76,63

0,2

Efc k hem a tologi

tetrah id ridn

(7782-65-2)
Gips
Glikol monoetil eter
-------

-----

--

- - -- - -

5
-

-

----

·------ -------

---

--

- --

')

-,

---

----

Halotan ( 151-67- 7)

50;A4

Heksafluoro aseton
(684-16-2)

0, 1;
Ku-lit

---

--

--

--

- ---

-

--

0,05;
OSEN;
RSEN;A4

-

Ganaauan penciuman
Kerusakan reproduksi pria; Kerusakan
_ Janm _ ----~----Iritasi sal uran pernapasan atas

-

--

92,09

---------

-------

-

---------~

-----

----

Iritasi saluran pcrnapasan atas, kulit, dan
mata; Gangguan Syaraf pusat

74,08

Iritasi saluran perriapa san atas, mata dan

I

----

--

------·-

100, 11

Tidak
ada
notasi

k11 lit
---

---

2 (R)
0,5

178,49
197,39
--

--

5055

---

A3

----

*•

--

-~--

-

Glisidol (556-52-5

Grafitj77~2-42-5)
Hafnium (7440-58-6)

-

10

Gliscrin, mist (5681-5)
--- -------Glutaraldchid ( 11130-8)
----

*

136, 14
90,12

10

0,68;
Ku lit

166,02
---·

-- -

---

Radang paru-paru
Iritasi saluran pernapasan atas dan mata;
Kerusakan hati
Kerusakan hati; Gangguan syaraf pusat;
Pelebaran QCmbuluh darah
Kerusakan testis dan ginjal
------

I

- YJ -

,--* • -

1-

----~----~----

H;ks;:iklornetan (67- '
72- 1)

!

I:
A3;

-1

I

Ku lit
0,2;
Ku --lit
0,002;
A3:
I\_ u lit

Hcksakloronaftalen
{1335 8_7-1)

•
----

H e ksakloro benzen
( 118

--

*•

74 I)

I

+

334,74

Ke rusakan

284,78

Efck por~p-l-1_\_'_r_i_n_;

2f>O, 76

Kcr usakan kulit: Ga[!ggu0.n syaraf pusut
Kcrusakan ginjal

272,75

Iritasi saluran pernapasan

f--

0,02;
A3;

Hcksaklorobutadin
(87-68-3)

ha ti; jcrawata n
--- -

Ku lit

*

0,01;

Heksaklorosiklopent
adicn
(77-7~-4)
__ --n-Hcksan

atas

A4
------

86,18

(110-54-3)
500
0,005

isomer-isomer lain
Heksametilen
diisosianat
Heksametil
fosforamid (680 -319)
1,6 Heksandiamin

--

- -

- --

Gangguan syaraf pusat; Iritasi saluran
pernapasan atas dan mata

--+--------4-l-6_8_,_2_2--+lrita_s_i_s_a_lu_r_a_n____
-

---+--1-0-0-0

-·

~2-0f)-0)

-+--------

-~--

_

--·~ £ernaoasan atas: Sensitivitas pcrnafasan
A3; Kulit; Kanker saluran pernapasan at.as
179,20

116,21

0,5

Iritasi saluran pernapasan

I

atas dan kulit

~-~-(~1_2_4_-0_9_-_4~)-----+-----+------4-----~~-----i~----+----------------~~~+-~---1

__

5056

J_

100,16

75

20

Hekson

----•--------''--

-- ---

-----'-----

Iritasi saluran pernapasan
_dansakitkep_al_a

atas, pusing

_.____

__,

- <)4 -

r -

I

5;
HE!
::;n

I 00, I h

1 O;

Lihat metil 11- bu Lil ke ton
Ker u suk an testis, Ncuropatv svaraf tcpi

-r

Kulit ;

Kulit,

4k-!lck,i! ' '"'"'
J

- - -- I

I

I .2-Hcksanon

I

I

BEi
]US

( 108-84-9)
I Ic-k sile-n ~u likol (' l 07

I

I

T l21

T ..25

144

) 1

I r i t a s i sn h irn n p,,rrwf,isan ;i_t;1s d;in ma t a
lr it a si sal ur.m pr-tnnfa sa n a t a s dan ma t a

118.17

·l l 5)

Helium (7400-59- 7)

Lihat

Heptaklor (76-44-8)
dan

0,05;
A3;
Ku lit

heptaklorr-poksida
( 1024-573)
Heptan ( 142-82-5)

400

1640

0,01;

0,013A3

4,CJO

Appendix
F

I
2050

500

389,40
100,20

2- Heptanon
3- Heptanon

•

Kcr usakan hati

373,32

Gangguan syaraf pusat, Iritasi saluran
pernafasan atas
Lihat metil n- amil keton
Lihat etil butyl keton

i ierbi sicla Crag

Hidrazin (302-01-2)

32,05

Kanker saluran pernafasan

atas

A3;
Ku lit
Hidrogen ( 1333- 7 40)
Hidrogen bromida
( 10035-10-6)
Hidrozen fluoride,--'---5057

Lihat

Apendix F

1,01

Asfiksia

T2

80,92

Iritasi saluran pcrnafasan atas

29,01

Iritasi saluran pernafasan

--------

----

0,5;

T --2·'

~----

T3
[)p n:!_____

atas, baw~!]1

___

----

- 95 -

-----

- -i---------

I sebagai F
I

--

-- -----------

I

-- -

-

---

BEi;
Ku
lit
-

---

(7664-39-3)
Hidrogen klorida
(7647-01- 0)
----

---

-

-

----

BEI;Kuiit

I

I

l lidrogen sulfida
(7783-06-4)
Hidrogen selenida
(7783-07-5)
Hydrogen sianida
dan
garam-garam sianida
sbg

kulit dan ma ta, F'luoro si s

J

-

--

1' 2;
.A.4

I
--

--

---

t

1

5058

-----

Iritasi saluran pcrnafasan atas

34,08

Iritasi saluran

80,98

svaraf 2usat
Iritasi saluran pernafasan alas dan mata,
Mual

-------

- --

I

-----

-

-- -----

---

-

------

pcrnafas.m a tn s, c~111gguan

Iritasi saluran pernafasan atas, Sakit
kepala, Mual, Efek tiroid
27,03

T 4,7;
Ku lit

Hidrogen sianida

f---

--

---

i

~")

0,05

-

36,47

CN

(74-90-8)
. Garam-caram
sianida
(592-01-8; 151-50-8;
143-33-9)
Hidrogenated terfenil
(61788-32- 7)
4-Hidroksi-4metil -2pentanon
2- Hidroksipropil
akrilat (999-61-1)

-r--------i

·-

I

TS:

0,5

4,9

bervariasi

241,00

Kerusakan hati

130, 14

Lihat diaceton alkohol Iritasi saluran
pernafasan atas dan mata
Iritasi saluran pernafasan atas dan mata

50
0,5;
Kulit;

2,8;
Kulit;

Tidak
ada

I

I

-

*•

T ---

II

1

I OSEN

Hidroquinon
31-CJ)

1

-

lJSf<:N

T

·-----1·

1 ;A3;

( 123-

r--~--1

I

OSEN

-------

------

---r--· .

1

1 10, 1 1
l

rit

a

si

mata,

Kcru

su

kn

n

mat

a

11utc.1s1

1\/m'

~WA)

--~

-

----

Hidrogcn pcroksida
-,'7

) )

( I I ~.

s.1t 1 I

I ;P.J

34,02

1,4;A3

l rit as: rnat a , sa lur.m pcrriafa san .u n s d.m

I

(

kulit

10
ppm
TWA)
~~-+~~~~----~~__._~-~~~~~~~---4~~~~~~~~__._~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+>-~------'----l
Pernbengkakan
par
u,
Pncumonitis,
Erosi
49,00
0, 1
Indium dan
gigi, Malaise
perscnyawaannva
sebagai
InJ7440 74-61
---· -----------126,91
Hipotiroid, Iritasi saluran pernafasan atas
T 0, l(V);
0,01
Iodine (7553-56-2)
A4
(IFV); A4
Ganzzuan svaraf pusat
393,78
(0,6)
10
Iodoform (75-4 7-8)
Iritasi mata dan saluran pernafasan atas
452
88,15
125
100
361
Isoamil alkohol ( 123I 16, 15

Inden 05- 13-6)

--·-f-------

--------

----------

-------~

~-----

Kcrusakan hati

. 51 3)

Isoamil asetat ( 12392-2)
Isobutil alkohol (7883-1)
Isobutil asetat (11019-0)
Isoforon (78-59-1)

5059

100

532

50

152

74,12

150

713

116,16
T 5,
A3

T 28,
A3

138,21

Iritasi mata dan kulit

Iritasi saluran pernafasan atas dan rnata,
Ganazuan svaraf pu sat, Kelelahan, Malaise

I

l soo k t ii a lko hol
(''(qr)_')
~ ,
,)

..

..

:,U:

1-( l,)

I sofo ron dii so sia n a t

(40q8- 71-<J)
IS~';

I

r)r.: t)C) k s.:

(109-591)
l so pr. )pi!

a lko

Ku lit
0,045

I

-

I

:lht>:

Ku lit

_! ~:

hol (h I

-

o.oo..

--

(_~ ~~lt:'J !

I

I

'I

I

iJ0,23
222.:10

T

-

! (_,\I;:

1

---

1 ( "1

I...:ulit

Ku lit

+ ()()

<i~-n

;)()()

5

12

10

------

1

i r it a si sa lur'an

I

St·11sitivit;is

,~

- r---

------

p<T11,1L1s,1n

alas

pt·r11,tl<1s.111
-

----

--

---

,.- f,, !..: f,,·n1'.,tnln,~1

I

.L.

J..!:Hl

{_)J-UJ

lsopropil a min (75-

sg.08

24

31-0)

N-Isopropil
anilin768-52-5)

135,21

I sopropil cter ( 108-

250

1040

310

50

238

75

san at a s, Kcr u su kan

102, 13

lritasi saluran pcrnafasan
syaraf pusat

1300

102, 17

Iritasi saluran pernafasan atas dan mata

356

116,18

200

100

atas, Gangguan

20-,1)

I sopropil glisidil eter
(4016-14-2)

•

Kadmium, logam
dan
persenyawaannya
sebagai
Cd (7440-43-9)

....
5060

1 l;

Ku lit:
BEIM

Isopropil asctat ( 10821-4)

•

--

2:

Ku lit;
BEh.1

lrit asi sa l u ra n pc-ruufa
mat a
Mcl lb-ernia

---

-

---

-

Iritasi saluran pernafasan atas dan mata,
Dermatitis
-----

--

112,40

0,01; A2;
BEI
0,002

bervariasi

Kerusakan

ginjal

(R);
---

--

A2;~EI

----

-

-·--

-

---

---

250
ppm
TWA)
310
ppm
KTD)

l

- (jti -

I

I

-1

I

74, 10

I

1-l-() I

---

l-

(c)

( 1317-65-

I

3)
Kalsium krorna t

I

l rit a s i sa lu ran pcrriafa san alas,

kulit

---

l

0,001 ;A2

( l 3 7 (/') 1 q

OJ, scbagai

So,09

r n a i.a d,n1

I

---

Karrkcr paru

Cr

ll305- 78-8)

56,08

2

Kalsiurn oksida

*
*

I

I

Knl siurn karbonat

•

- --

--

:')

Kalsium hidrok sida
Ll_30~-62-0)

----

-----

--

-----

--

lritasi saluran pcrnafasan

1!_§6-6_2- 7)

-----

-

t---------

(1344-95-2)

-

Iri ta si s9_]uran pernafasa~ atas dan rnata
Pneumonconiosis, Gangguan fungsi paru

·- --

- - - -

-

1 (l,E);
A4

Kalsium silikat

-

80, 11

0,5;A4

Kalsiurn sianarnida

atas

10

trng/m3
TWA);
A4

--

--

~

-

-

--

~-

-

- --

--

10 (I)

Kalsium sulfat

--

-

-

-

---

--

136,14

Nasal simptom

152,23

Iritasi saluran pernafasan atas dan mata,

--

-------

(7778-18-9)

* Kamfer,
-~ -,
'Y)

*

sintetis (76-

3;A4

12;A4

2;A4

19;A4

Annsmi:1

')\

-

Kaolin ( 1332-58- 7)

Pneumoconiosis

2 (E,R);
A4
0, 1 (T);
A4

Kapas (debu katun)

0,2

Bronchitid, Gannguan fungsi paru,
Byssinosis

irng/m3
TWA)

~

Kaprolaktam ( 105: 60-2)

5061

-

---

5 (IFV);
AS

-·

- - ---

--

~--

___

...________

113,16

Iritasi saluran pcrnafasan

atas
-

-

-

--

- qq -

f Dcbu
I

*

*•
*•
*•
*
*
*•

--

I -- -

I

I

Uap

S;A4

I

-

l;A4
1U;A4

23;A4

I

r --~

-~---

l\.il pt; 111

5 (I),AJ;

(133-0o-21
Karbaril
(63-25-22)

OSEN
0,5
(IFV);A4;
Kulit;
BEIA
0, 1
(IFV);A4;
BEJA
3 (I);A3

( 1563-

66-2)

Karban hi tarn ( 133386-4)

- ---- -- -- -- --

------:~-

----·--~~

I

3;A4

14b;A4

(O,l;A4;
I I·:uli t)

Kaptafol (2425-06-1)

Karbofuran

-

I

394,06

lritasi kulit

JOOJ>O

l ri t a s i kulit

201,20

Pcnghambat kolincsterasc, Ganggu.m
rcproduksi pria dan Kcrusakan cmbrio

---~-

~--

5

mg/ml
TWA)

221,30
Pcnghambat kolinestcrasc
-

3,5
lmg/m3

Bronchitis

TWA);

A4

. ..
A

Karbon dioksida
(124-38-9)
Karban disulfida (7515-0)
Karban monoksida
(630-08-0)

44,01

Asfiksia

31

76,14

COHb-emia

29;
BEi

28,01

Reproduksi

331,65

Kerusakan hati, Iritasi mata, kulit dan
saluran pernafasari atas

5000

9000

10
25;
BEi

30.000

--~

--·-

-5062

Karban tetrabrornida
(558-13-4J_

0, 1
----

--

-

-~-·----

-

0,3

1,4

54.000

4,1

--

---

- 100 -

,I-*.
II

TKa-rbo~-tetr~kiorida
I (56-23-s)

5;A2;
Kulit

I
I

3i;;\2;
Kulit
-

Karbonil klorida

I

I

Karbonil Fluorida

I

iO;A2;
Kulit

--

0, 1

I

---~--1

63;A2;

I Kulit
-1--

153,84

Ker u sa kari hati

98,92

Lihat Fosgen

-

I
2

5,4

5;A3;
Kulit

23;A3;
Kulit
l;Al

5

Ir ita si sa lur an pcrrtafa sa n at.as.

13

ofi,O 1

(353-~0-4)

*

*•

Katekol ( 120-80-9)
Kayu,debu

I

-

110, 11

Pembengkakan earu, Emfisema paru
Iritasi saluran pcrnarasan bawah,
Kcr usakan tulang
Iritasi mata dan saluran pcrriafasan atas,
Dermatitis
Kayu-kayu keras

-

-

N/A
terten tu seperti kayu beech dan oak
10

5

Kayu-kayu lunak

-- --------

*•*

Ketena (463-51-4)

0,5

0,86

1,5

2,6

Klarin (7782-50-5)

0,5;
A4

1,5;A4

l;A4

2,9;A4

--~------f'\

U

*••
~

5063

L'l,'\r;,-..,,iµr1
J.~j,VJ.

J.J.J.(...t..L.._.,U

-·------

oksida
(31242-93-0)
Klorinated kamfen
(8001-35-2)
Klarin dioksida
( 10049-04-4)
Klarin trifluorida
(7790-91-2)

0,28

nn

--

-

·--

--

Kf'n1s~ ka n h at i, Ch Inrnr-n>

l;A3;
Kulit

414,00

Gangguan syaraf pusat, Kerusakan

0,3

0,83

67,46

T 0,1

T 0,38

92,46

Iritasi saluran pernafasan
Bronchitis
Iritasi saluran pernafasan
paru

0,5;A3;
Kulit
0,1

70,19
?.77

0,5

r1;fµ1-.il
UJ.J.\.,.A.•J...1r.

----

Asma, Gangguan fungsi paru, Iritasi
saluran pernafasan atas dan bawah ___
Iritasi saluran pcrnafasan atas,
Pem benzkakan paru
Iritasi saluran pernafasan atas dan mata

hati

bawah,
atas, Kerusakan

J

- 10 1 -

*•

j Klordc1nc,-Chlorda~~-,-Kloroasctaldchid

*

0,5:

A3;
Kulit

(57-74-q)

•

I 1 n7
~.
t.

20 0)

Kloro ascton (7 8-952)
Kloro asct ii klorida
(79-04-9)
2-Kloroaseto fenon
(532-27-4)

,-------r

- -- -- T

II
U,lb;

Ku lit
0,05; A4

Ku lit

I

I

I

I

atas clan mata

T 3,8;
Ku lit

Y2,53

Iritasi saluran pernafasan

atas dan rnata

O,t/i;

1~2.Cl:'i

l ri t a si s.rlurun

;1L1s

T 1·
'
Ku lit

o,

I

*A
~

*

154,59

0,32;

*

Klorodifluorometan
(75-45-6)

-.nn

,<.,VV

(10;
Kulit]
1000;

A4

5064

112,56

46;
A3;
BEi

o-Kloro benzildin
malononitril
(2698-41-1)

Klorcbromomctan
(74-97-5)
2-Kloro-1,3 butadien

, rvr.r:

J..VUV

(36;
Ku lit)
3540;
A4

pcri1<1fiiSdll

Kulit

A4
10;
A3;
BEi

---

--

Ir it asi saluran pcrnafasan

-

Klorobenzen ( 10890-7)

I

I

--

T 3,2

I

T

T

0,05;
A4;
Kulit

0,39;
A4;
Ku lit

-

I

Ker u saku n h at.i

4oq,80

----~-

i

78,50

T 1

I :;:
Ku lit

U,2.\

----

Ir it.asi ma ta, saluran pcrnafasan at.as dan
kulit
----Kerusakan hati

188,62

Iritasi salurun pcrnafasan
kulit

a ta s, Sensitisasi

1.L-_.,".....,I_.
'JO ~a

Gangguan syaraf pusat, Kr-n1s::-ik;rn h~ti
Lihat 8. Kloropen
Iritasi saluran oernafasan atas dan mata

86,47
Gangguan syaraf pusat, Asfiksia,
Sensitisasi jantung

-

- 10'.2 -

--

r-emfl<.1~rnd1fenil (S34b921-9)
(421Yc> klorin)

*•

I

Klorcdifcni! ( 11
69-4)
(:')4°\, klorin)

,--

---------,-----

I

I

1;

Ku lit

I

l

I

I

i

266,50

ada
notasi

I

I

()
S·
_..,, ,.__.'

QC,l7 -

I

A3;
Ki ilit

I Tidak I

Ker u sa ka n h a t i , Irita si ruat a , Ch lo rac ne

I

.1.2~ 4()

l rit a si sa l u ra n pc-rriafa san a t a s. Ker u sa kan

hati, Chloracne

0.5
mg/m
3
(TWA),

I

•
1-Klor 2,3
epoksipropen

l

0,5;
A3;
Kulit
Tl;

2 - Kloro etanol

A4
---

92,53

80,52

A4;
Kulit
Kloro etilen

*•

Kloroform (67-66-3)

II

1.
'
Al
10;
A3

62,50
119,38

Keri rsa ka n hati dan embrio/janin.
Gangguan syaraf pusat

4Q·
. -· '

A3

•
•

Bis (klorometil) eter
(542-88-1)
Klorometil metil eter
( 107-30-2)
1-Kloro-1nitropropan (600-25-

5065

0,001;

Lihat Epiklorohidrin
Iritasi saluran pernafasan atas, Gangguan
reproduksi pria
Lihat etilen klorohidrin
Gangguan saluran pernafasan atas,
Kerusakan hati dan ainial
Lihat vinil klorida
IKanker paru, Kerusakan hati

0,0047;

114,96
Kanker

paru

80,50
Kanker paru

(L);

A2
2

10

123,54

Iritasi mata, Pembengkakan paru

---

I

- I 03 -

-.-

.---

191_
Kloropcn t afluoroean

I

--

1000

6320

154,4 7

0,1; A4

0,67;A4

164,39

Scnsitisasi jantung

__ 176 15-3)

*
••

Kloropikrin (76-06-2)

lrit asi n1;-ita. Pl'mhcngkakan_J),Hll
(Iritasi saluran perriafasan atas clan mata)

88,54
tlB.-k.lor;prcn
-I (io;l--(36;
2h
()<J-H)
I
Ku
Lt)
I
Ku
lit]
11
(2U-.-~l-J_~--S-()~~--2-8-1~~~~,-5--~~.~l~2~5--~~l~~~~H~.~.0~0~~(~i~a~11~g~g~L~1;~11-1
~s~y~;,~r~;1~f~IJ~L~1s~;~,t~.~N~.~s-,.
t~.L~11--,~>l~l;~1t~l~1~~~a-r-af~ ---- I o-l~l11r1,st1r1·11

87-4)
o-Klorotolucn (9549-8}
2-Kloro-6 (trikloro
metil) piridin
____ __,____
* Klorpirifos (2921-88-

2)

tcpi

50

---+-----

0,2 (IFV);

Kulit;

Kulit;
A4;
BEL,

BEIA
Kobalt, (7440-48-4)

---·-------->---

0, 1 (IFV);
A1;

_....

259

0,002;

126.59

lrit asi snluran pcrnafasan
kulit
Lihat Nitrapinin

350,57

Pengharnbat kolinesterasc

58,93

Asma, Fungsi paru, Efek miocardial

alas,

mata clan

A3;
Ku lit

Logam dan
persenyawaan
anorganik sebagai
Co
Kobalt hidrokarbonil,
sebagai Co ( 16842-

bcrvariasi

03-8}

~---+----'-~--- ----1-------+----

Kobalt karbonil,
sebaaai Co (10210-

5066

171,98

0,1

0, 1

__ .,__

_

--------·

-

--·

-

----~--

341,94

Pembengkakan paru, Kerusakan paru
. --

- ·-----

·-----· ----------+-------l

Pcmbengkakan paru, Kerusakan limfa

- 104 -

1-~

68-iJ

I

!_1 a p

r--

•
*

•
*

----

Koper (tembaga)
(74 40-50-8)

--

------------i-

----1
-

63,55
Irita si salurun

pcnccrriaun , Dcmarn uap

logarn

De bu dnn mist
0ai
Cu
--scua
::C,
____
----Korundum
(Alumunium oksida)
( 1344-28- 1)
Kresal ( 1319- 77 -3),

0_2

I
1
---

----------

---------

- ---

lO(e);
A4
20 (IFV);
Kulit;
A4

22 (IFV);
Kulit;
A4

semua isomer
Klopidol (2971-90-6)

108, 14

Iritasi saluran pernafasan atas

Krisen (218-01-9)

192,06

Efek mutagenik

10

•

Krisotile
Kristobalit
Kromit, proses
tam bang
(kromat) sebagai Cr
Kromium, (7 440-4 7-

rng/rn?
TWA);
A4
228,30

(L);

5
mg/m
3

3 (IFV);
A4

*•

5067

---

I

Kanker

A3;
BE Ip

Lihat asbestos
Lihat silika kristalin
0,05;
Al

-

0,5; A4

Bervariasi

Kankcr paru
Iritasi saluran pernafasan

atas dan kulit

- 1 OS -

I

I

I

3i chm perscn_vawaan
anorganik, scbagai

I

Cr

Loga m da n
'

•

. ..
•
••
••

-

nersenv;.:iw;-i;i n

___...

-----

---

--

.

r

Anorganik scbagai
K::r (Ill) -k rotu

I

I

I

----

pcr.--;t·11_va\\ c1c111

--

----

-

-

--

----

-

0,5;A4

IJlL
lrit a sr sa lur.m prrnufn s.m at as. Ka n kr r
l>,OS;A
1

VI
O,OS;Al:
BEI

larut di air NOC
Perscnyawaan krom
VI
tidak larut dalam air
NOC

0,025

Kromil klorida
( 14977-61-8)

-----

~----

0,01,Al
0,16
-------·

154,92
-----

Krosidolit

O,lf/cc
(F): Al

Koal, debu

0,4 (R);
A4

~-

------

--

-

--

-

Kanker paru
Iritasi saluran perriafa san atas dan kulit
-

----

--------

----

-

Antrasit
0,9 (R);
A4

5068

Bituminous atau
Lignite
Koal tar,sebagai

0,2;

---

-

1--------- -

Lihat Asbestos
Pneumoconiosis, Kariker paru, Mesotelioma
---

••

---

-

Kanker paru, Fibrosis paru

--

2 (g-j)

I UfJ -

--

I ,

'

tcrl.nut

11k:1zcn

r

T

-

*

I

I

*

(_)'.l'l-8()

5)

(98-82-8)
Kwarsa
Las [Uap] (NOC)
Lindane

Litiurn

!

--

-----

'(""7::Q(")
i

-....,1......,

.......

hidrida

-

---

Pcnghambat

24()

120, 19

0,025 (R);
A2
S;R2

60,09

alas,
lritasi saluran pcrnafasan
svaraf pusat
kulit; Ganazuan
Lihat silika kristal
Fibrosis pa ru , Ka nker naru
Lihat kalsium karbonit

-

-

-

-

-

-----

---

-

7.95

I

--· -

--

-

--

Iritasi saluran

0,02~

pcrnafasan dan mata

tm~.1Tn

----

-

-

330,36

--

-----

ha t i, Ga ngguan syaraf pusat

Lihat kalsium karbonat
Demam uap logam, saluran pernafasan
atas
-- ---Penghambat kolincstcrasc

40,32

-

mata clan

Asfiksia

Apcndix F

---

.2:A3
NAB)

k o lirie stt-rn st:

---~-

Kerusakan

290.85

,---

-

2<J I ,71

10 (I);
A4
~----1 (IFV);
A4; Ku lit;
BEIA
---

--

-------

A4;
BEi"

Li hat
10

--

- --

------

Vi

- ----

----

--

;

l\.dllK\"l

l ri 1 ;~ "i s; t1 u r;111 1wr11af;1s;111 ;1t;1s cL111 rna t a

-------

r.': 8)

--

5069

-

0.5;
A3;
Kulit
T 0,05 (I)

(58-Kg_g)

LPG (684 76-85- 7
Magncsit (546-93-0l
Marmer
Magnesium oksida
J113Q9-48-4) __
~
*..&. Malathion,
Marcaptot hion,
Carbofos
(121-75-5)

l _____ -

'),

-

--

- ----1I

:\.'1

I

---

--

T

70 .OCJ

1'~ uli t;

I
-

so

Kurncnc

••
••

I

--

I

r

I

I

-----+

I

1 vru
· I(,'rllldl

r

T Cl :~:

I\: rnl nn ~1 ld1· hid
(4 1 70-30-3)

i

1

r:

BEi,·

(h5()9h-Y32)

I

f\

-----

r

-

--

-

-

----

--

----

-

---

-

--------

---

--

10;A4

I

- I 07 -

Malc1K a nrurrrrda
( I 08-31-h)

---.-

IV", 0.1

"
\'I"'
!' V);

T

""~'
'Jb,VO

OSEN;
RSEN;A·-l

t'g/m'

I

td k
da

I

I

I Mangan,

s: per nu fa su n

I

I

I

T" ;-,c11s1 i sa

motas:

54,94

0,02 (R);

Gangguan syaraf pusa t

0,2

A4

I

111"~/ I 1113

I

pcrscnyawaan
anorganiknya
sebagai Mn (7439-

0, 1 (I);A4

Bcrvariasi

0,1;
KuliL

204,10

96-5)

•

Mangan
siklopcn tad ien il
trikarbonil ( 1207965- 1), Sebagai Mr1
Mesitil oksida
(141-79-7)
Metana (74-82-8)

A

Mern n t io l

o.s

Metanol
(67-56-1)

200;
Ku lit;
BEi
2·
'
Kulit;
OSEN;
A4

Metil akrilat (96-333)

Metil akrilonitril

5070

-

----

1~

1·

'

-

60

25

Lihat

lA.oendix F

-

-- ----

100

-

-

-

-----

----

--

-

-

-

-

-

-

- ----

-----

98,14

Irita si mata dan saluran pcrnafasan atas,
Gangguan syaraf pusat

16,04
48.11

Asfiksia
Lihat rnetil merkaptan
Kerusakan hati
Sakit kepala, Kerusakan mata, Mual,
Oizines

32,04

250;
Kulit;
BEi
-

--

Iritasi kulit, Gangguan syaraf pusat

86,09

lritasi mata, saluran pernafasan Atas dan
kulit, Kerusakan mata

67,09

Gangguan syaraf pusat, lritasi mata dan

- ---

~-

-

--

---

- I 08 -

--

-

I

Ku lit:
A4
1 000

I

I

--

I

I

kuitl

I

I
-

----

---,-------

-+

--

_?<Hl:

Kulit:
BF.I

ti),

10

----

)

-"''

T) 04

)'

l.i hn t 11wth;~11nl

Ku lit:
llEI
Sc1kif

(108-11-2)
--------

~-------

Metil amin (74-89-5)
-

~---

-

9)

--

-

-

---

-- ---------

--

-----

40,07

1000
( 1000)

Metil asetilcn-

m.u n. Mu.rl.

Dizines
Lihat m.-t il isobutil k.nbinol
lritasi saluran pernafasan atas dan mata,
Gangg_ua~syaraf pusat
_
Iritasi mata, kulit dan saluran pcrnafasan
atas
Saki t kcpala, Dizines, Mual, Kcr usakan
mata (deg~erasi stl_g~nglion pada retina)
Gangguan svaraf pusat
-

-- _ZL -----------+-------+----. nrnn~1rlirn
'
i
- - - -

31,06
74,08

250

200

Metil a setileri (7 4-99~

----!-------+----~-1,J
-

---

Metil aset at (79-20-

h:<'rlls;1k:111

Kulit

5

-----·---

-----

40:

2S:
Ku lit

Metil a mil a lkohol

I 02.18

k<·p;1J:i.

-

~

---------

40 ,07

( 1 '.250)

.

-----------------

---

---

---

Campuran (MAPP)
(rarn2!!uan sistcrn saraf nu sat

campuran
----

--------+-----t-----

-------4---

*•
•

50;
A3;

(75-09-2)

BEi
____

5071

__._

-

-

0,005

Metilen bisfenil
isosianat
Metilen klorida

~_ --

-

--

-----

_._________

--------------------+--~

250,26

Sensitisasi pcrnafasan

84,93

Diklorometana
COHb-emia, Gangguan

syaraf pusat

- I

.JVicu·1 I rrormr

•

•
•

..

T

-

I

C

-

'

----,-------

---

-

1

I

Ku lit ;

83-lJ)

00;
,\.1

Pier

_(1634-04-4)

...

-

-

--

~.kt i I ck rn.-t on ( 80 2 .2

•

f----

-

Kulit;
BEJA

------

l ri t a si saluran pcrnafa san ata s, Kcrusakan
p;nj;d

I
-

---

-

-

------

10.10

P(·11d,:1mbat

.1

--

----

---

-

~-

koli1H·stc-r;1st·

-----

-----

- -

-

--

-

-

..

--

-

--

--

----

Kulit;
BEi
200;
BEi

10;
Kulit;
BEi
300;
BEI

-

C 0,2

176,24

lritasi mata dan kulit, Kerusakan hati dan
ginjal

50;

60,05

Ku lit

100;
Ku lit

Gangguan syaraf tepi, iritasi saluran
perriafasan atas. Kcrusakan mar a

5-Metil-3-Heptanon

10

-

128,21

Metil etil keton
peroksida (1338-23-

-

C 0,2

176,24

Metil etil keton
(78-93-3)
-

-i

-

per nu fa sa n a as nan k LI IIlit - r---

(IFV);

Metil n- butil keton
(591- 78-6)

...

I
0,0:=i

00-2)

---

88, 17

-

--

1nL.1s1 sarurun

'::J"f ,'::10

I

I

A4

-, Metil - tcrt - butil

oq

5:

..

- I---------

Metil ctil kcton
peroksida ( 1338-234)
Metil Format (10731-31

100, 16

Ncuropathy syaraf t.cpi, Kcrusakan testis

72, 10

Iritasi saluran pe-r nafa san ata s, Gangguan
syaraf pusat

I

--

100
ppm
(TWA)
150
ppm
(STEL
)

~

5072

--

--

Lihat Etil Amil Keton
Keracunan syaraf . - .
lritasi mata dan kulit, Kcrusakan hati dan
ginjal
-----

1

110

- --4,,,

I

-'.t J

--

-

-

-

!

--

I

Metil Format ( l 07-

l

l

oo

--

I :--;u

hU,05

Salu ran pcr n afa su n at a s. sa lurun

I 2K,2 l

pcr n.rfn sa n b.iwah. d a n iri t a si
Dilihat Etil Amil Kcton

31 ]}

5-Mctil-3-Hcpt

anon

10

-

11wt;1

Kcr.u-u n.m s;iraf
Metantiol
A

I

I

Jvkt.1111il (1,7 :-,1i- l)

Metil akrilat (<)f>-33

3)

-

-

1-

-

48, 11

.2()()

,-- '

::;.z .or

2

I

--

Metil akrilonitril
(1

0,5

1
--

- -

---

-

1000

Metilal _l1__9_9:-~7-5l
Metil alkohol

-~-

200
-~--

-

Metil a mil alkohol

I

--

-

~6~9~--=-Zl

86,0LJ

-

~--+

() 7 ,09

__ _______, _ J_6-1 LO

-

250

:12 ,04

'1 ()

10:2,18

- -

25

(108-11-2)
-

--

Metil amin
------

----

---

L5

LJZ4-89-5J
Mrtil

--

5
-

-

-

-

---

7)

-

--

--

5073

1000
-

12 50
-

-- -

---

----

40,07

atas, kerusakan saraf mat.a
Gangguan sistcm saraf pusat

.

40,07

-

-

0,005
---

Pt

i

s in o

'----''

irit::-ic:.i

n1:-it::1 ":-il11r:-in
}

nrrn:-if:-i";-in

J.

--------

1000
---- -----

-

74 ().~

--

-

Metil asitelinpropadien
-Mctilen bisfcnil
isosianat
----

dan kulit
I r_i_ta_s_i
_m_a_ta_·
z, _,_,_a_n--'-'-'
..,___a_n_s_i
1
s_t_e_m_s_a
__ra_f_____...__u_s_a_t_--4--__ _____;
Lihat methanol
pusing, s_ur_pb'!lclll ~al_llf~I~ mat_a
Lihat metal isobutil karbiriol
Iritasi saluran pcrnafasan atas, iritasi
mata, an
an sistem saraf usat
-- - ----- - ---I ri tasi mata, kulit, saluran pernafasan atas,
mata
-

2 c; ()

(79-20-9)

Metil asitelin (74-99-

31,06

--

2nn

;,"rt;,t

19

Lihat mct.il merkaptan
Kc r uxuk.u: h a t i
!'using, Sli11lb,1t;111 SdlllLlll
m.u..
lri ta si rna t a, kulit, salurun pcr nafasan
atas_,dan s1:_1_111batan sa lu ra n !11jH;i
Gangguan sistcrn saraf pusat, iri t asi mata

250,26

Campuran (MAPP) Gangguan sistcm saraf
pusat
Scnsitif sistem respirasi

- 1 1 l -

I
•
••
•
•
•
•

-

-

'

-

-

-----~--

--

1-

-

-

----

I (74-83-q)
but ii

ten

1

gangguan sistcrn
94

g:,-1

-------

saruf pusu t

-------

-

Irit.a si saluran

-------

--

88.17
-

demeton
(8022-00-2)
Metil n- butil keton
(591- 78-6)
Metil etil keton
(78-93-3J
Metil ctil kcton
pcroksida ( 1338-234)
Metil Format (10731-3)
--5-Metil-3-Heptanon

-

-

-

--

------

-

-

--

---------

-----

-

-

---

ucr nafa san aras clan kulit
---

-

lrit a si s.rlurun pc-rn.ifnsn n atns. kcru sakn n

---------

-

-

I

'-----------

230,30

-

---

Pcnghambat
kolinesterase
Neuropati perifer, Sumbatan tcstikular

0,5

5

10

200

300

-

C 0,2

176,24

Iritasi mata, kulit, surnbatan di hati dan
ginjal

100

150

60,05

Saluran pernafasan atas, saluran
rx-rnafasan bawah. dan irita si mata
lihat Etil Amil Keton
Kcracunan saraf
Gangguan sistcm saraf pusat, iritasi mata
dan kulit
Iritasi mata, gangguan sistem saraf pusat
Lihat methanol
_Pu~_i_ng,sumbatan saJuran mata
----Lihat metal isobutil karbinol

100, 16
----

---

--

-----

72,10
---------

- --

-

--

--

--

--

.._____ -

-

- -

128,21

1

-

67,09

1000
200

-

250

76,10
32,04

25

40

102, 18
----~---

--

-

--

-

-------

-

Saluran Pcrnafa san atas

10

- -- --- --·-~~ -

Metil amil alcohol
(108-11-2)

--

O,OS

- --

----

--

---------

so

I Metil

-

I

----

I
I

di ginjal

Metil akrilonitril
( 126-98-7)
Metilal (l 09-87 -5)
Metil alkohol

5074

I

I

( ! 634-04-4)

-

i Kckurangan Karbok si hemoglobin.

I

Mf'til bromide

Mf'til
cter

"-' r,r,
o--t, -~.)

I

(75-09-2)
-------

-

-

-

Mc t ile n kloiida

·-

-

-------

-

-

- I 12

T -

'

I

I

jf\1~,il

<1111i11

J

(74 81> S)

---

!!I

*•
-

Mc-t il ;1~<·1;11 (7Q-20<J)
M« t i 1 I I i cl r: t si n ( 6 0:~ 1 1)

Metil lodida (74-88-~-

~-

Metil Isoamil Keton

Iq

I:=-,
):'iO

)()()

o. () 1 :

-

I
31,0h

----

-------

-

·,

,·

------

an pc rn.u.i sa n at a s, iri1d:-.i
ma t a , g;mgguan si str.rn sarat pusc1t
i ri t a si mat a, k ul it , sa lurn n pcr11;1f;1san a t as,
mat a
P11si11l!.irit asi rn;1L1. s.rlura n nt-r11;1f;1s;1n
alas. kcr usakan sa raf mata
I rit axi su lur.m ;-wrri;,L1s;111 ;1L1s. Ku n k.-r
p,1ru. Kc-r u snkan h.u:
:-.d1di

- -----

--

74.0~
4 f).

()7

I\ uIi t ;
J\3

2;
Ku lit

T

Jllld'.-,J

m.u a. (;;mgguan

-----------4------

141.9:'J

Kr-rusukan

I 14,20

Gangguan syarnf pu sat , lritasi saluran
pernafasan atas

-

sva raf nu sat

---

20

50

(110-12-2)

50
ppm
(TWA)

Tidak
ada

PSD
A

Metil lsobutil Keton
( 108- 11- 12)

Metil I so Propil
Keton (563-80-4~)_,
Metil Isosianat (62483-9)

*•
•

Metil Klorida (7 4-873)

20;
A3;

75;
A3;

BEi

BEi

20

_
0,02;
Kulit;

Kulit;

OSEN

OSEN

50;
Kulit;

100;

Kulit;

A4

A4

~__-[• Mctil K_l_<;!:<ior~~ ---3-5=0=;==-~--------- _
5075

0,06;

~ 450;~

100, 16
-----

Iritasi saluran perriafasan at.as, Sakit
kepala, Pusing lemas
.__

Rh, 14

Kr-ru sakan ernrio _/ ia n in , Ke-rar una n

57,05

neonatal
Iritasi saluran pcrnafasan atas dan mata

50,49

__.

_,

200

Gangguan syaraf pusat,
Kcrusakan hati, ginjal dan testis, Efek
tcratogcnik

__ ;2-_4·--~--0-;---f-1-3_3_,_4_2
- C:;an_g_g_u_a_r_1
_s_y_a-raTQ--l--1-s-a-t,-K-e-ru_s_a_k_a_n-=h=a=t=i-~===

- l IJ -

; r, >-t)

•

--

-

-

I

-

*

13El

BEI

-

61-8)
------

---------

--

--------

-

.

50;

100;

OSEN:
A:J

DSE~;:

50
0,5;
Kulit;

-

-

100, 13

Iritasi saluran pcrnafasan alas dan mat a,
Efe k berar bada n , Pcrnbcngkakan paru
-

--

-

SEIM
-

--~

---

0-0)

Kulit; A4;
BEIA

~-

114,18
107, 15
---

-------

J

-

-

--

-

--

----

Penghambat kclinesterase

86, 17

Fungsi par u lrita si mata

-

--

0,2

-------

-

263,2

I

--

--------

Iritasi mat a clan kulit
McH b-cmia , Gangguan syaraf pusat

-----

-----

150

Metil Propil Keton
Metil-2 Siano Akrilat

-

Kcr usakan di hat i

f

----

0,02 (IFV);

--

------

48, I I

I

.'\:l

Metil Paration (298-

ll 0_7-87~9)_

I

I

Metil n Amil Kcton
n-Metil Anilin ( 100-

*•

r\""t;

BEI
0,5

62-6)

.

!\""t:

------------

Metil Mcrkapt.an (7493-1 l
Metil Metakrilat (80-

--------

'
,1
!\""t;

- -- -

---

-

-

----

--

0.2
--

-

--

-

--

---

- --------

111,10

lritasi mata dan saluran pernafasan atas

98,19

Iritasi saluran pernafasan atas, Gangguan
svaraf pusat, Kerusakan hati dan ginjal
lritasi mata dan saluran pernafasan atas

(137-05-3)
J

r

Metil Sikloheksan (
Metil Sikloheksanol

1610
--

50

114,19

(25639-42-3)

o-Metil
Sikloheksanon ( 58360-8)

5076

400

108-87-2)
-- - - ------- ----

50;

75;

Ku lit

Kulit

112,17

Iritasi mata dan saluran pernafasan atas,
Gangguan syaraf pusat

I

l 14

- r-------; ) '

,' • 1 .,
IL-JV ('Ill

I

Sikl<>pcn t ad ic ni!
m;11112,;in tri k.uboriil

I sdJaga1

l

I

•

~-

*A

par u, hat! dan gm_Jal

I

Metil Silikat (h8 l-84~)
(<IS
( I f\ktil Stin·11

I

1

1 ():

I

-

-

Iritasi saluran prrnafasan

152.22

I

atas, Ker u sa kan

IlW t;1

l ritn si sulurnn 1wrn:d:1s:111

I IS. IS

I

A3
0,01;

83 <JJ
4,4 Met ilen bis (2

:1Lls.

i,<TL!S;1k;111

ginjal, da~1-~iluran rcproduksi wanita

-

267. 17

Kanker

kandum;

kcrni h , Mc Hb-cmia

:262,35

Sensitisasi pernafasan,
bawah

198,26

Ker usakan hati

Kulit:
A2;l::H~I
(MOKA)

Si kluhe-kxil Iso sianat]
(5124:}_Q-!J_
I
4,4- Metilen dianilin
( 101- 77-9)
<----------

2-MctoksietRnnl
( 109-86-4)

I

(72-43-

5)
Metomil (16752-77-

-

--

-

-

-

-

---

----

·-

-

---

-

----

5077

--

-

----

·--

------

------

Efe k hr-rnat olovi chm re-prod uk si

7f1.0q

Kulit;
BEi

---

·-

10;
A4
0,2 (IFV);

345,65

Ker usakan hati, Gangguan syaraf pusat

162,20

Penghambatan kolinesterase, Kerusakan
reproduksi pria, Efek hcmatologi

BEIA

2,45

mg/m
3

A4;
L.......__

-

Kulit;

Kulit;

5)

--

-~-

Iritasi pcrnafasan

-------

---

----

-----

0, 1;
A3
0. 1:

----

Mctoksikhlor

---

------

0,005

Mctilen bis (4-

---

I

I

Kronoanilin
(101-14-4)

*••
•
*••

I

I

Mn ( 12108-

1:1-Jl

...

• ..-: .

1':ulit

·-

-

-

--·-

-

-

-

--

-

-

-------

---------~

--

--

- -

(TWA)

•

I

I L-iVlctoKs1

...

- --1

ell! Asct

I ( 110-4Y-(>)

at I

----

4-1\11..·toksi

-

T -

0,J;
Ku lit;
HEI

J J

I

8,

:,

124.1;)

5:

214.28

Ic nol ( 150-

Ek i._ I 1un~Ho!ogi cla n Il·pruc uk si

1 :)

l r it a si mata, Keru sa ka n kulit

7()-.~)

I

.
--

---

I

-1 !vtetribuzin (21087-

*

•1-+

() !
Mn i1if<,s (77Sb 14-7)

-

--

----

-

-

5078

---

-

-

-

I

I

h ati. Ekk hernatologi

1 Ke-ru sakan

.2.2l. I h

I 't 'Jl gh.1 m ha tan k o l im 'St

-

l 'LlSt'

I
t

----

Pne urnokon io sis
Iritasi pernafasan

Bcrvariasi

atas
10

-

-------

-- -

----

-

Ir ita si saluran pcrnafasan

95,95

-

------

-----

-~-------

112.56
0,05 (IFVJ;

---

--

bawah

-

5
~g/ml

3 (RI

1 O;
Monoklor benzena
A3; 13~1
Monokrotofos f6923- ~- _ -·-·-·

rI

---

0,5 (R);A3
10 (I)

-

*

-

-----

Mika ( 12001-26-2)
Mineral
Mineral dengan
kcmurnian
tinggi,

~

--

Kulit;
A4;REL,
3 (R)
5
(L); A2

--------

Mineral dcngan
kcmur nian
sedikit/ kurang
Molibdenum, sebagai
Mo
(7430-08-71
Persenyawaan larut
Logam dan
persenyawaan tidak
larut

:\4
O,U 1 (IFV);
----

I

-----

---

223, 16

--·

-------

Lihat Kloro Bcnzcna
Kcrusakan
hati
Penghambat kolincstcrasc

(TWA)
utk
perse
nyawa
an
larut

-

------.------22-4)

- - -

-

-- -

----1

-

-

Morfolin

*

I

I

( I l 0-91-g)

----

*•

I

----------

Kulit ;
;\4

Nalcd (JOO- 76-5)

BEL,

I

20;

---

I

87, 12

*

•
-

••
•
••
•
5079

·--·---

-

Naftalcn

---

(<J 1-:20-3)

~-Naftilamin
8)

---

--

I

-1

----

0, 1 (IFV);
Kulit:
DSF:N;

--

-

Penghambat

-

--- --

128,19
---

Li hat

.

-----

--

Apcridix

F

1,5 (I); AS

-------

I

-

kolincstcrasc

Irita si saluran pcrnafasan
Anemia hemolitik
-

-

>----------

---

---------

0, 1 (I); A 1

-------

--------

atas, Kat ara k,
---

143,18

Kanker kandung

20,18

Asfiksia

58,71

Dermatitis,

-----------

-------------

Bervariasi

Kanker

kcmih

(L);
Al

Neon (7440-01-9)
Nike! dan komponen
anorganik termasuk
Nike! subsulfida,
sebacai Ni
Elemen (7440-02-0)

Persen ya waan
anorganik
tidak larut (NOS)

-------

Ir it a s: sal urnn pc-rn.rfu s.m

---

---

(91-59-

----------------

II
Kcru s.rku n m;1L1,
alas

J80,79

A4;
BEIA

10;
Ku lit;
A3

~-

I

I

paru

Pneumokoniosis

-

I Ii

------,.-------

---~,----;-;-:-.'

'r

-

Per st ·n v: 1 wa ar 1

I u,L

I

anoraanik

~

...•

: 11,. "-

..

~)

.._ ...

·-

.)

. .....

" ..... . ......

--

•
•
••

----

-

*

--

-

--

---

Nitrapirin ( 1924-824)

~

----~-

*A

p-Nitroariilin

Ku

n cr
k

h

-·

.

--

Irit asi paru

0, 12
ppm

--

-----

230,93

Kcrusakan s aluran Pcnccrnaan , Gangguan
~~aI_af pusat, Gangguan jantung
Kerusakan h ati

138, 12

McHb-emia,

123, 11

MeHb-emia

162,23

---

------

20;
A4
-

-

-

-

3·,
Kulit;
A4;

--

-----

-

Kerusakan

hati, l rita si mata

BEIM

Nitrobcnzen (98-953)

---

5080

--

1·
Kulit;
A3
)

---

~---Nitrodifcnil (9293-3)
~~
-----------

u ng

Ka n kcr par u

1 --

-

( 100-

01-6)

*A

id

)·+O, 1 q

-

-

0,5;
Ku lit
10;
A4

---

--

l\:;111kt·1 pc11 u,

( l ,Al)

Nikotin (54-1 1-5)
-

-

·I

170.73

C 0.05:
A3

---

---

.:

Id SI

I

seba_gai Ni
Nike! sulfide, uap
dan
dcbu scbagai Ni

---

\di

I

....

Nike! knrbon i!
( J 34h1-3CJ-2)

-

-

I

_

'.\i

I

II)("!

0, 1 (I): A I

(12035- 72-2),sebagai

I

I

I

la rut (N< JS)
•

t..

1

\I): 1\ 1

-

-----

----

-

--

199,20

(L);

Kulit; A2

-·--

-

-

-----

-- -

-

----

---------

-

-

Kanker kand ung kemih

- 1 18 -

-

~--

I

-

----

~ --;---;._-,- - l

I

Nit roct.an (79-L'-t-,)J

Ni trngcr~ (77 27 -3 7 _q)
~~t_1:1methana (751

1

*•

Nitr~gcn dioksida

111)10.?-4i
-

i)l

I
I
I

20;
i\1

---~--

3 ppm

Iritasi saluran pcrnapasan bawah

'.25:

30,01

Hipoksia/sianosis, Mcmbcntuk rutrosil-Hb,
Iritasi saluran pcrnafasan alas

71,00

MeHB-emia,

227,09

Vasodilatasi

157,56

MeHb-emia

89.0Ll

Kerusakan di hati. Kanker hari

74,08

Kanker hati dan ginjal, Kerusakan hati

137, 13

MeHb-emia

(TWA)

- ----

-

----

----

-----

10;

Nitrogen trifluorida
(7783-54-2)

SEIM

Nitrogliserin (55-63-

0,05;

00)

Kulit

p-Nitroklorobcnzcn

0, i.

r-

Iri tas i s.ilurun pcrnafasan Atas, ( ;imgguan syara! pu sat , Kcr u saka n hatJ
Asfiksi.i
Efek timid, lrit asi salurun perriafa san at as,
_Kan kr-r p,1ru
__
_

46,01

SEIM

43-9)

•
*•
*•
....

--+--

1"1,01
bl ,04

-1

0,2;
:\4

-

~-----

7::-.,,07 -

-

Ape-rid ix F

Li ha t

Nitrit ok sida (10102-

.&

~---[

100

Kcr usakan hati dan ginjal

Kulit;

( 100-00-5)

A3;

SEIM
---~-

!--------+---------~----

*•

_

~-

*•

-

------

o

'J Nit rorrrorm nn 17q_

l

_46_-~J
•

A3
(L)

•

n-Nitrosodimetilamin

-

--

--

~-

Kulit

(62- 75-9)

A3

Nitrotoluen, semua
isomer (88- 72-2)
__
...._____

--

- -- - - · --

Ni trotriklorometan
------'c____

5081

_

2;
Kulit;
SEIM
----+------_,______
0, 1;
A4

--

----

---+--------+---------

164,39

-

--------

-- ---

---- --------

Lihat Kloropikrin
Iritasi mata, Pcmbengkakan paru

-

-------

- I IY -

*

------r-:-- -

(

-----

-

--1

I Nitrous ok sida

I

50;

-

-

I

-r

44,02

I

200

No11c111a

Jl 1

11-84-2)
mist minr-r»l
Oksigen difuolrida
iJ7fn 4_1_ 7)
1 - Nit rupropa n
( 108-03_-2)

----

t {ik)

t

(2234-13-ll

1 I-65-9L

--

54,00

Sakit kcpala,

0,3;

0, I;
___,__K__ ulit

- --

403,74
114,2'.2

Iritasi saluran pcrnafasan atas

Kulit

0, 0006

0,0002
Osmium tetroksida
sebaaai
Os
Ozon ( 10028-15-6)
0,05; A4
Pekerjaan berat
0,08; A4
Pekerjaan sedang

- -

254,20

I (208 lb-12-0)
-~

-

1-

-

--

Pembengkakan paru, Iritasi

salur.ui pern,1L1s,m
,1L1s
l ritns.i sn lur.rn prrriafn sun ;1t;1s d.rn m:1L1,
Kerusakan di hati
Ker usakan hati

- ---

-

-,-

svu ruf pu sat

--

A4

300

Okra na, semua
isomer

~~_e_rusakar1_ cm br ioyjarun
Gangguan

)

__~---

I

Ga.nggucm sva r.if pus.it , Lfck hcruatologi ,

I 28,2h

- '-,,
-

- I

( 1 ())•--C 0,05

Oktakloronaftalen

ll

--i---

A4

I 0024-':17-2)

-l nil

*

---

--

--

~-

Iritasi mata, saluran pcrnafasan atas dan
kulit
----~----

----

. Pr-kerjna n ringan

Pekerjaan
berat,sedang,dan
Ringan ($ 2 iam]
Parafin, uap lilin

48,00

Fungsi paru

0.10: PA
0,20; A4

Iritasi saluran pernafasan atas, Mual

2

(8002-74-2)
l----+-'--------'-----~1--~-~-+-------+------+------------l.-------+-----------------------+--------l
0,5
Paraquat (4685-14l_J8)_ -- JlLsebagai !<ci~ion ~ ---~-0---'--,
0, 05 (IFV);
.A. Parathion, Thiophas
Kulit; A4;
e (56-38-2)

*
5082

257, 18
--~----

291,27

Kerusakan paru

t-----~--------

-

Penghambat kolinesterase

- -------

----+------

120 ·

--

1·

I

I

--r

-

Parr ik ulat polisiklik
arorunt ic hi: ok a rbo n

---h_);-1rtik111;t

HEi
0.2:

I

-

------i

1

I

i

Al;
Bl~l1·
Lih.u

1_1id;1i-

I

dapat lar ut at au

-1

-

A p<'11d ix H,

_

*A
e

*

5083

--

------

----·-

-

-

--··

I

---

terklasifikasi
--

--

-

---

---

-----

1590

400

--Pentaboran ( 1962422- 7)
Pentaeritrtitol (115_ 77 -_._:C,J
__

.

-

----

·-

0,005
-------

-

~

--

0,5 (IFV);

1 (IFV);

Kulit;

Kulit;

(87-86-5)

A3;
BEi

Pen takloronaftalen

0,5;

------+---~--

-

Kulit

·-·-·-

..

Konvulsi dan gangguan syaraf pusat

136, 15

Iritasi saluran pcncernaan

266,35

atas dan mata,
Gangguan syaraf pusat dan jantung

--

Irita si saluran pcrnafasan

mg/m
3

(PSD)

Kerusakan hati, chloracne

300,40
-

-

----

------·

-----

0,5

A3;
BEi
----

----

---~

Kerusakan hati

295,36

0,5;

Pentakloronitrobenze

63, 17
--·-

10

--

-----

·---

0,015

Pentakloropenol,
PCP

n
~~~(_8_2_-6?-_fil___~-

.

Li hat Coal tar Ka n ke r

-·

(naftan]
1fil)_]0-3Q~6}

1-64-2~

I

--

----

--

Lihui part ikc l-pn rt ikcl NOC (part ik«l tid a k

Partikel-partikcl
pengganggu
(Nuisance
L£_ar_ticulates
Pclarut karet

1-----~--+ll]J

II

-

---

-

I

I

s.-d ik it lar ut]
t id.i k t «rm.rsuk
dulam spcsifikasi
la i 11

•

I

--

A4
._____

_

..

-

-

- --

-

..

-

---

---------

-

-

-----

--

--

J •)

-~

*

---

I

Peru anu (s.-rn ua
isomer)
2 - Pcn t.mon
-

--

Pr•r;i

•

I

--

·r----

1 ()(_)(_)

i

~.

(7740-22-41,

o1

, Lnu;:1 m ,

I

I

I

I :SU
-

I

I

-.-..
IL,

I

, r:

1,J

I

'.
l lJ~J:-,,

J._: ..

11lld:-,i

:-,,ti u r. t11

1600

j)(Tilc1.fdS,1ll
-

-------

I

-

-

i\

---

--

rgi riii

i

(382-2 _l_::_8J
Perlit (93763- 70-3)

variat if

-+---

-

---+-----

lrit asi salura n pcrnafa san ar a s, Efck
hernut ologi

200.04

C U,01
-

lO(e); A4

---

*

----

-----

"'l~dl

Lih.rt Metil Propil h:ct 011
ML' 111 pe_11g~1. ~uh i ft~1~gsi_1nru, lr it a si mat a

8(), I 7

107.87

0,01

pcrscnv;:nvaan larut
scbagai Ag
Pcrtluoruisobu t ilcn

*

I

I

I -

-----

k lsi1'·1·1·l

I

l

Bervaria si

0, 1

Per sutfat . sebagai
persulfat
Amonium (7727-54-

Iritasi kulit

0, i

0)
0, 1

Polasium (7727 -211)

Sodi urn (777';;-27-1)

••
•
~----~--·-

Perkloretilen

( 127-

18-4)

--

----

----------

25;
A3;BEI
--'-----+------

102,46

6

3

Perkloril fluoride

165,80

100;
-~3;BEI

(7616-94-6)

31 _

-- -

185,87

0, 1

Perklorometil
merkaptan (594-42-

- --

---------------

Petroleum distilat
--------~

5084

Lihat Tetrakloroetilen
Ganazuan svaraf pusat---------------1~--Iri tasi saluran pernafasan atas dan bawah,
MeHb-emia, Fluorosis
Iritasi mata dan saluran pernafasan atas

________

__,L

---

-----~--

_ __.

---------

Lihat Gasolin, Petroleum destilat, Pclarut
_,.__s_tandard UM & P.Naf!anL

-'--

___J

- 122 -

r- -

I

-~---

- ------.-

Ir it a s: ma ta ( a n salu-ran l)Cfl1dfasa-n at:,s,

~00·--1
;)
'
A3

I

Uangguan srstcrn

syaraf pusat

r

--

--

------

,-10;A4

-·

-

-

-

-

I

--

-

--

-

--

l

I

---

lri tn si rn.n a d.u: kulit;
Asma
--

---

Scnsitis;1si
--

-

k ulit :
----

Iritasi kulit, Kcrusakan hati dan ginj8.l

----

-

--

rataJ

Lihat Kalsium sulfat

Plaster dari Paris
Platina (7440-06-4)
Log am
Gararn-garam
terlarut
sebagai Pt
1-----+---Pol i kl o rod i pen i l
(42 % chlorine)
53469-21-9

5085

I :=;q_o:=i

--

Kerusakan hati dan ginjal

345 {rata-

5;A4

Poliklorodipenil
(54 % chlorine)
11097-69-1
~----+----------Politctrafluororetilen
____.__

-----

241,48

79, 10

l;A3

--

Koagu la si

230,35

0, l

-1
I

195,09

1
0,002

Asrnn ; lrir osi s:1h1r:1n n n fn s n tn s
-- -- - ----

--------- -------+--------~

-------------------1---__j

1

266.50

Kerusakan hati; Iritasi
mata; Cloracne

0,5

328.40

Kerusakan hati; Iritasi
saluran nafas atas; Cloracne

------~-------+-----+------+-----+--------------------------1--------a
--

Bl

------'-----~-

-----~--------''-

-----

~---------

--

-----------'-----

- 123 -

r

I Potasium

t

•

~

*II

,

'

Prnnansultonl1120-.

I

I

·1

~1rl~~}~-3)

(7 4-98-6)

I

hidroksida

I

I

-

-. j

C2

' ,.

~G,

10

- - - -- ---

~

(Ll:A.1

I
_J_

II

lri ta si s aluran

per nafasan

atas. ma ta dan

t-N. :-1\-g~s~gasaliphaticl1.idr;kc.-.11--b-01~~
1

----+--A_l_k_a_n_a~IC_'_l
_-C_'4_,
122.14

+-------<

Kanker

71-4)
--· -----+------J'--------'-- ------+------------+-----------------------+___,
Propargil alkohol
1:
2.3;
:10,0G
Iri ta si mat a. Kcr usakan hati clan ginjal
( 107- 1 q-7)
Ku lit
Kulit
72,06
Kankcr kulit, Iritasi saluran pernafasan
* • ~ - Propiolakton (57- 0,5;
at.as
~----- 57-8)
A3
60,09
Iritasi mata dan saluran pernafasan atas
n- Propi1 alkohol
100;
(71-23-8)
-~
__ A_4_----4-------+-----+------+-----1------------------I-------I
102, 13
lritasi mata dan saluran pernafasan atas
250
n- Propil asetat (109200
. ··-· -·- g0-4)__
_ ---+------+- _. _
~--~--------·--------------------------·- -----1-------1
42,08
Asfiksia, Iritasi saluran perriafasan atas
500;
I Propilen
A4
~-----1!15-07-1)
-·
112,99
100 ppm (TWA)
10;
* • Propilen diklorida
Iritasi
saluran pernafasan Atas, Efek
DSEN;A4
•
(78-87-5)
terhadap berat badan
57,09
Iritasi saluran pernafasan atas, Kerusakan
0,4;
0,2;
Propilen imina
ginjal
Skin:
Skin:
(7S-SS-8)
A3
A3
2·
58,08
20 ppm (TWA)
Propilen oksida (75'
lritasi mata dan saluran nafas atas
DSEN;A3
56-9)
166,09
Sakit kepala, Gangguan syaraf pusat
0,05;
Propilen glikol
Skin,
dinitrat (6423-43-4)
BEIM
90.12
Iritasi mata; Gangguan sistem saraf pusat
150
100
Propilen glikol
monometil eter ( 107 98-2)

I

---

I

*

*•
*••

.

5086

_L_

.

·---

·--- --------

- 1 '.24 -

I
-

.&

'/{.
*
--

---

*

•
*•

In - Propil nitrat
(627-13-4)
Pru pin
(74-99-7)
0 - Propiolakton (5757-8)
Propoxur
( 114-2()lj
.
Quinon
( 106-51-:i)_
_
ROX
Resorsinol ( 108-463)
Rhodium (7440-166)
Logam dan garamgaram tidak laru t
sebagai Rh
-

.

---

---

------

*•

Garam-garam larut

*

Ronnel (299-84-3)

5087

I

I

25;

BEIM
1000

I

I

)

I

A3·-·-

----

0,5 (IFV):
--

---~---t-

AJ;BEIA
~

--· --

45;A4

----

---

M ual, Sa kit kepala

I

90;A4

-

-·

-

-------

--

·-

Lihat Metil Asctilcn
Gangguan syaraf pusat
Kan ker kulit ; Irirasi

saluran

r,.,rn;cifasAn

atas
Pcngl iambatan kolineste rasc

---

2CCJ,24
----

20;A4

I

7•_) ,Of')

0, 1

10;A4

nr,

l V0,V':::I

I

I

-

--

SEIM

----1-~:.-

I

40,07

() S·'
-

40;

---

--

-----

108,09

Iritasi mata, Ker usakan kulit

110,11

Lihat siklonit
Iritasi mata dan kulit

102,91
Logarn: iritasi saluran pernafasan

atas

1 ;A4
Bervariasi Garam tidak larut : Iritasi saluran
pernafasan bawah
O,Ol;A.4

Bervariasi

5 (IFV);
A4;BEIA

321,57

Garam larut:

(L);
OSEN;
RSEN

NA

Rotenon (83- 79-4)

5;A4

Rouge

10 (c);

391,41

--

---------

Asma

SC'b8g8i Rh

Rosin (8050-09-7)

*

i

Penzhambat kolinesterase
Kulit sensitif, Dermatitis, Asma

Iritasi mata dan saluran
pernafasan
atas, Gangguan sistem syaraf pusat

----

- 125

10
Sayur, mist minvak
Selenium&.
0,05
Pcr senyawaan
se bagai Se
(77-82-49-2)
f-----+---'----~-----t-------+------1 (E.R);
Scmen Portland
A4
~97 ~ !__5_~ 1 J - - 0,05
0,16
Selenium heksa
fluoride
(7783- 79-1) sebagai
Se
10
Sellulosa (9004-34-

-

78,96

----~

Iritasi mata dan saluran pernafasan alas

_______,_______

~

J

Gangguan pa ru, a sma, simptom

--

192,96

NA

- _2~·~·1_1 ,1£~:j_i:lll _ -

-

-

Pembengkakan paru

Iritasi saluran pernafasan atas

6)
2
Sesium hidroksida
l------t-'-(2_1
__351- 79~---+--------+-----+--------10;A4
Se son (136- 78- 7)
* Sianida asam dan
garam sebagai CN
T 4,7
Asam sianida (74-

Iritasi saluran pernafasan atas, mata dan
kulit
----------~------+--------------------·--- -Iritasi pada organ pencernaan
309,13
____ ___._

T 5

Kulit

~,

arL~\
- ~

Kalsium sianida
TS
Kulit
(592-01-8)
Kalsium sianida
Kulit
TS
(151-50-8)
Natrium sianida
TS
Kuhl
( 143-33-9)
42,04
Iritasi mata dan kulit
2
Sianamid (420-0421)
Sianogen (460-19-5)
C5
52,04
Iritasi mata dan saluran pernafasan atas
L____---'----'------'--=-------'---~'--'------'--------''-------'------'----'----'------5088

-

- 126 -

T ,.,.

I orariogen

I

, ,

·

t

(506- 77-4J
-Sihcksatin ( 1312170-5)
Siklohe k san ( 1 1082-7)
Siklchcksanol ( 1 OR-

-

----------

--------

----

----

--

---

-

r~

,,
" ,..., .- I
L V,/J

'"""'

\.__, L' ,,)
--

-----

-

--

-

--

--

-- -

--

---

-----

r

u
-

1

I
I EJe111a paru, Iritasi pada mata , kulit dan

,1 C)

1 ,.-+o
--

--

5;A4
--

84. 1 f>

100
206;
Ku lit

Siklohek sanon ( 10894-1)

50;
Ku lit
20;
A3;Kulit

Sikloheksen ( 110-83-

300

ClJ-0)

*

,.--,

I

xror iu a

100.16
50;
A3;Kulit

saluran
pcrnafasan
atas
·- -·
-- --- ~----~------~-Irita si saluran pcrnafasan at.as, kcru sakan
___gjnjal, efak berat badan
300 ppm (TWA)
Gangguan sistem syaraf 2usat
Iritasi ma ta, Gangguan sistern svaraf pu sat
--

-----

---

-----

---

98, 14

25 ppm (TWA)
Iritasi mata dan saluran pernafasan atas

1010

82,14

Iritasi mata, Gangguan sistem syaraf pusat

10;A4

41; A4

99,17

Iritasi mata, Gangguan sistem syaraf pusat

222,26

75

0,5;
A4;Kulit
203

1,5 mg/ m3 (TWA)
Kerusakan hati
Iritasi mata, Gangguan sistem syaraf pusat

600

1720

70,13

8)
Sikloheksilamin
( 108-91-8)
Siklonit (121-82-4)

*
I

Siklopentadien (54292-7}
Siklopentan (287-92-

3)

•
•
5089

Silika - Amorf
Diatomaseous Earth
Uncalcined )
(61790-53-2)
Partikel inhalebel
Partikel respirabel
Prespitad silica

10 (e)
3 (e)
10

66,10

I

Iritasi mata, kulit dan gangguan sistem
'-"'·~•1r•1f
v,
. . . . . . '-"- . . t"""\l
,. . . . . . . . . . . . . . .
lC•-:lf

I

I

I
--

---

- 127 -

I

1 (

••
•
•

•
•
*

112920-00-s)

Uap silica (6901264-2)
Silika, fused (6067680-0)
Silika, gel (1129200-8)
Silika, kri stalin - uQuartz
dan Kristobalit
( 14464-46-1)
Kwarsa ( 14808-60- 7)
Tridimid ( 15468-323)
Tripoli (i 317-95- 9)
Silikon (7440-21-3)
Silikon karbida (40921-2)
Nonfibrous

I

2U)
0, 1 U)

I

10

5090

Fil uo s is p.uu, Ka n kcr p.uu

0,05 U)
0, 1 (i)
10 (el

---

40,10

10 (I,E)

Soap stone
Debu inhalabel
Debu respirabel

G0,09

0,025 (R):
A2

3 IR.EI

Fibrou s

Silikon tetrahidrida
(7803-62-5)
Silan

l

5

0, 1 (F); A2
6,6

5

I

----

--

Kanker

32,12

Iritasi saluran pernafasan atas

32,12

Lihat silikontetrahidrit
Iritasi saluran pernafasan atas

-

--

-

10 mg/m3 (untuk semua)
Iritasi saluran pernafasan atas

Mesotelioma.

-

6 (e)
3 (j)

-

...

~

- 128 -

...

I Sodium azida

*

---,--

l

I

1

Ker'u saka n jantung dan paru
(26(J28-22-8)
sodium
azida

I Sebagai

I

'

I 0.2Cl:c.\4

I

c

SdJ;1g;1i u.ip a snrn
-

*

I

0, 11 ;A4

hidrazoik
Sodium bisulfit
(7631-90-5)

---

------

S;A4

104,07
-

..

10:A4
Sodium 2,4 dikloro
fenoksieti!
sulfat
- ·-- Sodium fluoro asetat
(62-74-8)
Sodium hidroksida
(1310-73-2)
Sodium metabisulfit
(7681-57-4)
Starch (Kaniil
(900525-8)
Stearat

~-----

-·

--·---

-

----

*

*

*

--

-

--

-

----

---

0,05;
Kulit

-

.

----

A

5091

I

Stibin_17803-52-3)
Stiren monomor
(100-42-5)

--·

----

r--------

----

- -

------

-

5;A4

0, 1
20;
A4; BEi
-----

------

-

--

-- - -

-----

·--

10: A4

-

(10; A4)

Bervariasi

258,34

40;
A4; BEi

--

.

104, 16

-·

Lihat seson lritasi pada organ pencernaan
·--

.

---------

Kerusakan syaraf pusat, kerusakan
jani.ung, mual
Iritasi pada saluran pcrnafasan atas, kulit
dan mata
-·--

40,01
190, 13

0,05 (IFV)
Kulit; BEIA
0,51

--

---------

-·-

~
-.

---

atas

100,02

------

·-

-

Iri tasi kulit, mata clan saluran pernafasan

.

309, 13

2

Systoks
-

_j_

I

lritasi saluran pernafasan
Dermatitis

atas

(lritasi pada mata, kulit dan saluran
pernafasan atas)
Lihat Demeton
Penghambat kolinesterase
50 ppm (TWA), 40 ppm (PSD)
Gangguan syaraf pusat, lritasi saluran

--- -

-

- 129 -

___ __ _

_ ,----1

§_~i~l-m_in (~_7:-J4-9)
Stoddard, pclarut
1------1--'(..__8_0_5_2_-_4_1_-3~;
)

0 15>-. lOt)

•

Strnrt

iurn

k

I

+----

rornat

(7789-=-06-2) _ --~
Subtililsin ( J JQ:::;-21

~--

1-

jl

.

525

1,

334,40
140,00

n nnns:

1-

203.G

I

---------+-11 _A_2_+-~-f---

*
1----4

-

L___

_

5092

nker

------·---

--

Asma, Irita si pad a kulit, Salura n

0,00006

._

10;A4

j42,30

Erosi pada gigi

5;A4

364,38

Efek hematologi

----------+-------1--------+----

~----~----------------

0, 1 (IFV)

0,25;A4

Sulfur dioksida
(7 446-09-5)

1onn

SQ70

5

21

__i_-=-S-=-u=lf=-=u:.:.::r-'--t:::.. e=-=t-=--ra.
d-=--a_.,__
: . : . :. : :fl-=-u-=-o-=--n=--=·
_,_

-- ------

64,07
14n.07

Gangguan fungsi paru, Iritasi saluran
pernafasan bawah ----Asfik sia
Gangguan syaraf pusat

42

102,07

C 1

5,5

135,03

_.__C_O.
_1__JL__
.<,_,
__

- --

0,2 mg/m3; A2 (TWA)
Penghambat kolinesterase

10

C 0,01

- ----

322,30

Kulit; A4;
BEIA

(2551-62-4)
Sulfuril fluoride
(2699- 79-8)
Sulfur monoklorida
(10025-67-9)
Sulfur pentafluorida
(5714-22-7)

Ka

c

Sukrosa (57-50-1)

Sulfur hcksc=iflunrirln

-

pr-rriafa san ata s dan bawah

100 '-Yci kristal cnzim
murni

Sulfometuron metal
(74222-97-2)
1------'--'-----__;_
Sulfotep (3689-24-5)

1

~_!9~, Periferal ncuropati
-----~ J
_]
sis tern_ syaraf pusat
__
__
~mat a, kulit dan ginjal, Mual,
sistc~araf p_usa t
__

----+-----------------+-----l

7)

*

_

~ pcrnaf~~a11
Gangguan_
Kcru sakari
Ganggu8.n

Iritasi pada mata, kulit dan saluran
pernafasan atas
254, 11
0, 1 mg/m3 (PSD)
Iritasi saluran pernafasan atas, Kerusakan
paru
___,L__l_0_8~,'-0_7_J..._l_ri_ta_si
pad a mata dan sal uran pernafasan

, ...

- I JO

r

----

*

--

-

[["7'.>:,3-i)0_-0)
l
Sulprofos (3:1400-4 3-

,-I

--

T

0, 1 (IFV);

I

I

---

-

-i

-

I

-

---

322,43

Kulit;

2)

1

_{1_tas__, Kcr~l._">akan

--

l

paru

i

1 mg/m3 (TWA)
Pcnghambat kolincstcrusc

I
I

A4;
REI,\

*

rn

7h

Gangguan

--

----

Talk

NAB
Asbes; Al

A
~-

5093

s

TEPP (107-49-3)

0,004

Teflon

2;A3

0,1 (IFV)
Kulit;A4;B
EIA
0,047

-

-

---

-

322,30

290,2
0
100,20

-

--

-----

-

-

-

----

----~---

Fibrosis paru, Kerusakan fungsi paru

2 (E,R); A4

Mengandung serat
~sbes
Tantalum. oksida
clan logam
debu (7440-25-7)
sebagaiTa
TEDP

I

--

~-

-

Tidak mengandung
scrat
aslJcs

I

sva raf t e-pi

Fibrosis par u, Ker usakan Iurigsi pan1

2 (E,R); A4

96-6)

I

--

'.2:>S,49

:,

Talk tidak
mcngandung
scrat asbcs ( 14807-

•

----

-----

10;A4

2,4,S-T (Triklor
phrnoxv ~1c'.·tic ;-1cid)

Lihat Sulfotep
Penghambat kolinesterase
Ku lit
Lihat Politetra

~----

- 131 -

r- - - -----------i

Tellurium dan

I

pcr scriyawaa n
-

...
---

4

-------------

--------

0,02

----

-1~-- -- -

-·-----

-

---

------

----

Tembakau

-----

-----~---

----

241 ,61

1 (IFV);
Kulit;A4;
BEIA
0,5;
Kulit

466,46

10 mg/m3 (TWA)
Pcngharnbat Kolinestcrase

162,23

Lihat Nikotin
Kcrusakan saluran pencernaan, Gangguan
svaraf pusat, Ganazuan iantung
Lihat Koal, Tar

*•

5094

r-

C5
100

---~---

----

bawah

-

-

--

------

-------

230.31

lritasi pada mata dan saluran pernafasan
atas

323,45

Gangguan syaraf pusat

72,10

200 ppm (TWA), 250 ppm (PSD)
Iritasi saluran pernafasan atas, Gangguan
syaraf pusat, Kerusakan Ginial

556
0,1;
Kulit;A4

50;A3;
Kulit

--

Kanker

0,2;
Al;BEIP
isomer) (26140-60-3)
Terpentin (8006-642)
Tetra etil timbal
hi tarn,
sebagai Pb (78-00-2)
Tetra hidrofuran
( 109-99-90)

Iritasi saluran pernafasan

--

Ter batubara,
sebagai benzene
aerosol terlarut

-

=i

-----·-- -

0, 1

----

Temefos (3383-96-8)

Terfe nil (o, m,

!

Fluor uetile:1
I la lit.o sis

scbagaiTc
11 ~4Q4 -80-Qi
-----------+-'-- -- - -Tellurium
hcksofluorida
scbt1gai Tc (7,gJ-80-

-

127,60

0, 1

I

100;A3;
Ku lit

I

TT: i ,2,2

-·

---

--------

~---

U. l (iFVj

- Tetra brorno

ctaria
(7(J-)7 -{ >)
1, 1 ,2,2 Tc-t rn kloro-

l 1 .> d ifh rorr-t a n
-

17h-

no

1

I

1

I

1,1,2,2-

lb7,86

l:A3:

s·'

Tctraklorometan

A2;
_____

_,_

Kulit

Tetrakloronaftalen
( 111:'1 88-'}l

--~---

Tetramctil
suksinonitril

•
·----

*

·- -->--------

(333-

100;

--

Kcrusukun hati dan ginpl,
si st.cm syaEc1f_pusat
Kcrusukan hati

- -----+---------

lu5,80

Gangguan

c;angguan

-

-----------+---~

sistern syaraf pusat

A3;

RF:I
1 O;
153/M
A2;
Ku
lit
-+------+------!------+----·265,96
2

- ----- --------------

2,8;

-

Liha t Karbon Tet raklorida
Ker usakan hati
______

___.__

--

Kerusakan hati

-

136,20

Sa kit kepala , Mual, Gangguan syaraf pusat

Kulit

52-6)

Gangguan syaraf pusat
0,15;
267,33
Tetrametil timbal
Ku
lit
hitam (75-74-1)
scbagai Pb
------1------~----i-----~----+-----i
_
_
_
Tetranitrometan
0,005;
0,04;
196,04
Irita si mata dan saluran pernafasan
A3
A3
Kankcr sistem pcrnafasan atas
(509-14-8)
----

5095

- ---

0,5;
Ku lit

-·

-

A3;BEI

----

·- ---

:=iUO ppm (T\V.'\)

Tetrakloroctan (79Kulit
34-5)
-- .. -- ---- ------''----- -25;
Tetra kloroct i Jen

-----+----

l-.::t-ru~;1ka11 hati d.u: uin ial. Ga nuuu an
~,stem_ svaraf pusat

)Cn.R1

1 1-9)

*•

-

~OU ppm (TWA)

2UJ,83

(7(,

difl1J1JJ\'I.II1

>

I

~o

12-0)
l , l , l . .!-T1'traklorn)

-

I it it,1:--i i1ic1ia d.ui s<1lur,i11 plrn;-,fdsd11
c1t;i:",
Pcmbcrigka kan paru , Ke ru saka n hati

-

.,_____

--------

-

atas,
_____

J

- 133 -

r -

I

I

I

----

-----

I

I Tctraso-c\il-l

I pirofosfa

irn

--+(77'.22-~8-5L_
I

+
-T

_

Tel r il 147Ll-4.S-P.)

ThaUi~1m (7440~28-0)j

-

---

-- -~

- -----

I

l

------~

I

;-)

jI

_

-- -------+------

I ,;1

287. 15

,- 0,0~2-(l)---+

204.37

dan

Ir-itasi saluran pcrriafasan at as
0,1 mg/m3 (TWA)
Kcru sak an sa lura n pcncr-r naari.
ncurop.u i

_
pcriforal

Bervuriasi

dan kornponcn,
seba~i_]'(

4,4 - Tiobis (6-te,t1 (I);
butil-m- kresol) (96A4
f---+-6_9_-_5_,_,) ------+------+-------+--0,05 (IFV);
Thiram
OSEN;
( 137-26-8)
A4
0,05;
••
Timbal hitam dan
A3;
persenyawaan
BEi
anorganik, sebagai
-+-P_b
_ (7 4 ~2_-92_-_1)~----+------0.15
Tirna h h irn m ar sr-n at
sebagai Pb3 (As04)2
(7784-40-9)
••
Timbal hitam kromat
(77580,05;
97-6)
A2;
sebagai Pb
BEi

*

*

358,52

10 mg/ m3 (TWA)
-----+-----+--Ir_i_ta_s_i_s_a_l_u_ra__Q
p~r!1af~s_a_n
__ a_t_a_s
240,44
1 mg/ m3 (TWA)
Efek bera t badan dan hcmatoloai
207 ,20
Gangguan
syaraf
pusat dan tepi,
Bervariasi hcmatologi

_

Efek

••

sebagai Cr

0,012; A2

~--_.__--'-'--------------'----"------'---'---__

5096

Gangguan reproduksi pada pria,
Efek teratogenik, Vasokonstriksi

323,22

____.____

____.____

_...L

----------

----

-

_...L

__

______,

- 134 -

-

rI

I

I -

--

I Timah

-----

- -

r

--~-

(7440-31-5),

dan kornporien

I

2

I

Pnc un rokon io s is (Stannosis)

I

a norgan ik, tidak

tcrmasuk Timah
Hidrida sebagai Sn

I Loaam

'

I

I
2

Oksida dan
persenyawaan
anorganik
Persenyawaan
organik, sebagai Sn

Iritasi mata dan saluran pernafasan atas,
Sakit kepala, Mual, Efek kekebalan dan
syaraf pusat

0, l;

A4;

Kulit
Timbal arsenat
Tionil klorida (7719-

*••

09-7)
10:
A4

Titanium dioksida
( 13463-67- 7)
1, 2, 4- Trikloro
benzene (120-82-1)

*

Trikloro fluoro metan
(75-69-4)

Trikloro nitro metan

5097

118,98

C 0,2

O,l;A4

Lihat timah hitam arscnat, reproduksi
C 1 ppm (PSD)
Iritasi saluran oernafasan atas

7q,go

I

Iritasi saluran pernafasan

cs

C 37

181,46

C 1000;

C 5620;

137,38

A4

A4

Iritasi
atas

bawah

pada mata dan saluran pernafasan

Sensitif jantung
164,39

Lihat Kloropikrin
Iritasi mata, Pembengkakan paru

- 135 -

--* 11'1-,2 ,3-Trikior~
-

*

pro pan
[~6-13~4J
1, 1,2-Trikloro -- 1,2,2
--

--

-

--

1000;

--

-

1250;A4

7670;A4

j

9590;A4

187,40

--

-·--

Gangguan

-

- - -

-

-

syaraf pusat

'-

-

Trifluoroetan (76-13-

i

14 7,43 ----i-Kanker

lv,005;A2

A4

I)

-----

Trisiklohexiltin
hidrosida ------------------Tridimit
Trietanolamin ( 10271-6)
Trimetilik anhidrid
(552-30-3)

Trimetilamin (75-50-

Lihat Sehcksatin
·-- ----·

··-

-----

--

----

----

-

-

--- -

-

5
0,0005
(IFV);
Kulit;
OSEN;
RSEN
5

12

0,0002
(IFV);
Kulit;
OSEN;
RSEN
15

36

0,5; A3;
Kulit

--

--

-

-

·-

-

-

-------

---

----

l;A3;
Kulit

Sensitif pernafasan

59, 11

Iritasi saluran pernafasan atas, mata dan

124,08

Iritasi mata, Penghambat kolinesterase

414,00

Lihat Silika Kristalin
Lihat Khlorinated
Camfen
Ganzzuan syaraf pusat, Kerusakan hati

5098

--

192.12

kulit

10

-----

149,22

I

2

---

Lihat Silika Kristalin
Fibrosis paru, Kanker paru
Iritasi mata dan kulit

60,09

0,025 (R)
; A2

3l
Trimetil fosfit ( 12145-9)
Tripoli
Toxaphene

-------

-

-----

-~

--~-

'
, , ,·, .·,
,-,,-. "''
II..,.,1 01w·11;1
\ l ur>-r,r,-,,J

*•
•

Tol ur n - 2 ,tl a tau 2 ,h

U,001

- diis,1si;i11;i1 (a t a u

(I

scbagai

carnpuran]

(584-84-tJ; () 1-0~-=--7)
o - Toluidin ( l l '::1-93-

*•

7)

*•

o - Toluidin

.a.•
* .&.

20.
A"l;BEI

(95-53-

I

.\3.
I
I,u Ii1:
I )Sf·::'U~S I

--

m - Toluidin
44-1)

( 108-

.a.•

p- Toluidin
0)

Toluol

5099

8,8;
A3;
Kulit;
SEIM
8,8;
A4;
Kulit;
SEIM

REIM
2;
A4;
Ku lit;
BEIM

----+------------,,-----

*•

( 106-49-

"ll

A3:
Ku lit

2;

2·,
A3;
Kulit;
SEIM

20;A4;
BEi

-

':1 L,

, .--.
1 ,)

I - 1

------

:iU ppm (TV/ A)

(iangguan
1wnglihat.--1n,
rqJrod uk si \\';111 iL1, l..:<'guguran
174.1:'1
Asma. c;;1rn!L!Ud11 pa ru. l rit a si rnu t a

lit:

f)SEN:R~
EN

I

EN

T --,, -"'

liFVl:
!\3:

F\'l.

Kulit:
-

I

I

o.oos

A3;

4)

I

J

212,28
107,15

Mcl lb-cmia, Iritasi pada
mara, ginjal dun
kandung kern ih , Kan kcr kandung kernih
MeHb-emia, Iritasi pada
mata, ginjai dan
kulit, Irita si kandung kcmih

- -------+----------

-

107, 15

Mel+b-ernia, Iritasi
kandung kcmih

107, 15

MeHb-cmia

- - --------

pada

-

-

---

ma ta, ginjal dan

- -----------+--------

8,8;
A3;
SEIM

--

92,13

-

---- ---

-~-----------

50 ppm (TWA)
Lihat Toluena
Gangguan
periglihatan,

Ganaauan

I

----

I

I

Tnbutil fosfat ( 1 :26-

----

-------

------

- T

---~---

[

') ..

, 'I

:266,31

S (IFV):

(1_?!-44-

"";"

8)

*

IT r1k111
..
']

I

....•

li
86-f>)
Tri fl uorobrornomet

A4:

A4;

I, t1 Ii'.

I( uli t

l

1 O I. 1 q

--

--

( ;.,mgguan penglih.i tan,
_p_\'!_-n;if; i s;111 a 1 ;1 s__

111;1ta

Irit asi

clan

saluran

.~. Al

l ')

1000

an

.12b,:28
148,92

b()q()
- --

3.SO
A4;

---

----

---

-

-

450
A4;BEI

----

Pcnuharnbat kohncstcrusc

< ;.; mggua 11 ja n tung <Li 11 svaraf pus.u
-

-

133,42

Lihat Metil Kioroform
Gangguan syaraf pusat, Kerusakan hati

133,41

Garigguan syaraf pus.it . Kerusakan hati

131,40

50 ppm (TWA), 100 ppm (PSD)
Gangguan
svaraf
KQgnitif I Keracunan _einjal

--

BEI

10;

1, 1,2 - Trikloroetan
(79-00-5)

Kulit
10;
A2;
BEi
!O;A3

-

--

&

"-.,.

... .._ ... ..._,._.,'Va&•"-

1t"\

~L...._A

A

Trikloronaftalen
( 132 1-65-9)
Trimctilbcnzen
(isomer campuran)
(25551- 13- 7)
2,4,6 - Trinitrofenol
metilni tram in ------

Ku lit
-

-

-----

rr,,..;l.·l,\r,,n•~·f

55;
A3;

A3;

Trikloroetilcn (79-016)
------

5100

1·

-

fll~L1t

( 75-63-8)
1, 1, 1 - Trikloroetan

..

ll .S:

-

I
I

kcrni h.
sal ura n pcrnafa san at as
1 ppm (TWA!. 3 npm (PSD)

HEL,

I T "''';,.

--

0,2 ppm (TWA)
lrit u si pacla k;111d ur u;

:\:1:

,J-8)

---

rcprod uk si wan it a, l<,·gugurc1n

~-

-

--------

-

--<

25

--·

-

--

-

25;
A2;
BEi

~-

--

----

-

--

----

-

pusat,
--

1 JC),.1~

l.ih»r kloroforrn

em brio/ janin,

5·
'
Ku lit
123

231,51

hati
dan
Kerusakan
Gangguan syaraf pu sat
Kcrusakan hati, Chloracne

120, 19

Gangguan
hcmatologi

Asma,

1,5

287, 15

Lihat Tctril
lritasi salura~cr11afasan atas

-

-

--

svaraf

pusat,

Efek

-

I JS -

I

•

r~~-- ,,. .
I ....'.,"+,u 1111111,

I

1

ulu1uc11

I

<Jt)

I Triortokrcsil
, (7H-30

(\

u,

,1, .

--

I

-

I

--

----

) ) =:

LL

Kuilt;Bl~lr-.1

-

368,37

0,02 (IFV)
Kulit ; BEi,

fosfat

S)

I

*•
*••
5101

-----

10

Bcrvariasi

l ri t a s i saluran

1

3

Bervariasi
238,03

Garu~guan

Ker usakan

Bcrvariasi

-

--

5

Perscnyawaan

---

I

I

I

-

- -----

--

---

J __

183,85

Tungsten, scbagai W
(7440-33-7)
Logam d.m
komponcn tidak
larut
Komponen larut
Uranium (7440-61-1)

larutdan tidak larut
scbagai U
Vanadium
I
Pcnrok sida
scbagai V (1314-621)
n- Valeraldehid
(11062-3)
Viniliden klorida (7535-4)

---

0.1 mg/ rn3 (TWA)
p,,11gh;1mbat koli nrstvta s«. Kcracu n: 1 n p;1da
sv.uaf pus;tt

L___

..•

--

l

::)

I

-

I 0,:, mg/ m?. (TW,-\)
I
!Vki Ib-vrnia , Kcrusuka n h.u i, Ka t aruk

1 ')

I , 1 ..._J

I

7)
Trifcnil a min (003.)4_cn

'
~

I

I

(TNT)

_(I J.<.;

I

svaraf pu sat , Fibrosis par u

gmjal

0,b;

0,2;
Al; BEi
0,05 (1):
A3

--

p.-rriafa s.m bawah

Al;BE;II

---

Iri ta si saluran

181,88

pernafasan

atas dan bawah

I

I

---

50

176

86,13

5;A4

20;A3

96,95

Iritasi pad a mata dan kulit, Iritasi
pcrnafasan atas
Kcrusakan

-

--

-

-

-

-

-

--

---

~-

--

saluran

hati dan ginjal
--

--

r

•

'

· Vinii a set at ( i08-054)

Vi nil

l o:

35;

AJ

AJ

I

I

A4;Bf<:I

••
••

Villil brornida

(::-i()J

o.s.

AJ

- -

-

I
I

:\2

A3

1 04. 1 h

I

l ( )(). (lt)

I

60-2)

Vinil klorida (75-014)
Vinil sianida

62,50

1; A 1

*

*•
----

~

---

*•

5102

Vi nil toluen (2501315-4)
4 - Vinil
siklchekscna ( 10040-3)

50;A4

dioksida ( 106-8 7 -6)

A3;
Ku lit

VM & P Nafta (8032~~-:i)_

2~; - -1

-~1

---- -- -·.

I

Li hat St ircna
Gangguan
syaraf pusat , Iru.asi
pernafosan alas. Pe-r ife-ral rwuropati

100;A4

483;A4

5 ppm (TWA)
Kanker ha ti
Kariker paru, Ketu sa ka n ha ti

Kerusakan

~--

--~

1370;A3
·--

Iritasi

108, 18

140,18

------

pusat,

Iritasi saiuran pernafasan atas dan mata

,x·:1nit

0,44;
A3
0,57
A3;
kulit

saluran

53,05
118,18

A3

0, 1;

-~-

242;A4

0, 1;

Vinil sikloheksena

-

Lihat Akrilonitnl
sis tern syaraf
Gangguan
saluran pernafasan bawah

2
A3;
Ku lit

*

-

Ganggu,-tr 1 pc!Llct ::,c:durc1n pc-1 nafa san at a s ,
sis tern svarat
mata , kulit dan gangguan
pusat

StJ,0~:1

51:

4C
A4;BEJ

20

\)f-'fl:!f-'rl

-

15;

--

organ reproduksi pad a pria dan

:-i

Kerusakan organ reproduksi pada pria dan
wanita

~------

- 140 -

J

0,01 pJ;

Warfari n , (81-81-2)
Xilcn (scmua
( 1330-20-7)

m-Xilen
diaruina

isomer]

100;
A4;I3EI

T

I

----,

I

----- I

I

Ku lit
4~54;
A4;

150;
A4;

651;

REI

RF,J

RF,I

'""'

,, ·,

J\JO,,)L.

I 0€>, 16

Irit asi s.iluran pcrnafasa!~
sistcm syaraf pusat

136,20

lrita si

A4;

-

Kulit
0,5 (IFV);

I

pada

mata,

kulit

dan

saluran

pencPrna;i.n
121,18

Kerusakan hati,
MeHb-crnia

126,91

Lihat Iodin
Iritasi saluran pcrnafasan

( 1300- 73A3;

Kulit;
Yodium

*

Yitrium (7440-65-5)
logam perscnyawaan
y
Zirkonium dan

8Eh1
n.o 1 (IFV)
A4

0, 1 (V);
A4

Fi bro sis paru
--

10;A4

91,22

I

Iritasi saluran pernafasan

pcrsenyawaannya
sebagai Zn (7440-67-

7)
Zink klorida, uap
(7646-85- 7)

5103

atas, Hipotiroid

88,91

1

5;A4

1

_

.rt as, (iangguan

·---------

CO,l;

_ (1477 -~5~()1_
carnpuran)
8)

- - r

1eraLogcn1 ik·

'I'

----

Cl,Cl -

* A Xilidin (isomer

T ~rcnuc=trc111an,
l
-l

2

136,29

lritasi saluran pernafasan atas dan bawah

_]

- 14 1

--

'Zmk

k r ornu t Ii 353(>1(>5-lJ; 11 I 01-86-9;
37Jll() .n :1). st·b;ig.ii

lk1 v.uia s i

O,Oi; Al

Karikcr hidung

1

Zn
7iy11•
1

5104

·l· J- ; )

"'·"irL1 I
K

.

1
'

.114-

--,--

2 IR\:
A4

10 fRl:
A4

81 .17

Dcm.un

ua n louam

-+-I

14.!.

·l. l'.\iDE!<S PAJANAN BIOLOGI

No.

l~ahan

Kirnia

CAS Number

Ma t rik s

Waktu

!PB

--

Acetone

1.

I ktcn,1111an

67-frl-l

Acet oric dalarn urin

Ur in

, Ak l.i r

shift

.25 mg/L

k<·rj,1
Act'!) kiwli1w
' Pesticides
i

EslLTilS<'

ln h ibit ing I

Akt in t a s Au ·t v khol11H·st < Ta st·
dalarn <Tit rosit

I
I

r
I

'~

Aniline Yang clilepaskan
: Hb darah

, Dapat
I

Dar ah

I

I

4.

Aniline

Ak h ir
kcrja

62-53-3

I Akhir
I

:

Soluble I

7440-38-2

shift

kLTJa
.

j

i

shift

]_

-----~---

&

individu

·-------

Urin

Arsenic,
Elemental
Inorganic Compound

baseline

d ilak u kn n
k.a pa n :-;aja

-

d.ui

i

10·:,u dari

dan .

i Arsenc

Inorganic
[ Meth_vlatcd me tabolit

Urin

i

Akhir

Tidak
tercantum
100
50 mg/L

---

dari

---

1

35µg As/L

j

I

I Waktu
I

I
- 8-Ph~~~ylmcrcapturic

5.

Benzene

71-43-2
-------

----------

t-t-Muconic
--

--

Acid-

Acid
--

1,2-dihydroxi-4-(N1 Ob-YY-0

5105

N-1-

Urin

I

Urin

j'--

Urin

acetylcystcinyl] .. butane
Campuran

[ ~

dan

n

N

Dar ah

Akhir
shift
25 µg/ g
kerja
kreatinin
Akhir
shift· t
500 µg/ g
. kcrja
kreatinin
Akh-ir--sh-1-.ft--~---2-,5-mg/L

-,I

- ~cr1~
Dapat

'
t-2,5 p~olfg-j

'

--

l J Li k l1 _\' J}
hcmoulobiu (HIJ) adduct

\ h_\ d 1
1.

,

~-B11toxvt·th,mol

I I l

I

.r..

.

c • )\ _\

' ButoX\';1n·ticdcid
I
.

l

j

(BAA)'

V,

tJ j ii

I

c~1d1111u111

cLi11

Sl:l]_'l';!\\',l

i nor

Unn

· Ak hi r
kcrja

Darah

.

HlJ

'
I

shift

I >a pat
d ilakukan
k.: p, i n s:1j ;i

7,11() ·U q

g;i111k

I

-

i

l.J nn

8.

--

dilc1kukan
, kapa n saja

t·

200 mg/ g
krcatinin
:1

µg/ g

krcat inin

Dapat

5 µg/L

I

d ilakukan
ka pa n saja
, Akhir
shift
.
II k
crJa
Akhir
shift
kerja

I

9.

f c~Tbon

disulfide-

!

(

75-15-0

' 2-Thioxothiazoltdine-4carboxyclic acid (ITCA)

I

I

I
-·-- -;---

r-----

Urin

--------

-

Carboxy hemoglo bit

I

1

Darah

I

10.

Carbon

monoxide

h.10-08 0

r

: Carbon

--~r

monoxide

: 4-Chlorocatcchol*

I

, Akhir

Udara
ckshalasi
Urin

I

Chlorobcnzcnc

p-Chlorophcnol"

>---~------------------------------

12.

5106

Chromium(VI),

Water-soluhle fume

Urin

dL

..

dari

t-JL h.~H

r1r~;>-

Total chromium

U rin

Akhir
Waktu
Scpckan
__________ i_Ke_r..,_ja

100 mg/g

kreat inin

·- __ , _ .. ·-

1

-

dari

Waktu
Sepekan Kerja
I

20 ppm
~1-

: Akhir
· Waktu
(-...

108-90- 7

shift

I kerja

I

11.

0,5 mg/g
krcatinin
J,Sc;;> dari Hb

dari

_

20 mg/g
kreatinin

25:_I

!

144

~~-

: Total chromium

''

I

Ur in

I

i

Mcningkat

i sclarna

I

I

I

j

,
I
1 ,~

Cobalt

and

Inorganic

i

Darah

:

I
I

'I

Cvclohcxanonc

---

- ---t

•

T.2-Cyclohexanediol

I

I

I

I

I

108-94-1

--------

Urin

I

------

Urin

Cyclohexanol

I

I

Dichloromethane

!

16.

I
I

17.

Dichlorornethane

75-09-2

-

127-19-5

N.N- Dimcthvlacetamide

II

I

I

I

--

(DMF)

I

.
erJa
Akhir
Waktu
Sepckan

I

K

-~1i~i

Tidak
tercant urn

i

I

I

j

I

dari

80 mg/L

I

I

i
I
- -

shift

68-12-2

Akhir

8 mg/L

shift

, kcria

·-

Urin

N-Mcthy lacetamidc

N-Methylacetamide

Urin

N-Acetyl-S-(Nmethylcarbamoyl)

Urin
cysteine
I

5107

Urin

~

N,N- Dimethylformamide

dari

kerja

:I
I

I
I

darij-l-5_µ_g_/_L

: Scpckan

I

j

shift I

Sepekan Ke rja

: Akhir
I Waktu
I

I

15.

pg/ L

Cub:.tlt

----------

14.

10

I Wakru

rhidr-]

• Cobalt and Inorganic Compounds
(Tidak Tcrrna suk cobalt oxides]
-

-------lJrirl

Cor~p~-)UI~ci~ )
llcrmasuk
Cuixlil ox icic s i api ticiak
Terga bung
dengan
Tungsten
(',l

t ,_)

-lt2~:~

I

I

; Akhir
dari
Waktu
Sepekan
Keri a
Akhir
shift
kerja
Akhir
dari
Waktu
Sepekan

0.3 mg/L
I
---------

30 mg/g

kreatinin

15 mg/L
40 mg/L
~

-

----

---------

I

I

l<tkrj;1

I

lH. i 2-E,thoX)Tth;111ol
I

(S(d·~EJ

l(J_ · 2-Etlwx,·ctlivl AcctatL· (E(d~Ei\)

I

! JU KU~

I I I - I ;1-' l

2-Ethc>x,·;wi·tic

u, i11

acid

20.

1

Ethvl Benzene

lOU-41-4

Jumlah
maudclic
. phcnylglyoxylic
I

2 I. i Fluoride»

!

I

acid

Fluoride

dc111

Urin

'

98-01- 1

Urin
Urin

I

110-54-3

i

2,5-Hcxancdion

Urin

I

Lead

I McrCUI)', Elemental
Methanol

, Lead

7439-92-1

I

Mercury

7439-97-6
6 7 -56-1

i

Methanol

Darah
Urin

I
I

Sebclum

I

shift kerja

!

Akhir
kcrja
Sclama
Akhir
kerja
Akhir

Urin

Dar ah
-2-7~~elhemoglobi_n_1_·n_d_u_c_,e_r_s_·
--~

2-Methoxyethanol

5108

2-Mcthoxycthyl acetate
-- --- -----

-~-----~-

__ ) MelHb --------~--

109-86-4

-----~

1

_J

I
110-49-b
-- J____
--- -- --

2-M<"thoxyacctic acid

Urin

J mg/L

shift

200 mg/L

dari

+----0,4 --mg /L
i

(Tan pa
Hidrolisis
Asa_r11J _

___J__

10 µg
I

1- --

Waktu
Scpckan

Keria

1n~/L

shift

Scpekan
Kcrja __
. kapan saja

I

!

.>.

J

I

28.

U.lSg/g
krc.u inin

I

I

26.

shift

[ Ak h ir
j Waktu

I

I
I

J..;:crj;i
Ak hir

Akhir
. kc ,j_i:l__
, Akhir
; kerja

I

- T~=Tf ~~anc

I UU mg/ g
k rvut in in

I

I

-

: Total Furore Acid"

ri

. kt-r_ia
~1·lwlum
shift kerja

I

j Furfural

dd

• Scpckan
I

1

....

I 1\k111r
\V;iktu

i
I

shift

I 100

ml
20 µg/g
kreat inin
15 mg/L

a tau
shift

1.5°1<> dari Hb

dari

1 mg/g
krcatinin

----------<

2{!.

I

l\ ·1 \......l.'J.
•. t i,'· ", 1 ''lJ.

.....

I,, ,
lJ L(

t,
l

.1

..

1

1 .. , "\.. ,--.,. , ... . ,-,
I'\.\..-

------,-r; l
,,-,

l \_}1 J \_

) 1

l

"'71,.1

2 ,, "j l 1c.\<11Jcdiunc·

,-_

I <) - t I

i

..

Un11

. Ak hir
, Wa k tt.i
!

I

' k:erJa
- Ak h ir
Waktu

-----------

I

Uria r»
e kshalasi

I

0,4 mg/L

d;iri

4(l

Scpcka11

i

Mct hv l ch loroforrn

d.ui

-

ppm

~cp,·k;111

i 'f~ichloroacl'tic

acid

Urin

Total Trich loroct hanol
j

30. : Mcthvl Chluroform

. J...:nj;i
I
Akhir
shift
; kcrja
Ak h ir
dar.
, Waktu
I Scpckan
j Kerja
I Akhir
dari
/ Waktu
Sepekan
: Kerja

Urin

71 -:=i:=i-6
1---

I

Total Trichloroethanol

Darah

I
I

I
~I

l

31.

1

- -\----------- I Methyl

32.

78-93-3

Methyl Ethyl Ketone

lsobutyl Ketone

- - - ----t-

i
'

Urin

N-Methyl-2-

Pyrrolidone

I
I

shift

872-50-4

5-hydroxy-N-methyl-2rrolidone -~~~~~~Total p-nitrophcnol
_

-~~-----i

I Aktivita s kolincsterase

I mg/L

I

I

keri ;-1

_J

2 mg/L

I

i

Urin

Akhir
keria
Akhir
kcrja

I

33.

mg/ L

I

i Akhir
I

Methyl Isobutyl Ketone

JO

+

Methyl. Ethyl- Ketone

108- 10- l -

10 mg/L

Urin
_
_

Urin

_J_ _ Eritrosit

-/

~=~~

shift

-r-- -

I mg/L

shift

100 mg/L

shift

0,5 mg/g
kreatinin
70°/ci dari

ka~an saja

baseline

5109

J
I

i

I

-

-

t-

-

-

-

------~-

-

Urin

108-95-2

Phenol

i

Kcrja
Akhir
kcrj;i

shift

250 mg/g

Ak l ur

d.ui

kr.-at in in
---tU mg/ L

Ak hir
Wakt u
Sqwkan
I

, 36.

d ar:

--- -----

I Pcnt achlorophcnot

: :35. , Penwchiuruphcnul

individu
'lida k
t c rr n n t u m

Urin

Phenol'

!

l r ri n

-

-

Waktu

--t--

'

100-42-5

Styrene

38.

_j_ --

-

- --

Urin
----

' Stvrcnc

Uri n

'

1

Ud ara
ekshalasi

'I

127-18-4

39. I' Tetrachlorocthvlcuc
-1

40.

------

Tetrahydrofuran

-

----------.----

------

109-99-9

----------

---

Tetrahvdrofuran
-

-

-

--· -----

Darah

I

I Toluene
--

------

Urin
-

--

3 ppm

_J

---

0,5 mg/L
2 mg/L

Akhir
dari
Waktu
Sepekan
Keri a
Akhir
shift

-,

0,02 mg/L

'

---

Akhir
kerja

0,03 mg/L

shift

Ii

0,3 mg/g
kreatinin
----·--

I

I

kerja

Urin

o-Cresol"

5110

!

_J

J.-,Ti:1

I
108-88-3

kreatinin
40 µg/L

--

-

Toluene

I
I

J

Sebelum
Shift
Kcria
------4------+-----M
Urin
I Akhir
shift

Toluene

41.

-

400 mg/g

Darah

Tetrachloro ethvlenc

'
-

Akhir
shift
kerja
Akhir
shift
kerja
Scbclum
Shift Kerja
-

. Tct rach loro ct hvlcric

i

I

plus

Mandelic
acid
L .12hcnylglyoxvlic acid

Scpckan
Kci~t

---

Tricl1!t)I-,)~tct_·t.ic

i

42.

j

1
I

-----

Uri11

: Tric h loroct hn nol

Dar ah

I
I

4J.

Uranium

!

7440-h 1-1

Uranium

9:'14 7 ():

I
'

; Met hv lhippuric

Uri11
acid

Uri11

I Ot1-42-3·

I

I

/44
I

' Xylene (sernua isomer)

108-3d-3;
1330-20- /
9;=}-4 7-6; 106I 42-3: 1 os-as3; 1330-2()_-11
f

i

!

5111

rl,,

Ak h ir
I Waktu
Sqwktm

\.!(!11

I

,.;

.20 mg/ L

; J...:l'rja

7q O) -h

Trichluroct hvk-ne-

acid

Ak h ir
\Vaktu

d.rri

0.5 mg/L

Scpl'kan
i\c · rj~ t

i Ak h ir shift

Akhir

200 pg/ L

shift

kc-rja

1,5 ~/ g

krcat inin

I

I
-

f

X_vlen-c

i

Darah

Akhir

kcrja
__

shift

~~-----<

Tidak
tcrcantum

- l 4Y

FdKl< .r bi· de >L',; cl: t.-mp.u

k,-r~,i v.u u; rlist·babkan

.ik t \·1t;i:-, tcn,Y!ct
\,tl1L':

11wr1\cb;iLk,m

d.1:1at

n uk.roo ru.t n ixrn.:
c"\rthc,p1>cLi
rrnL'.2:

111n>1c,znu.

(rr·,sf<wcu.

user

olch mahlul:

pr nvakit

si nnva

Iaktor :v;u .g dapat

(virus,

pada

arochrnul , insect), ak-rgcn

·1·rnL1h

rhinitis,
(lichen.

a sma]

hidup

unaga

bak tcri,

liuerioort, fern)

dan

prod uknva

kerja ,

Fungi

& t,,ksin
sc-rt a

mcmpengaruhi

&

tumbuhan

: 700 di 1 / m · (H,:t a s maksirnurn!
111

(l3;it;1s maksimurn:

clan lwbas

&. hcwan

mikroba

tingkat

alcrgcn

protein

l!Ltk·.1;.:an <kng,111 caru sa ru t a si r ua nua n tcmpat

meliput i

produknya),
dari

invertebrate

iri.'>).

. l.ir rur : 1 UOO du

5112

t ok

:.·>11t;1K.

ti11.).;,11

f>t·r~g,· 11d.1:1an
Hakll'ri

<l.111

1,krm,·11t1s

.urnbuhun

k crja adal.ih

kerja.
patogen

- 150 -

t,

~~TAl\ DAI~ FAl<TUI\ ERGO NOMI

A.

:-3tandar JJcngi;kuran, Pcngolahan Dan Penggun.ian Data Antropometri
Ant ropornct ri aclalah suatu studi ten tang pengukuran

duri Iisik t ubuh
i ubuh

\·dng
; 111 t ropol. igis .

rn.m u sia , terutama

c!,1pc11

digunakan

me ngcnai dirncnsi bentuk

dalam

klasifikrsi

. \r 1 t ropornct ri mcrupa kan l.umpulan
d, 1 t;1 terse but

untuk

b.iik.

;i

n t ropornctri

Pcmrn pa n

data numcrik yang berhubungan

untuk pciancangan

antroporr-etri

merupakun

kerja

a tau

sistem

kerja

penggunakan

data

di cL tl;1 m d.-sain dan pemanfatannya di dalam suatu varietas

, .u: g s,111gat luas. clari kcbutuhan
xa m pai p ·ranca11,l,;1n yang

<lip.. rluka n kt·sn.i,._:,mwn
penp uk ur.m

rcprcscnt;itif.

pcrancaangan

a tau

standar

antropometri

Kt n upt rla n

varig sangat

hasil

pengumpi :lan data

paru

pekerja

pcngukuran

di

!>1·ngukuran ant ropomctri

Indonesia

antro oometri
sccara

dernikian

antropomctri
pekerja

'.,<'<'a.a stut ist i k st·licl..._1m digunakan sebagai dasar pcrancangan
])L1sar;11~;i krrja.

sederhana

mclibat kan tck nologi t nggi. Dcngan

1

me.a 111

perbandingan

pcrancang.. n fasilit as

procluk. Data a nt ro pomct r i drpcrlukan
,-a:-:g

dan

dan ukuran

tK fi sik tubuh mariu sia (ukuran, volume, dan berat) serta

dt:-r:.g;rn knraku-rist

pcncrap.. n dari

yang sistematis

secara
diolah

sararia

um urn dapat

dan

dibagi

mcnjadi penguk ur.m an tropomctri stat.is dan dinami s.
A.1. Pcngukur.in
.1.

Ant ropornctri

Ant ro porm-t ri Sta tis

Ant r opomct r i s t.uis (mcliputi; antropometri

posisi berdiri, posrsi

d ud uk , .u n ropomctri kepala, kaki, tangan, dst) merupakan
t ubuh

d,111 karaktcristik t ubuh dalarn kca.Iaan diam (statis) untuk

posi si \',mg t e la h ditcntukan.
b.

ukuran

Contoh: tingt~i badan, lebar bahu dll.

Antroporne-t ri Diriarnis

Ant ropo mc t ri diriarnis (jangkauan,
dst)

ad. IL, h

keudun

n

uk uran

bergerak,

tubuh
at au

fleksi , ekstensi,

sudut

puntir,

kara cteristik

tubuh

dalam

a tau

pengukuran

yang

memperhatikan

yang mungkin
terjadi pada
saat
6er;1ka11 gerakan
meluk s.u iakan a ktivita s kerja. Contoh: nutaran sudut

pekerja
tangan,

sudut purar...m pergelangan kaki.
,\.2. Abt Ukur An t ro po mct ri Yang Digunakan

Berbag.ii
dirmnsi

1

.rlat

ukur

ubul: manusia

yang

dapat digun.ikan untuk mengukur

atau antropometri

antara

lain adalah sebagai

bc rik ut:

•

Sltdinq \h·;ght
bad; in

5113

SLT c1 ra

Scale; untuk

manual

mcngukur bcrat

badan dan tinggi
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•

U'eic1ht Scale;

Diqi:«!

untuk mcngukur

bcrat badan dengan ha sil

baca sccaru digital
u

Metal

Hciqht

Scale; .ilat

pcngukur tingrti

baclan yang

praktis

ckng<ill u1ung at as ditcrnpel di ternbok
II

/vnthropomet er

Set;

serangkaian

antripomcter

yang

dapat

'.lira11gku1 untuk mengukur antropometri
n

Antroponu-t er Hone Capiler; untuk

mengukur lcbar dan tebal dari

bagi.in tu huh nrtcnt u

•

Sliclirzg
t

Capiler,

untuk

mcngukur lebar dan tebal dari bagian

ubuh lt'rkntu

•

Goniometer; u n t uk rncngukur

•

Inclinometer: unt uk mvngukur

•

Banuku .u au kursi clcngan ukuran 40 x 40 x 40 sentimeter tanpa
sa nd.irn

sudut perscndian
gerakan per scndian

n ;,rnggang clan sandaran

tangan

A.:1. Pcnetupa n dn n Pcridefinisian Mata Ukur Dimcn si Anggota Tubuh
.:\.1. 1. St.md ar Pt·11gukurnn Antropornetri Sta tis Posisi Berdiri dan Duduk.
St arid.rr rwngukuran antropomctri statis posisi berdiri dan duduk
ditctapkan s<'\)all_\';ik .1(, mata ukur dari .Iimensi anggota tubuh
rnun us ia, s< .\ )d'.~;ii berikut:

Tabcl A3. l.
Pv ue tu pa n dan rcncldinisian pengukuran antropornetri statis mata ukur
dirrwnsi ang;:?;ota tubuh posisi bcrdiri clan duduk
. , ()
-v-

-

-~

\lc!ld Uk ur I iirnc n s:
:\nggotc1 ':\1 huh
·----

1.

Ting~i Badan

I
~ll

I

i
2.

--,,
f

l>J

-

-----------

-

---------

adalah jarak vertikal 1 elapak kaki sampai ujung
kcpala yang paling atas. Subjck diukur dengan
po sisi tegak bcrsand rr pada dinding dengan
kedua
kaki
berdiri
seimbang
dan
berat
' terturnpu pacla kedu.i kaki.
• Aplikasi:
Mcrnberikan ukur.m tentang ruang bebas ,
arah vcrtikal yaru: diperlukan dalarn kerja
berdiri: kctinggian minimal yang dapat
diperbolehkan tcrhadap benda-benda yang ;
mcngganggu di at as kepala.
. --~--- ---------Tinggi I adalah jarak vertikal dari lantai sampai sudut I
Mata
. mata bagian dalam (dekat pangkal hidung). :
Be rdiri ; Subjek berdiri tegak dan memandang lurus kc
I dcpan.
i •
Aplikasi:
Mcrupakan pus.u
lapangan penglihatan;
sebagai referensi untuk lokasi displai visual;
dimensi jangkauan untuk garis penglihatan;

----

-

---

Pcnjclasan

-

1

ket inggian
5114

maksirnal

yang

diperbolehkan
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untuk
sesuatu
yang
menghalangi ·1
pandangan, dll. Apabila pekerjaan dilakukan ,
dengan posisi berdiri.
-----------adalah jarak vertikal clari lantai ke bagian atas
bahu kanan (acrornior) atau ujung tulang bahu

--!-

,1.

Tin~~gi Bc!hu B·Tdiri

karian.

Subjek diukur dengan posisi tegak lurus dengan
I kedua kaki berdiri
seimbang
dan
berat
)J
tertumpu pada kedua kaki.
• Aplikasi:
Merupakan pusat rotasi dari anggota tubuh
bagian atas, seh ir.gga dapat digunakan di
-· .:l.
dalam mcnerituka n area jangkauan
yang
nyarna n ; scbagai d ata referensi untuk lokasi
pcnernpatan alat koritrol, peralatan kerja dan
perkakas yang dijasang tetap, mcrupakan
zone.
.. ------ titik atas -·-·dari power
- ----------------1
Tinggi Siku Brrdir i
adalah jarak vertikal dari lantai sampai
titik
bawa h siku. Subjek di .ikur dengan posisi tegak
lurus, lengan atas lurus kc bawahdi samping
badan dan lengan bawah ke depan membentuk
, sudut 90° dengan kcc.ua kaki berdiri seimbang
dun berat tcrtumpu pada kedua kaki.
)~
I. Aplikasi:
Merupakan
da 1 a
referensi
untuk
mcneritukan
ket inggian
landasan
kerja,
rncrupakan titik sentral power zone, dll.
adalah jarak vertikal dari lantai sampai titik
tulang pir.ggul. Subjek diukur dengan posisi
tegak lurus,
denga n kedua
kaki
berdiri
seimbang dan berat tetumpu pada kedua kaki.
• Aplikasi:
Tinggi pinggul jug.. merupakan pusat rotasi
pada
seridi
pinggul,
sehingga
dapat
digunakan
urituk
mcngetahui
panjang
,.
fungsional dari anggota
tubuh bagian bawah.
-----.
Tinggi tul.uu; ruu s
Adalah jarak vertika l dari lantai kc bagian
tulang
ruas/buku
Jan
tangan
kanan
!

. t.

•L

(metacarpals]

•i

'~!

I

!
f

5115

-

.

I
I

;
I

I

I
:
I
.

.
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·j
,"'\.

q

Tinuci
di rduk
h,'-,

Tinggi ma ta cl ud uk

adalah jarak vcrtikal dari lantai sarnpai UJUng
jari tengah tangan. Subjek diukur dengan posisi
tegak lurus, tangan lurus ke bawah di samping
badari dengan jari tangan membuka rapat lurus
dan kedua kaki bcrdiri scimbang dan berat
tertumpu pada kedua <aki.
• Aplikasi:
Merupakan bat as · itik terendah yang dapat
diterima dari pcnempatan alat kontrol yang
dioperasikan
menggunakan
Jan
tangan.
adalah jarak vcrt ikal dari permukaan
alas
duduk sampai ujung
kepala (vertex). Subjek
diukur dengan posisi duduk tegak lurus.
• Aplikasi:
Ruang bebas gcral: yang diperlukan antara
alas duduk
sampai
objek yang dapat
mcnghalangi, yang berada di atas kepala.

-

--~~

--------

------------

adalah jarak vertikal dari alas duduk sarnpai
sudut mata dalam. Subjek diukur dengan posisi
duduk tegak lurus da n mata menghadap lurus •
'ke depan.
• Aplikasi:
Merupakan
pusat
lapangan penglihatan;
scbagai referensi untuk lokasi displai visual;
dimensi jangkauan untuk garis penglihatan;
ketinggian
maksirnal yang diperbolehkan ;
untuk
scsuatu
yang
menghalangi
pandangan, dll. Apabila pekerjaan dilakukan
dengan posisi duduk.
-----------~
ad a lah jarak vertikal dari alas duduk sampai
titik tengah bahu (c.kromion). Subjek diukur i
dcngan posisi duduk tegak lurus.
• Aplikasi:
Sekitar pusat rotasi anggota tubuh bagian
atas dan merupakan titik tulang bahu.
1

--

10. Tinggi bahu d ucluk

5116
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--

-

l l . Tinggi siku d ud uk

-

---------------------~

adalah jarak vert.ikal dari alas duduk sampai
titik bawah siku. Subjek diukur dengan posisi
duduk
tcgak lurus,
lengan atas lurus ke
I bawahdi samping badan dan lengan bawah ke
. dcpan membentuk sucut 90 derajat.
• Aplikasi:
{Ill,
Menent ukan ketinggian sandaran tangan;
merupakan
data referensi yang pcnting
un tuk
ketinggi.in
letak
keyboard,
deskboards,
tinggi permukaan
laridasan :
kerja pad a berbaga pekcrjaan lainnya.
adalah jarak vert ikal dari alas duduk sampai
I bagian atus paha. Subjek diukur dengan posisi ·
duduk tegak lurus, lekuk lutut membcntuk
sudut 90 dcrajat.
'•
Aplikasi:
Ruang bebas gerak yang dipcrlukan antara
tcrnpat duduk dengan ujung bawah meja
a ta u bcnda-bcrida yang dapat menghalangi i
lairmva.
'
------------~
----·
13. Panjarig lui ut
adalah jarak
horizon :al dari tit ik belakang
pantat (huttock) sarnpai titik dcpan lutut. ;
I
Subjck diukur dengan posrsi duduk tegak ·
lurus, lckuk lutut mcrnbe ntuk sudut 90 derajat.
• Aplikasi:
1·1,
Ruang beba s geruk antara titik belakang
pan tat
dcngan
benda
yang
dapat
menghalangi di depan lulut.
·----------- - --------------14. Panjang popli teul ut.ru
adalah jarak horizontal dari titik bclakang
pa njang t unuk a: b; m·a h pantat (buttock) sa m pai lekuk lutut atau sudut
pupliteal. Subjck diukur dcngan posisi duduk I
tcgak lurus, lekuk lu .ut mcmbcntuk sudut 90
derajat.
• Aplikasi:
I
tent ang kedalaman
duduk
Menentukan
maksirnal yang daj.at diterirna.
I

-

-

------~
adalah jarak vert ikal dari lantai sampai titik
bagian atu s lutut dc.igan posisi duduk tegak
lurus, lekuk lutut mernbentuk sudut 90 dcrajat.
• Aplikasi:
Ruang bebas gerac yang diperlukan untuk
akses a tau masuk di bawah meja kerja.
-

l :=:i. Tinggi lut ut

5117

-

l Tinggi

lekuk lut-1:t--atau
panjang t ungkai bawah

1€':>.

. J

.

I
I

.

,---1--- --

: 17.1

I

l
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adalah jarak vcrtikal dari lantai sampai lekuk
lutut. Subjek diukur dengan posisi duduk tegak
lurus, lekuk lutut membentuk sudut 90 derajat .
•
Aplikasi:
Dimensi
ukuran
untuk
menentukan
kctinggian duduk maksimal yang masih
dapat ditcrima.

----

Lcbar sisi bah u

adalah Jarak horizontal antara sisi paling luar
bahu kiri dan sisi paling luar bahu kanan.

Pl.

18. · Lebar bahu ~ag1an a ta s

·- ----------

adalah jarak horizontal antara bahu atas kanan
dan bahu atas kiri.
Subyck duduk tegak dengan lengan atas dan
lengan bawah merapat ke badan.

.I

- - I ---i

: CJ. Lebar pinggul 1J;J)

.I

-----

20. Tcbal dacla

5118

--

---

-

----·

-------

------------

adalah jarak horizontal antara sisi luar pinggul
kiri dan sisi luar pinggul kanan. Subyek duduk
tegak

--------+------------ ------------

Jarak horizontal dari bagian belakang tubuh ke
bagian dada untuk subyek laki-laki atau ke
bagian buah dada untuk subyek wanita.

- l 56 -

>

1

TcLa l per u t

.Iarak

dari bagian belakang tubuh ke

horizorit.al

I

bagiun yang paling rncnonjol di bugian perut.

> )

Pa 11_j, 111 g

It- II ~'..t 11

.i

adu lah jaruk dari t it il: tengah bahu (akromion)
s.rmpai tit ik bawah siku. Subjek diukur dengan
posisi lcngan at as I\ .rus ke bawah dan siku

Lt s

u::I

I

,

1

dit e kuk kc dcpan rncrr.bent uk sudut 90 dcrajat.
•

Aplikasi:

Panjang
fungsion 11 dari anggota
tubuh
hagian
alas;
digunakan
untuk ,
mcndefinisikan
area terdckat dari suatu
objck yang dikerja} an.
----·1\1I1Jdng Lcng"1~ 13~1\,·;ih . adalah jarak dari tit ik belakang siku sampai kc j
bagian ujung jari tcngah. Subjek diukur dcngan i
pos isi lcngan lurus kt· bawah dan siku dite kuk :
kc depart hingga mcmbcnt uk sudut 90 derajat. I
• Aplikasi:
untuk
.Jangkuuan
Ieng an
digunakan
mcncntukan area l.crja optimum.
• Faktor Koreksi:
I
Untuk jangka uan dengan jari tangan i
adalah jangka uan tangan mcnggcnggam :.
+ fi(Y';, panja ns; tangan.
Untuk ja ngk auan
dengan
ibu jari
adalah jangka uan tangan mcnggenggam
+ :.w % panjang tangan.
ada-(a_h_Jc~-ra-k--d~ri-1:agian
_a_t_a_s_
ba--h-u-kanan
]
-

2J

---

, iacromion} kc ujung Jan tengah

cl<"ngan siku
lurus.

5119

tangan
clan pc-rgclangan tangan

kanan j
kanan '

- 157 -

~-----------------

-

2:>. Panjarig hahu gc·nggam
tangan k« dr p.rn
I,

adalah jarak dari titik tengah bahu (akromion) I
sampai titik tengah genggaman tangan dengan
I
posi si siku dan pergelangan tangan lurus ke
: dcpan.
Ap\ikasi:
Panjang
fungsional
dari anggota
tubuh
bagian
atas;
digunakan
di
dalam
mendefinisikan
area jangkauan
ke arah
de pan secara tcpa t.
Faktor Koreksi:
j
Untuk jangkauan
dengan jari tangan :
adalah jangkaran tangan menggenggam
+ 60110 panjaru; tangan.
Untuk
jangk auan
dengan
ibu jari
adalah jangka.ian tangan menggenggam ,I
1

~111j_a~g tangan.
_j
: Adalah jarak horizontal dari bagian paling •
I
, dcpan dahi (bagian ttngah antara dua alis) ke
bagian tcngah kepala,

____ :::_~g_%

--

.2().

)

,...,

- I.

•

Panj .. mg kcpn l.i

----+------

11:·

-

-------------------~

·-

adalah jarak dari pergelangan tangan
ujung jari tengah [jari .erpanjang]

28. Pa njang Lmg:lll

___ l

5120

--

adalah jarak horizontal dari sisi kepala bagian ,
kiri ke sisi kepala bagian kanan, tepat di atas
tclinga.

Lcbar kcpalu

_

sarnpai
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.

--,-------

--

---

29.1 Lebar tangan

-----------~
adalah jarak lebar dari garis lurus tangan
sampai ujung titik pinggir ibu jari dalam
keadaan membuka rapat.

----,,------------

·---,------

• 30.:
'

'

I

Panjang Kaki

adalah jarak paralel sepanjang kaki diukur dari
tumit bagian paling belakang sampai ujung jari
kaki paling panjang.
• Aplikasi:
Ruang bebas gerak untuk
kaki, untuk
mendesain
pedal,
alat
kontrol
yang
dioperasikan oleh k aki, dll.

I

adalah jarak antara kcdua sisi kaki paling luar.

32.

Panjang rern.a ngun
tangan kt: samping
.-

,

33. Panjang
siku
;

"·'·'

-+i

rer: tangan

..

adalah jarak maksimum
UJUng jari tengah
tangan kanan ke ujung jari tengah tangan kiri.
Subjek diukur dengan posisi tegak lurus, kedua
tangan merentang ke samping kanan dan kiri
dengan jari tangan membuka rapat lurus dan
kedua
kaki
berdiri
seimbang
dan
berat
tertumpu pada kedua kaki,
• Aplikasi:
Merupakan batas terkecil ruang gerak untuk
menjangkau
dengan
kedua
rentangan
tangan.
adalah jarak yang diukur dari ujung siku
tangan kanan ke ujung siku tangan kiri.
• Aplikasi:
Merupakan pedornan yang sangat berguna
pada saat mempertimbangkan
ruang gerak
siku di dalam ruang kerja.

·-- ----- --1.
5121

___,

- 159 -

Tinggi
t angan
bcrdiri

J4.

g1·11ugaman

ke

;1 Ll

;d~l~1h jarak vcrtikal- dari lantai sampai titik I
tcngah
gcnggaman
tangan.
Subjek
diukur I
dcngan posisi tegak lurus, tangan lurus ke atas :
dengan tangan mengrenggarn dan kedua kaki ·
berdiri scimbarig dan berat tertumpu
pada I
kedua kak i.
• Aplikasi:
Mcrupakan batas ti t ik tertinggi yang dapat
ditcrima dari pene mpatan alat kontrol yang
dioperasikan dengan menggunakan tangan.
• Faktor Koreksi:
Untuk jangkauan dengan jari tangan
adalah jangkauan tangan menggenggam
+ hO % panjan g tangan.
Unt uk jangk.auan
dengan
ibu jari •
adalah jangka uan tangan menggenggam I
+ 20 cYo panjang tangan.
;-d-a-la_h_J
__a-rak vertikal _d_a_n__a_l_a_s_d_u_d_u_k
·
__s_a_m_p_a_i__,

s po si si
:
•
1

1

1

•

---

..

-

-----

--

--

:)5. Tinggi ge11gga111;i11

1\

1

t

angan

k-:

at

a

s

r l.i

ltt

titik tcngah geriggarn..n tangan. Subjek diukur
derigan posisi duduk .cgak lurus, tangan lurus
kc ata s dengan tangan menggcnggam .

m

, pos isi d ud uk

•

--

Jh. Panjang (iengl',c1nian
i Tangari kc Dt'p;i n

i

----

---

adalah Jarak yang dit.kur dari bagian belakang
bahu kanan (tulang belikat) ke pusat batang
silinder ~;ang digenguam olch tclapak tangan
ka na n .

11

I

1,,;.l't ,Tdngan:
Pad.: saat pe nguk ur

111

antropometri, responden

tidak mengenakan

sepatu,

hcim. topi dar: pnk a i.m u-b.il.
:\ . .1.2.

5122

Standar Pcuuuk uran Antropomet.ri Kepala
Ukuran ..m t ro pornct ri pada bagian kepala c apat digunakan untuk
mendesain sc:1 ru n a protcksi bagian kepala [helm, topi, dll) clan muka
(tameng, t ut up muka, dll.). Namun demikia 11, para desainer untuk
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pcralatan perlindungan
kerja harus mengir.gat bahwa setiap data
yang disujika n hanyalah merupakan estimasi, sehingga masih harus
mempcrtimbangkan
Iaktor-faktor
lain tcrmasuk keselamatan,
kcamanan, dn n kenyamanan pada saat dipakai.
Tabel A3.2.
Penet.rpan
d.rn T pcndefinisian pengukuran antropometri kepala
-----Mata Ukur
Dimensi Anggota
Penjelasan
Tubuh Bagian
Kepala

No

~~--------------

1.
2.

----·---

Panjang Kepn la
·-------------Lehar Kc-pala

3.

Kedalarna n

Lirigkar

!

jarak

linier dari bawah

dagu

Aclalah pcngukuran dengan kapiler geser untuk
mcngukur jarak dari titik atas hidung antara dua
I mata (nasion) sampai bagian kepala bagian belakang.
--l--• Adalah pengukuran dengan meteran gulung untuk
• mcngukur lingkar kepala maksimum di atas daun
: telinga

Ke pala
4.

pengukuran

_ -· samp~i- ujung kepala paling ._1t_a_s_(v_e_r_te_x_)_.
_
Adalah pengukuran dengun kapiler geser untuk
mcngukur lebar maksimurn kepala di atas kedua
tclinga Adalah pengukura 1 dengan kapiler geser
untuk mengukur lebar maksimum kepala di atas
kcclua telinga Adalah pengukuran dengan kapiler
. gescr untuk mengukur lel:ar maksimum kepala di
' a tas kedua telinga

----

·----~·

--- -------------------------i

Adalah

Kepula

------·---

/\.3.3.

Standar Pengukurnn Antropometri Tangan
Data ukuran antropometri bagian tangan dan lengan dapat
digunakan untuk mendesain handgrips clan alat kontrol yang
dioperasikan oleh tangan pada umumnya.
Tabel A3.3
Pe netupan clan pendefinisian pcngukuran antropometri
tangan clan lengan
-=----~---------------,
Mata Uk.ur Dimcnsi
Anggota Tubuh
Pen_jelasan
Bagian Tangdn dan

'No

---

Lcngun

- ----

I.

Panjang Tanua.:

2.

Panjang Tela pak
Tangan
----Lebar Tungan
sarnpai lbu . Jan

---

--

J.

_:L _

~- ~-----------

l

5123

-

Lci;a0~rngan

-

--------------1

Adalah jarak dari pergelangan tangan sampai
ujung jari tengah Uari krpanjang).
----------------1
Adalah jarak dari pergelangan tangan sampai
garis ce1ah jari atau gans atas telapak tangan.
- ---Adalah jarak lcbar dari garis lurus lengan sampai
ujung titik pmggir ibu Jan dalam keadaan
membuka rapat.
Adalah
jarak lebar clari gans pmgg1r telapak
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.

-

sampai Metuku rpal
I tangan sampai garis pinggir jari telunjuk
----------- j --------------------------, ).
Lingkar Mct akar pal : Adalah pengukuran dirncnsi tangan dan lengan
dengan
metcran
gulung,
bagian 1111 diukur
melingkar pada telapak tangan pada empat jari
jarak lebar dari garis pinggir telapak tangan
sampai garis pinggir jari telunjuk.
,-·--------------t).
Lingkar Lengc111 At as I Adalah pengukuran dimensi tangan dan lengan
I dengan
meteran gull ng, bagian 1111 diukur
mclingkar pada lengan atas untuk mendapatkan
ukuran lengan atas maksimum.
·------~
- ---------------Lit iuk ar l.cni~;i 1
Adalah pcngukuran dirnensi tangan dan lengan
Bawah
dvngan
meteran guli. ng, bagian
1111
diukur
melingkar
pada
lcngan
bawah
untuk
I mcndapatkan
ukuran lengan bawah maksimum
diukur di daerah bawah siku.
Lingkar Siku
. Adalah pcngukuran dirnensi tangan dan lengan
clengan meteran
gun ng, bagian 1111 diukur .
rnelingkar pada siku, lengan dalam keadaan
lurus.
---. . - ·------ ------------Lingkar f\_'rµ;d;111gan
Adalah pcngukuran dirnensi tangan dan lengan
Tangan
dcngan
meteran gull mg, bagian 1111 diukur
melingkar pada pergclangan tangan.
----------

-

!

-

--

---

1

t

--·---

-----

-

-

------------

'"'·

.\4.

!

Karukt cri st ik irid ivid u vang mcmpengaruhi penp.ukuran antropometri
Faktor-fa k tc.r
vanj;
perlu
dipertimbangkan
dalam
melakukan

pengukuran
1)
Umur

a n: roporne-tri antara lain:

Scpcrti dikctahui bersama bahwa mariusua tumbuh sejak lahir
hing~a
kiru-kira bcrumur 20 tahun untuk pria dan 17 tahun
unt uk wurut a. Pada saat umur tersebut ukuran tubuh manusia
t c tap
d.m cendcrung untuk menyusut
setelah kurang lebih
berumur htl tahun.
2)

.Ie ni s Kcl.unin

.Jen i s kr-Iamin mcncnt ukan ukuran tinggi badan seseorang karena
rata ra t a pria pada umurnnya memiliki dimensi tubuh yang lebih
bc sa r dun tinggi dibandingkan
dengan perempuan,
kecuali
d ibauitm d.ida clan pinggul. Secara urnurn wanita juga hanya
mern pt.inv.n kck uat an fisik 2/ 3 dari kemampuan fisik atau
kcki rat an ot ot la ki-Ia ki.
Wanita mcmpunyai V02 max 15-30%
lcbil i re nduh dari laki-Iaki, sehingga menyebabkan persentase
lcm..k tubuh wanita lcbih tinggi dan kadar Hb darah lebih rendah
dari oadn laki-Iaki. Di sarnping itu, wanita juga mernpunyai tenaga
acrobik m.rksirrium se besar 2,4 L/menit, sedarigkan pada laki-laki
sed i k it lrbi h tinggi yait u 3,0 L/menit
3)

Ber;_1t bnd an

Bcrut b;.1d,1I1 mcrupakan salah satu ukuran yang memberikan
garn baran massa jaringan, terrna suk cairan tubuh. Berat badan
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4)

:1j

.\5.

sang.it pcka tethada p perubahan yang mendadak baik karena
pcnvakit infeksi maupun konsurnsi makanan yang menurun.
Suk u bangsa
Suk u bu nusu juga memberikan ciri klias mengenai dimensi
t ubu hnva.
Pada umumnya
orang eropa merupakan
etnis
kaulco soid bcrbcda dengan orang indonesia yang merupakan etnis
motiqoloul, Kccenderungan dimcnsi tubuh manusia yang tennasuk
ct nis kauk.asoid lcbih panjang bila dibandingkan dengan dimensi
t ubuh rnu n us ia yang terrnasuk etnis moriqc.loid.
.Icni s pckvrjaan atau latihan
Sua tu sifo t dasar otot manusia, dimana bila otot terse but sering
dipckcrjn k an akun mengakibatkan otot te-sebut bcrtambah lebih
be sar. Misn lriya dimcnsi seorang buruh pabrik, dimensi seorang
bi n.i rag;iwrm dan scbagainya .

Pcrigolah.m Du t a Antropometri
Data hasil p(·nc;ukuran antropornctri diperlu kan untuk merancang
suaru pcralut a n dan sarana kerja serta produk sehingga sesuai dengan
orurig
y,mg
akan
mengoperasikannya.
Sebagian
besar
data
.m tro pornct r i d iuvnt aka n dalarn bentuk perscnt il (%ile). Suatu populasi
untuk kc-peru ir.ua n st udi dibagi clalam scratus kategori persentase,
dirnan.i n ilai t cr scbu t akan diurutkan dari terkecil hingga terbesar pada
s uat u ukurar: t u b u h t crte ntu. Persentil menunjukkan
suatu nilai
pers.-ntu:«:
tnt T1tu dar: orang yang memiliki ukuran pada atau di
bawah 11 ila i urscbu t. Apabila dalarn mend esain produk terdapat
varia si u nt uk ukurn n scbenarnya, maka seharusnya dapat merancang
prod u l:
yang
mcrniliki
fleksibilitas
dan
sifat
mampu
me nve s uu iku n
(adjustable)
dengan
suatu
rentang
tertentu
t\Vignjosc,l'brnto, 2008). Olch karena itu, untuk penetapan antropometri
da pat mcnc-ra ok.m distribusi normal. Dalam statistik, distribusi normal
dapu t ci iforrni: iasikan
berdasarkan
nilai
rata-rata dan
standar
dcvias. d. u i dat;i yang ada serta digabungkan dengan nilai persentil
:.'ang tel.. h acL1 scpcrti pada Garn bar di bawah ir.i.
1

-:!U

-ru

MEAN

+Ia

+2U

+'.\U

Garn bar .\ 1. Grafik Normal Distribusi yang berkaitan dengan
nos isi nilai Mean dan Standar Deviasi
Sclmna hcnt uk kurva adalah simetris, maka dapat diartikan bahwa
sou" dari popula si pcngukuran antropomctri adalah lebih pcndek dari
narl a rer.uu clan 50° ;) nya lagi lebih tinggi a tau lebih besar. Dengan
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demikian. dapat dinyatakan
bahwa dalam c istribusi normal, nilai
rerata ao alah hampir sama dengan persentil ke-50 (50%-ile). Secara
umum, n % populasi adalah lebih pendek atau kecil dari pada n th %ile. Sehingga, n ilai yang berada di dekat ujung kiri dari garis atau axis
horizontal adalah suatu nilai yang disebut sebagai persenti ke-5 (5%ile), yang rrianu kit a dapat mengatakan secara pasti bahwa 5% populasi
lcbih pendek/ kccil a tau hanya 1 dari 20 kemt.ngkinan populasi lebih
pendck/ kecil. Hal scrupa terjadi, pada jarak yang sama dari nilai rerata
ke kanan adalah suatu nilai yang dapat kita sehut dengan persentil ke95 (95'Yo-de). Pada nilai tersebut dapat kita katakan bahwa hanya 5%
populasi adalah lebih tinggi/besar. Maka, nilai 90% populasi adalah
antara 5'!;J-ilc da n 95%-ile seperti diilustrasikan pada Gambar 2.

-1.66a

JJ

+ 1.66a

a•O
90% of perc:entlle

Gambar

A.2. Grafik Normal Distribusi terhadap Nilai 90% Populasi

Distribusi pengukuran merupakan aneka distribusi dari suatu seri
pengukuran yang dapat direpresentasikan oleh Nilai Rerata (Mean),
Nilai Tengah (Median). dan Mode (Angka yang paling sering muncul). Di
dalarn distribusi normal, seluruh nilai statist ik (mean, median dan
mode) ad.ilah sama. Maka 68% dari nilai dist -ibusi normal berada di
dal.im st.mdar clcviasi (u.) dari sisi mean sbb:
Standar Deviasi (a)= 'iL(x- X)2/n-~
X adalah rerata (mean), x adalah nilai individu dari hasil
pengukuran .mtropornetri
dan n adalah jumlah subjek di dalam
sampel. Digu:1akannya n-1 di dalarn rumus persamaan ini adalah
dengan harapan untuk mengkoreksi adanya bias ukuran sampel dan
untuk mcrnbu.u prediks: standar deviasi yang lebih baik dari populasi.
Seca ra srdcrhana dapat dijelaskan bahwa nilai rerata (X) ± 1 a
.idalah scbcsar h8°1tJ dari sampel populasi, sementara rerata (X) ± 2 a
dan X ± :3 u. tcrmasuk variabilitas yang meridekati 95% clan 99,8% dari
Dimaria:
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populasi
samp«l. S('bz1gai contoh ilustrasi
pernahaman du pat disajikan sebagai berikut:

untuk

memudahkan

~~ibi rerat a (mca nj adala h 60 scntimetcr <lengan c: sebesar 4, maka:
X :: 1 u = :'">() - ty-+ sen timeter, sehingga mcliputi h8% dari sampel
X:: .2 u = :'">2 - t)X sentimcter, sehingga mcliputi <15% dari sampel
X:: 3 u = c+2 - 7.l_ .4 sentimeter, sehingga meliputi 99% dari sampel
l!ub1111g,111 antar.i rcrata (X) ± nilai u. dan nilai persentil yang
dipilih di sajika n se pe-rt i pada Tabel 1 di bawa 1. Dapat dilihat bahwa
kisa ran 5 'wilt s.unpai q5 <>;,-ilc adalah ekuivalen dengan X ± 1,65 a.
Tabel AS.
Pcnggunaan Rerata (X) dan Standar Deviasi (u) untuk Mengcstimasi
Ni la i Pcr scntil pada Data dengan Distribusi Normal
:'\ilai Pcr scn til
Rumus Estin iasi
CJ9,S

-

~--

-

X + (2,58 x :x)

~

---

-----------

()()

X + (2,32 x J.)

--------

97,5

X+(l,95x
--------

a)

X + (1,88 x ct)

CJ?

----

X + (1,65 x ct)
-

+

--~-

<JU
----~

---

----

80

x u)

X + (0,84 x CJ.)

75
---

-------

x + (1,28

- ----

X + (0,67 x «]

-~-

- -------

---

x + (0,52
x

70
50
30

-

x

a)
-

X - (0,52 x (_.()

~-----

x

-

-----

20
--

.

----

.

X - (0,84 x ,t)

- ~-----

10
5
3

------

X-(l,28x

,x)

X - ( 1,65 x

u)

----

X - ( 1,88 x 1).)

----- ------ ..... ---

2 ,5

X-(1,95x

---

x0,5

---------

Ao. Aplik asi

Dat a Antropometri

-(0,67 x •1)

,x)

--

(2,32 x J.)

X - (2,58 x :x)

---

dalarn

Perancanpan

Produk

/ Fasilitas

Kcr_ic1
Dat a am ropomctri yang menyajikan data ukuran dari berbagai
macam anggoLi t ubuh rna nusia dalam percentile tertentu akan sangat
be sa r m. mfaa t r.va pada saat perancangan
produk ataupun fasilitas
kerja
)',mg
ul.m
dibuat.
Pcnggunaan dat 3 antropometri
dapat
dia plika s rka n stTara lua. .. antara lain dalam hal:
1)
Pero ncanu.m are.i kerja (work station, mobile, interior, dll) .
. 2)
Pcruncunnnn pcralatan kerja seperti mesiri, equipment, perkakas
da n scb,.~;·m:-,,a.
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:3)
·+)

Pera ncarigan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi,
meja , clan sebagainya.
Pernncu ngan lingkungan kerja fisik
.Iadi dapat
disimpulkan
bahwa
date; antropometri
dapat
rncncm ukun bentuk, ukuran dan dirncnsi yang berkaitan dengan
prod uk \ ;mg dirancang. Dalam kaitan ini maka perancangan
prod uk h a r u s marripu mengakomodasikan dimensi dari populasi
tcrbcsar vang akan menggunakan produk hasil rancangan
ter srbut.
~~ecara umum sekurang-kurarignya
90%-95% dari
popi rla si _\ .mg rncnjadi target dalam kelompok pemakai suatu
prod 11k hn r u sla h dapat menggunakan produk terse but.
U!1t t ik

rmndcsain pcralatan kcrja secara ergonomi yang digunakan
dal.un lingku11g;rn schuri-hari atau mcndesain peralatan yang ada pada
linuk ung. in ~;l'!1,1:-usn\·a discsuaikan dcngan manusia di lingkungan
terse but. Ap.: hila t idak ergonomis akan dapat menimbulkan bcrbagai
darnpak neg,11if bagi mariusia tcrsebut Dampuk negatif bagi manusia
ter scbut akan trrjadi cralam jangka waktu pendek (short term] maupun
_1angka runj,rng ( long term). Sclanjut nya prinsip -prin sip penerapan data
ant ropomr-t ri dcblah:
I.

Pr in-sip pn,1ncongan bagi individu dcngan ukuran ekstrim.
Bcrd.rsurkan
prinsip ini, rancangan yang dibuat bisa digunakan
oleh indivi.Iu ekstrim yaitu terlalu besar at au kecil dibandingkan
deman rat a- ratanya agar mcmcnuhi sasaran , maka digunakan
per scnt il be sar (Y0%1-ile, 95%-ile atau 99%-ile per sentil] atau
per scntil kccil (1 c:;,-ilc, 5<Yo-ile atau l Ovc-il«]

2.

Pr in sip pcr ancarigan yang bisa discs uaikar. atau distcl.
Rane ·;_mg;rn
bisa diubah-ubah
ukurannya,
sehingga cukup
flck silxl unt uk diaplikasikan
pada bcrbagai ukuran
tubuh
(ber+iagai populasi). Dengan menggunaka n prinsip ini maka kita
dup.u mcrancang produk yang dapa:
discsuaikan derigan
kcinuinun
kon surnen.
Misalnya
kur si perkantoran,
kursi
pcnucrnudi
pacla kendaraan.
Dalarn hal im
kita
dapat
rncnugu nakan ukuran rentang antara
3 %-ile (batas bawah)
dcnuan c1;=; ·1 ,,-ile (batas atas).

3.

Pr in sip pcruncangan dengan ukuran rata-rata.
Rancang.m didasarkan atas rata-rata uku-an manusia. Prinsip ini
dipa kai jika pcralatan yang didisain harus dapat dipakai untuk
bcr! •agai ukuran
tubuh manusia.
Rancangan
pcralatan
clan
saru na ke-rja berclasarkan data rcrata hanya tepat digunakan
un i uk rnc ranr ang fasilitas umum atau peralatan kerja yg hanya
digunak.ui sebe ntar-sebentar.
Bcrdasarkan distribusi populasi,
mak a bib kita menggunakan data rerata dapat dikatakan bahwa
50°\ popi ila si akan kekecilan clan 50% populasi kebesaran

terhndap pcralatan tersebut.
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Berk ait.an dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan
dalam proses perancangan produk ataupun fasilitas kerja, maka ada
bebcrapa sarana/ rckomcndasi yang bisa diberikan sesuai langkahla nvkah scbagai bcrikut:
l)
Pert.rma ka li harus ditetapkan anggota tubuh mana yang nantinya
aka n difungsikan untuk mengoperasikan rancangan tersebut.
"))
·~ Mcncnt uka n dimensi tubuh yang penting dalam proses
perancangan tersebut, dalam hal ini perlu juga diperhatikan
apakuh harus menggunakan data dimensi tubuh statis ataukah
dat.i dirnen si tubuh dinamis.
3) Sclanjut nva tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi,
diakornoda sikan dan menjadi target utarna pemakai rancangan
prod uk terse but. Hal ini lazim dikenal sebagai "segmentasi pasar"
scpe rt i prod uk mainan anak-anak, peralatan rumah tangga untuk
warut a , ell!.
·+)
Meri.-tapk.m prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah
rancangan
ter sebut untuk ukuran individual yang ekstrim,
rent a ng uk uran y'ang fleksibel (adjustabell ataukah ukuran ratarata.
5)
Memilih pcr sentuse populasi yang harus diikuti 90%-ile, 95%-ile,
99<;;,-ile .uaukah nilai perscntil yang lain yang dikehendaki.
6)
Unt uk
sct iap dimensi
tubuh
yang telah
diidentifikasikan
selunjut nva pilih/tctapkan
nilai ukurannya dari tabel data
antropornct ri yang sesuai.
Aplikasikan
data tersebut
dan
tambahka n faktor kelonggaran (allowance) bila diperlukan seperti
hal nva tumbahan ukuran akibat tebalnya pakaian yang harus
dikcriakan oleh operator, pemakaian sarung tangan dan lain-lain.
13.

De sa i n St a s iu n Kerja

Banyak pekcrja di industri melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama
atau serupa pada sct iap shift kerja, hal tersebut jika dilakukan secara cepat
clan efisien a ka n menghasilkan suatu produktivitas yang lebih tinggi.
Dcngan mak s ud t.rsebut, maka setiap stasiun kerja harus didesain untuk
rne r.verasikan a n ta r.t kebutuhan individu pekerja [seperti: ketinggian objek
kcrja , jangkauan optimum,
ukuran objek yang dikerjakan, dll.) dan
t e nt unva
tetup
rne mpertimbangkan
jenis mesin yang digunakan dan
pvkerjaan yang dilakukan.
Pendekatan sccara sisternik untuk menentukan dimensi stasiun kerja
dapat dilakukan clcngan cara sebagai berikut:
<1.
Mc ngidcnt ifika si variabilitas populasi pemakai yang didasarkan pada
et n ik , je ni s kcIa min dan umur.
b.
Mencia pa t kan data antropometri yang relevan dengan populasi
pcmakai.
c.
Pe ngukuran antropometri perlu mernpertimbangkan pakaian, sepatu
dan posisi normal.
d.
Mcncntukan
kisaran ketinggian dari pekerjaan utama. Penyediaan
kur si dun
meja
kerja yang dapat
dist el,
sehingga operator
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dimungkir:kan
beruanti.in.

bekerja dcngan

sikap

harus

maupun bcrdiri

secara

c.

Ta t.: lcta k duri peralatan,
opurnurr..

I.

Menempnt k.m displai ye.mg tcpat sehingga oper. tor dapat melihat objek
dcngan p; md.i ngan yang t epat dan nyaman.
Re view tcrhaclap de sain st asiun kerja sccara bcrkala.

L.,.

kontrol

duduk

dal.im kisaran jangkauan

i\rct at au ru.mg lingkup de sain stasiun kerja mclipu ti area sebagai berikut:
l~ 1. Dc sa in h:,·ting~:i,m Arr-a Kerja
Stas iu n

umum haruslah
dapat mengakomodasi
re n tu nga n tinggi badan dari seluruh pekerja unt uk menjamin bahwa
perscntas.i tcrbcsar populasi dapat bckcrja secara optimal. Faktorfaktor y,lllg sangat
punting dalam mendesain
area kcrja adalah
kctinggian ~1r<·;1 obje k kerju, area jangkauan cpi imal, penycdiaan ruang
geruk unt uk kuki dun juga faktor s ud ut pandang yang natural dari
k.-rja

sccara

par.i pckrrja .

Men~ingat dimcnsi ukuran tinggi badan merupakan dimensi
ant roporr«t ri yang sangat pen ting, maka tinggi badan terse but perlu
d iklur ifik.rs ika n agar dupat mengakomodasikan seluruh kelompok
periggurin dcug.in rentang ukuran yang cukup luas. Tinggi badan dari
sua i u populasi sccara umum dapat dikla sifika sikan menjadi empat (4)
grup. scpcrt i pada garnbar dibawah ini:
Grup 1
Grup 2
Gr up 3

adalah kclornpok wanita terkecil (hanya 5% lebih kecil)
.idnlah kclompok rerata wanita clan kelompok laki-laki
tcrkecil
ad.ilah kclornpok wanita terbesar dan kelompok rerata
lak i-Iaki

Grup 4

ud.ilah ke lorn pok laki-Iaki tcrbesur (hanya 5% lebih besar)

Dari kc ·i grup tcrscbut merupakan suatu hal yang sangat relevan
padu s.r.. t cl i la kukun de sain terhadap sis ten stasiun kerja secara
manual. varu; cl.ipa t mercprcsentasikan
9oc10 clari populasi pengguna.
Klasifika si bcrdasarkan grup antropometri tinggi badan tersebut dapat
digur.akun :,c bagai da sar mendesain kctinggian area/ objek kerja.
De s.un kct iruzgian area kcrja didasarkan pada rentang tinggi badan,
dun jerii-. pekc-rjaan varu; dilakukan. Jika sclur uh dimensi tinggi badan
ha r u s di pcr t i m bangkun, maka rerata ketinggian area kerja optimum ±
1 O...! ,5 sen t irnctc-r (rncnggunakan ukuran rerata tinggi siku posisi berdiri
lak i-Iaki)
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Tabcl B 1. Ketinpjrian Area Kcrja Optimum Berdasarkan Tinggi Sadan
Dan Jenis Pckerjaan
~Rcntang Tinggi Bar1an d~lam -rGrup 1
Grup ~ l
Grup3
Grup 4
scntirneu-r
------- --~-----Per syarn tan "Tiriggi" untuk:
100
110
115
130
- Inspeksi Visual
- Pckerjaan perlu ketelitian
Pcrsyar.itan '·Sedang"
90
100
105
115
untuk:
- lnspek si Visual
- Pekerjaan pcrlu ketelitian
:
Per svar.r tan "Reridah"
80
90
95
105
unt uk:
:
- l n speksi Visua!
Pcrsyar.rtan "Tinggi" untuk:
- Area Siku
_______ L ---I
--

I
i

!32. Lay out Sta siun Kcrja
Lay out stusiun kcrja duduk harus mcrnpertimbangkan bahwa
se bagian pekcrja duduk melakukan pekerjaan yang sama sepanjang
hari kcrja, maka sudah barang tentu harus dipikirkan bagaimana
mcnggunakan mesin-rne sin , kursi, dan peralatan kerja lainnya yang
.ida di ternpa t kcrja dapat disesuaikan dcngan masing-rnasing individu
pckerja .. .Jika stasiun kerja didesain secara tidak ergonomis, maka
akan dapat mcnvebabkan, antara lain:
•
Ced era a ta u kcnycrian pada pinggang.
•
Terjadinva gangguan kcschatan, seperti repetitive Strain Injuries
(RSI). Gangguan kesehatan ini, biasanya terjadi pada anggota
tubuh bagian at as (seperti; bahu dan lengan, juga lengan atas,
siku, pergelangan tangan, tangan dan jari tangan).
•
Pcrrnasalahan sirkulasi darah di bagian kaki.
Gambar 82. Mcnunjukkan dimensi jangkauan normal dan maksimal
u nt uk rerata pekerja yang dapat diadaptasi oleh pekerja baik yang
lcbih pendek muupun yang lebih tinggi.

TABLE EDGE

Garn bar 82. Layout stasiun kerja duduk terhadap
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jangkauan
Kctcrang..n

pekerjaan

(;;1111bar:

A= Area kerja varig sering digunakan

(25 sentirneter};

13= Area kerja \·,mg jarang digunakan (50 sentimeter);
C= Lokasi pcncmpatan peralatan yang digunakan;
D= .Iangkau..n optimal] 100 sentimeter):
1-:= . langk auun maksimal ( 160 sentimeter).
'.3cluruh .rsrx-k sta siun kerja berpcran penting di dalam menciptakan
suat u ke ny.unanan,
kcsehatan , kcsclamatan
can produktivitas
kerja.
Dcngan dcrniki.m penernputan peralatan merupakan
hal yang sangat
;Jct1ting <ii d.ilam orientasi
penggunaan
dari <cluruh peralatan
kerja
icrst-but . Scpcni pcralatan
kerja pcrkantoran,
.ayout dapat mencakup
mul.ii dari :-:1·1wrangkat komputer,
telepon, pe ncahayaan,
stapler, alat
·uJis, kert as b.ih ka n sampai
dengan
klip kc rtas <lll, maka
perlu
dilakukan
prngat ura n peralat an kcrja untuk
mengurangi
gerakan
mc11jangkau. mcmuntir dan gerakan paksa sejenisnya.

Assembly

Ga m ba r B2.1.
Tcrhadap
Kcterang;m
--------=

(;;imbur:
An'tt kcrja yang
maximum,

Jangkauan

Pekcrja

sering digunakan

jangkauan

maksimal

11:t Dr-sa in St a si un Kerja dan Sikap Kerja Duduk

Po si si t ubuh dalam kcrja sangat ditentukan
olch jenis pekerjaan
\·ang diluk uku n
set iap posrsi kerja
memrunyai
pengaruh
yang
berbeda-beda
terhadap
tubuh.
Bekerja
dengan
posts:
duduk
mcrnpunvai
kcuntungan
antara
lain;
per.ibebarian
pada
kaki;
pcrnukai.m crwrg1 clan keperluan
untuk
sirkulasi
darah
dapat
dik urangi. Na m u n dcmikian
kerja dengan sik ap duduk terlalu lama
dapo t monyr-babkan
otot perut melernbek da n tulang belakang akan
rnek-ngk ung schingga cepat lelah. Di samping itu, desain stasiun kerja
dengan poxi s: duduk mempunyai
dcrajat stabilitas
tubuh yang tinggi,
mengurangi
kclt>lahan dan keluhan subjektif bila bckerja lebih dari 2
Jam. ten.iga kcrja juga dapat mengendalikan
kaki untuk melakukan
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gerakan.
Pedoman
:vang harus
kerja duduk adalah:

•

•

•

diperhatikan

terkait

dengan

stasiun

Pada pckcrjaan yang dilakukan dengan posisi duduk, tempat
duduk yang dipakai harus mernungkinkan untuk melakukan
variasi perubahan
posisi. Ukuran tempat duduk disesuaikan
derigan dimcnsi ukuran antropometri pema cainya,
Flek si lut ut membentuk sudut 90 derajat dengan telapak kaki
bert U171pu pad a lantai a tau injakan kaki. Jika landasan kerja
terlalu rcridah, tulang bclakang akan membungkuk ke depan, dan
jika ierlulu tinggi bahu akan terangkat dari posisi rileks, sehingga
menvebabkan bahu dan leher menjadi tidak nyaman.
Pekcrjaan pada sikap kerja duduk perlu mempertimbangkan halhal scbagai berikut:
.Iika memungkinkan
menyediakan meja yang dapat diatur
turun clan naik.
Lanrlasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung
pada posisi rileks dari bahu, dengan lengan bawah mendekati
posisi horizontal atau sedikit menurun.
Kctinggian landasan kerja tidak me merlukan fleksi tulang
bcla ka ng yang berlebihan.
Sudut pandang yang netral yang ticlak menyebabkan leher
mendongak; injakan kaki sebagai sara na relaksasi.
Kcte rscdiaan akscs terhadap kaki.
Posisi tangan yang netral yang tidak menyebabkan bahu
te rangkat.

nailr.pu"'-11
t..1n,:.,.r.

e

I!
<,

.

•

.

·_-,.....

c
F,

•
j

0
• H •

- •Garn bar 83. Ilustrasi Desain Stasiun Kerja Duduk
Ketcranaan Gambar:
a.
Tinggi landasan kerja adalah setinggi siku duduk
b.
Tinggi visual pekerjaan
adalah
setinggi mata duduk,
scsuaikan sandaran kursi sehingga punggung bawah Anda
ditopang dengan baik
c.
Ketr-balan landasan kerja
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cl.
e.
f.

g.

h.
1.

J.

•

Kedn larnan mcja untuk kemudahan akses kursi agar lutut
tidak sarnpai membentur kedalaman meja
Leba r kaki kursi bcroda yang harus diperhitungkan terhadap
lebar ruang bebas di bawah meja
.Jara k antara landasan kursi dengan landasan meja bagian
bawa h untuk mempertimbangkan ukuran tebal paha.
Loka si pencmpatan peralatan yang sering digunakan, untuk
mempcrtimbangkan ukuran panjang t.mgan (dari pergelangan
sarnpai ujung jari tengah)
Kcdala man meja bagian bawah untuk kemudahan akses kaki
Past ikan ada ruang yang cukup dibawah meja untuk
pergerakan kaki, panjang D + H
Tinggi kedalaman meja bagian bawah untuk kemudahan
akse s kaki.

Ketinggian bangku untuk pekerjaan sambil duduk:
Pria :
550 (tinggi lutut) + 25 (sepatu) + 25 (kelonggaran)
600 milimeter
Wanita: 540 (tinggi lutut) + 40 (sepa: u) + 25 (kelonggaran)
645 milimeter

134. De sain Stasiun Kerja clan Sikap Kerja Berdiri
Sela in po si si kerja duduk, posisi kerja berdiri juga sangat banyak
ditcrnukan di pcrusahaan, seperti pada indust ri perakitan, elektronik,
otornotif dll. Seperti halnya posisi duduk, posisi kerja berdiri juga
mempunvai kcuntungan maupun kerugian. Sikap berdiri merupakan
sikap siaga baik fisik maupun mental, sehingga aktivitas kerja yang
dilakukan Iebih cepat, kuat dan teliti. Narm n demikian mengubah
pos isi duduk kc berdiri dengan masih mengg . makan alat kerja yang
sarna akan mclelahkan. Pada dasarnya bcrdiri itu sendiri lebih
melelahk an dur ipada duduk dan energi yang dikeluarkan untuk berdiri
lebih
banvak
10-15%
dibandingkan
dengan
duduk.
Untuk
mcminimalkan
pengaruh kelelahan dan ke luhan subjektif maka
pekerjaan hnr us didesain agar tidak terlalu banyak menjangkau,
mernbunukuk r.tau melakukan gerakan dengan posisi kepala yang
t iclak ala mia h. Hal-hal yang harus dipertimbangan
terkait pekerjaan
vang paling b.iik dilakukan dengan posisi berdiri adalah sebagai
ber ik ut:
1) Tidak tcr scdia tern pat untuk kaki dan lutut;
2) Harus mcmegang objek yang berat (lebih dari 4,5 kg);
Jj Scrin a mcnjangkau kc atas, ke bawah, dan ke samping;
·+) Ser iru; d ilak ukan pekerjaan dengan menekan ke bawah; dan
S) Di pcrluk.m mobilitas tinggi.
Dalarn me nde sain ketinggian Jandasan kerja untuk posisi kerja
berdiri, sccara prirrsip hampir sarna dengan desain ketinggian Jandasan
kcrja posisi duduk. Pedoman ergonomis tentn ng ketinggian landasan
kerja posisi bcrriiri didasarkan pada kctinggian siku berdiri adalah:
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:)

• 2)

J)

Unt uk pckvrjaan merncrlukan ketelitian dengan maksud untuk
menuurangi pernbebanan statis pada otot bagian belakang, tinggi
land.isan kcrja adalah 5-10 sentimeter di atas tinggi siku berdiri .
Selu ma kcrja manual, di mana pekerja sering memerlukan
ruanuan uni uk peralat an: material dan kontainer dengan berbagai
jenis. tingg1 l.mda san kerja adalah 5-10 scnt imeter di bawah tinggi
siku herd in.
Un t uk pc kcrjuan yang memerlukan pcnekarian dengan kuat, tinggi
land.isan kerja adalah 10-15 sentimeter di bawah tinggi siku
bcrdiri.
l{etinggi;111 l.mda san kerja unt uk sikap kerja berdiri berdasarkan

Jcrns pekvrjann clan hubungan antara ketinggian landasan objek kerja
dcngan sud ut p.indarig adalah sepert i gambar d . bawah ini.
I,

·"""·I
'¥
-,

'"-.. ll

°i-.1..

'~~ '

•' --

-·- 1•i... -

------

~

[,

'

C: unbar 84. Ilustrasi landasan

l... .:- ..

-- .....

I

l

kcrja unt.uk sikap kerja berdiri

Kcter.mgan Gambar:
A. PeknJ:1a11 merncrlukan
pcnckanan
(kerja berat),
tinggi
la nd a s.m kerja 10-15 sentimeter di bawah tinggi siku berdiri
B. Pckcrj.ian memcrlukan
ketelitian,
untuk
mengurangi
pernbrharian st atik pada otot bagian belakang, maka tinggi
ln ndu san kcrja 5-10 sen ti meter di atas tinggi siku berdiri
C.
Pekcrjuan ringan, tinggi landasan kerja sedikit lebih rendah
clan tinggi siku bcrd iri
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·~~-- .....----~...i...----------..i..--~.
11 cm

t-

Untuk ruang g%1k lutut dan kaki

Garn bar H4. Ket inggian landasan objek kerja de.igan sudut pandang
KcttTdllg: 111 C ;;im bar:
a.
Pekcrjaa n vang mernerlukan ketelitian, mernerlukan penopang
siku
:).
Pckcrjuan nngan
Pekcrjaan be rat vang mcmcrlukan pcnckanan
Dab m h,tl pekcrjaan

yang dilakukan de ngan berdiri, maka perlu
didc sain se su.u de ngan pcrsyaratan untuk ruang kerja berdiri. Apabila
mcm ungk inku n. desain ruang kerja harus memungkinkan adanya
kernudah.ui un iuk pcmeliharaan baik secara rutin maupun secara
singkat \·,mg dilakukan dcngan posisi berdiri. Dalam desain ruang
kcrja un t uk posi si berdiri ini , terdapat beberapa hal yang harus
dipcrt imbanpk.m, adalah:
•
Pcrurnpat a n displai normal. Displai visu 3.J yang dipasang pada
pa n.-l vc rtikal dan yang digunakan untuk r: perasi peralatan normal
harus dite-rnpat kan antara 104 scntirnercr dan 178 sentimeter di
.ita s pcrrnukaan kerja bcrdiri. Pada seluruh konfigurasi panel,
sud ut d.ui pusat displai terhadap sudut pandang adalah ~ 450
unt uk lxr bagai posisi kcrja. Displai selaiknya ditcmpatkan di
dalarn ba t as at as lapangan pandang 5%-il<- wanita (contoh; 75°) di
.u a s g.uis pandang horizontal (dia surnsikan bahwa tinggi mata
bcrcliri wu nita adalah 140 sentimeter).
•
Pen.-mpatan displai khusus. Displai yang memerlukan ketelitian
clan sangat sering dibaca harus ditempatkan sehingga pusat
displai bcruda a n t aru 127 sentimetcr dan 165 sentimctcr di atas
pcrr.ruk.tan kerja berdiri.
•
Pcn.mpatan
a lat kontrol normal. Sclu:·uh alat kontrol pada
pcrrriuka.m yang vcrtikal dan alat kontrol yang digunakan dalam
opcrusi peralatan normal harus ditempatkan pada lokasi antara 86
sent imet er dan 1 78 sen ti meter di atas permukaan kerja berdiri.
Dan jika cliperlukan kcdalaman pemasangan, maka scluruh alat
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•

kontrol harus dipasang pada lokasi di dalarn radius jangkauan
5%-ilc wa nita (sekitar 64 sentimeter).
Pencmpatan alat kontrol khusus. Alat kontrol yang memerlukan
ketelitian ut au sangat sering digunakan dan alat kontrol untuk
emergensi
harus dipasang antara 86 sentimeter
dan 135
se ntimet.c-r di ata s permukaan kcrja berdiri dan tidak lebih jauh
dari 53 scntirneter dari tanda garis pusat pekerja yang paling
sering berada pada tcmpat tersebut pada posisi berdiri.
Tabcl 84.

Dimcnsi Ukuran Ruang Bebas Gera <: Untuk
Pckerjaan Dengan Sikap Berd iri

~1--

Ruang Gerak Posisi
Berdiri

f\o

Ukuran
I
Ukuran yang
Minimum (Cm) I Disarankan (Cm)
I
I

Ruang bcbas gerak
I
horizontal untuk lalu
I
I lalang
>----2 II Ruang bcba s di atas
kcpal~1 _
3 Jangkauan maksimum
di -··ata s kcpala
----~-4
Kcdalarnun maksimurn
~-~_untuk jangkauan
o
Ruaru, untuk bcrdiri
pada Sil cl t bekerja di
b.ilik rak
·---~
~_Ruang be bas gcrak kaki

50,8

I

81,3

I

I

-----

B.:°>.
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Dcsain Stasiuri

196

I

201

-

I

:

180,3

I
I

58,4

I

106,7

102,2
!
I
I

10,4

I

Kerja Dinamis
Baik desuin stasiun kerja untuk posisi duduk maupun berdiri ke
clu.mva :ncmpunyai keuntungan clan kerugian. Dengan demikian kita
ocrlu merigambil keuntungan dari ke du» posisi tersebut dan
.ncngkombinasikan
antara dcsain stasiun kerja untuk posisi duduk
dan berd iri mcnjad i satu desain dengan batasan sebagai berikut:
•
Pckcrjaa n dilak ukan dengan duduk pada suatu saat dan pada
saat la in nvn dilakukan dengan berdiri saling bergantian;
•
Per Ii 1 mcuj.mgkuu sesuat.u lebih dari 40 sentimeter ke depan dan
a tau l .5 sent imeter di atas lanclasan kerja; dan
•
Tingai la ndn san kerja dcngan kisaran antara 90-105 sentimeter,
mer upakan ketinggi yang paling tepat baik untuk posisi duduk
clan berd ir i
•
Posisi d uduk-berdiri yang telah banyak dilakukan penelitian di
iridustri, tcrnyata mempunyai keuntungan secara biomekanis,
karcna tck arian pada tulang belakang d.m pinggang 30% lebih
rendah dibandingkan dengan posisi duduk saja atau berdiri saja.
Kerja dan Sikap
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Tabel 85
Pcmilih.m sikap kcrja terhadap jcnis pekerjaan yang berbcda-beda.
·- -- -----,Sikap Kerja yang Dipilih
·----. Jen is Pckcrjaan
Pilihan Pcrtama
Pilihan
Kc Dua
-

-----

-- -1

•
•

•
•

•

•

xlcngangk«:
-·S kg
i sckerj.i dibawah tinggi siku
xlcnjangk« u horizontal di luar
claerah jancka uan optimum

Pckerj. ran ringan derigan
pcrgerukun bcrulang
Pckerj.um pcrlu kct elit ian
l n spe k si clan monitoring
Sering lx-r pir.dah-pindah
--·
---Sumlwr: Hel.mdr-r , 1995
--

Berdiri
Berdiri
Berdiri

Duduk-berdiri
Duduk-berdiri
Duduk-berdiri

\ Duduk
Duduk
Duduk
Duduk-bercliri

Duduk-berdiri
Duduk-berdiri
Dud uk-berdiri
Berdiri

----

--------~

'>0 ·

.,

;I'.'.

I

ll-SIJ:

.,,.·I

}

I
'1

1..,I
: 'I

. .,. ... .
-------

---

uo

, I

--

-------

---+-- __..

G,1mbar 85. Ilustrasi

I

·'
'

B

--· --------------

Stasiun Kerja Dinamis

Kctcrang.m C1,1111bar:
-\. De sn in S1t1siun Kerja Sikap Kerja Dinamis (Duduk di Suatu Saat
dan
Bcrd iri atau Duduk-Berdiri pada Saat Lainnya) Sesuai
Keir,gi11~111 Pckcrja dcngan Pcnyediaan landasan duduk dengan
ketinggi;in vang discsuaikan dengan ketinggian landasan kerja
ber diri drnuan mcmpcrtimbangkan akses kaki dan injakan kaki.
B. Dcs.un St n si un Kerja Sikap Kerja Dinarnis (Duduk di Suatu Saat
dan
Be rdir i atau Duduk-Berdiri pada Saat Lainnya] Sesuai
Keinuinnn
Pckerja dcngan Penyediaan
larida san duduk dengan
kct inggi.m va ng discsuaikan dengan ketinggian landasan kerja
be rd i ri.
Posi si

d ud uk-bcrd iri mcrupakan
posrsi
terbaik
dan lebih
dikchend.iki
d.n ipnda hanya posisi duduk saja atau berdiri saja. Hal
tcr scbut disc babkan karena mernungkinkan pekerja bcrganti posisi
kr-rja urn uk mcngurangi kelela han ntot karena sikap paksa dalam satu
pos isi kcrja.
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Posixi d ud uk-bcrdiri yang tcluh banyak dicobakan di industri,
.ernvata rncmpunyai keuntungan sccara biorrukanis di mana tekanan
:)acb tul.mg belakang dan pinggang 30% lebih rendah di bandingkan
denuan posisi cluduk maupun bcrdiri terus menerus. Hal tersebut
.cnt unva dupat dipakai scbagai pertimbangan dalam intervensi
n~unom1, s<·hrngga peru-rapan
posrsi
kcrja duduk-berdiri dapat
mvmber ikun kcuntungan-keuntungan
bagi sebagaian besar tenaga
kr rja. Ko n sc p de sain stasiun kerja duduk-berdiri, merupakan konsep
:,an~ har us memungkinkan
pekerjaan
dilakukan dengan sat u
kctinggian ar.-a kerja optimum untuk sikap kerja duduk dan sekaligus
u n t uk sikap kcrja br-rdiri. Mengingat rentangan dimcnsi ukuran tinggi
'.)dci<1n, k h u s u s nvu tinggi siku cukup luas, maka desain harus dapat
1~1t·11gakorn\ld;1s1kan seluruh populasi pekcrja yang menggunakannya.
Kon scp drrnikia n , akan mcrnungkinkan pekerja selalu dapat merubah
pos isi tubuh. \·,111g mana akan dapat mengurangi stress fisik dan
nu-riingk.u kun pcrforrnansi kerja. Narnun demikian, desain ini tidak
.uungkin dilukukun dengan desain st asiun kerja untuk posisi duduk
du n berc!iri st'c,,ra sendiri-sendiri. melainkan kombinasi dari kedua
sik.ip kcrja u-rscbut . Sebagai contoh, stasiur: kerja yang ergonomis
:1,1cla procluksi bagian assembly. Stasiun kerja duduk-bcrdiri dapat
,_!i1,1kukc:nst-c,u;i simultan atau me lalui rotasi kcrja, stasiun kerja juga
,l;1p;1t di s t e! sesuai dirncn si antropometri pckerja.
13(). Syai·at-s:-, ar.u a!-L',1 kerja yang benar adalah scbr.gai bcrikut:
1.
Dim.nsi arca kerja harus sesuai dcngan dimensi anggota tubuh

J

3.

136. I

tertcnt u (sc-pe rt i: tinggi objek kerja denga 1 tinggi mata) sehingga
peke-rjaa n d apa t dilihat dengan mudah drngan jarak optimal dan
sika p duduk yang nyarnan. Makin kecil ukuran benda, makin
dek.u ja rak lihat optimal dan makin tinggi .irea kerja.
Pcgang.m, handcl, peralatan
dan alat-alat
pendukung kerja
lainnva harus diternpatkan sedemikian rupa pada mcja atau
banuku kerja agar berada pada area optimum jangkauan kerja.
Kerj.i otot st at is dapat dihilangkan atau s.mgat berkurang dengan
pemberia n pcriunjang siku, lcngan bagian bawah, atau tangan.
Topungan-t opangan tersebut harus dibcri bahan lembut dan dapat
disul. sehingga sesuai bagi pernakainya.

Dr sain Kur si Kun tor

Ternpat d udu k harus dibuat sedernikian rupa, sehingga orang
\·,mg bek.-rja de ngan sikap duduk mendapatkan kenyarnanan dan tidak
mcngalami penck.man-pcnekarian pada bagian tubuh yang dapat
mt·ngganL;gu sirkulasi darah pada otot terte ntu. Untuk mendesain
k ur si dat.i u n t o pornct ri yang digunakan adalah:
a.
rent.mg p,rnggul/ lcbar pinggul menggunakan persentil 95 (95%ilel:
I).
rent.mg bal.u,' lcbar bahu menggunakan persentil 95 (95%-ile);
tingi~i sik u pada posisi duduk menggunakan persentil 50 (50%-ile)
(tida k m.-ncganggu akses kursi ke dalam meja]:
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cl.

tinggi lip.itan dalam lutut (tinggi popliteals mcnggunakan persentil
5 ( S<! 1,-ile);

c.

tinggi bahu posisi duduk menggunakan persentil 95 (95%-ile);
jarak
du r: pantat
hingga lipatan
dalam lutut
ipopliteab
menuguriakan pe rsentil 5 (5%-ile);

f.

Tabel 86. 1. Desain Kursi Kcrja
Tcrnpat duduk
Kriteria
(k ur sil

Ting;j k ursi

2
3

- Tinggi
tungkai
bawah
5%-ile
bila tidak
mcnggunakan injakan kaki.
- Tmggi
tungkai
bawah
95°/ci-ile
bila
mcnggunakan injakan kaki.
- -----------------,
Pa nj mg k ursi
Panjang tungkai atas 5 <·1ei-ile
----- ·--------------Lehar kursi
- Lebar
pinggul
95<,_~-ile
bila kursi
tidak
mcnggunakan sandara tangan.
- lobar bahu 95 %-ilc bila kursi menggunakan I
sandara tangan.
--~-·
-------------------;
Sariduru n
Tinggi bahu
duduk 5%-ile.
Bentuk
sesuai I
punggu1~g
struktur tulang belakang;
_._____
-----Sandar;111 tnrigan .Jarak antara tcpi dalam kedua sandaran tangan
lcbih be sar dari lebar pinggul dan tidak melebihi
kbar bahu.
- Tinggi sandaran ta nga 1 adalah setinggi siku
95(1<i-ilc.
- Panjang sandaran tangan adalah panjang
lengan bawah 95<Yu-ilc.
- .Jarak antara tepi dalarn kedua sandaran
tangan adalah lebar bahu 95%-ile
------------S'...1d11t abs
Sudut alas duduk adal.ih horizontal dan khusus
cL1d11k
pada pekerjaan yang tidak
memerlukan
scdikit membungkuk ke depan alas duduk
miring ke belakang, leb.ir pinggul 95%.
-Tmp~i Kur si
ukuran rcntang tinggi t ..mgkai bawah antara 5%dapu t di ste 1
ile s/d 95%-ile.

~-------

4
-

:,

---

---

-

---

-----

---· -

6

7

--

--

B6.2 De sain ]'deja Kcrja
Tinggi perrriuknan at.as mcja kerja dibuat berdasarkan ketinggian siku
du n d ise s uu ikn n dengan sikap tubuh pada waktu bekerja. Untuk
sika p b.-rdir: ukuran-ukuran standar scperti tabel di bawah ini.
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_______

Tabel 86~.

Pedoman

Umum Meja Kerja

-----------~
Kriteria
I Tinggi
permukaan
atas meja kerja dibuat
, berdasarkan
ketinggian siku dan disesuaikan
dengan sikap tubuh pada waktu bekerja.
• Dapat berpcdoman data antropometri 50%-ile
I
- Tinggi siku duduk
- Tinggi siku berdiri
. ___J---~-------------la. I Untuk sikap
' - Pada
pekerja-pckerja
yang
lebih
berdiri
membutuhkan
ketelitian tinggi meja adalah
10-20 sentimeter lcbil tinggi dari tinggi siku.
- Pada
pekerja-pekerja
yang
memerlukan
pcnekanan dcngan tangan tinggi meja adalah
10-20 sentimeter lebiL rendah dari tinggi siku.
f----- -1 b. Unt uk sika p
Tinggi permukaan atas meja kerja dibuat
ducluk
bcrdasarkan siku duduk dan disesuaikan
dengan jenis pekerjaan.
--------------j
• Te bal d.i un
Tebal daun meja dibuat sedemikian rupa
rneja
sehingga dapat mernberikan kebebasan
___L}~~-rgerak pada kaki.
• Perrn uk aan
[ Rata dan tidak menyilaukan
No

Meja Kcrja
: Tinggi meja
· kerja

!

I

---~---

!

-

rneja

•

B6.J
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Lobar meja

·: Tidak melebihi jangkau an tangan ke depan
J dengan berpedornan da t_a_5_0!c_o_-_i_le

_

Ergonorni Kornputcr
Pecloman untuk Pcmakaian/ Pengoperasian Komputer secara
ergonorrus dimaksudkan untuk mcnciptakan kenyamanan kerja pada
saat mcngguriakan komputer:
a.
Sta siun kcrja untuk komputer
•
Mcnggunakan meja yang cukup ternpat untuk menata posisi
yang paling nyaman untuk CPU, monitor, keyboard, mouse,
printer, pcnyangga dokurnen, dan piranti lainnya seperti
tclpori, ala t tulis dan lain-lain.
•
Scsuaikan tinggi meja dengan tinggi dan posisi tubuh anda,
sch iugga saat menggunakan
perangkat komputer, posisi
komputer tidak terlalu ke atas atau kc bawah. Untuk laptop,
ktap
guriakan
meja yang tingginya
sesuai,
jangan
mcrnaksakan untuk menggunakan laptop di bawab /Iantai
schingga membuat posisi badan membungkuk.
•
At i .r meja dengan mernpcrtimbangkan bagaimana perangkat
itu a kan digunakan. Pcrangkat yang paling sering digunakan
scpcrti mouse dan telepon , ternpatk.m di posisi yang paling
mud.ih dijangkau.
•
Dokumcn (seperti; buku, laporan, atau bahan cetakan lain)
yang dibutuhkan dalam bekerja dengan komputer sebaiknya
dilct akkan di dekat monitor. Bisa di bawah atau disamping
monitor sehingga leher atau kepala tidak perlu menengok.
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b.

Posisi duduk pada saat menggunakan komputer
•
Paha d alarn posisi horizontal dan punggung bagian bawah
atau pinggang tersandar.
•
Hinda ri posisi duduk terlalu di UJUng kursi. Bila kursi
kur.mg dapat diatur, bagian bawah punggung dapat dibantu
de ngnn diberi bantal.
•
Tclap.ik kaki harus dapat menumpu secara rata di lantai
ketika duduk dan ketika menggunakan keyboard. Apabila
tiduk dapat maka kursinya mungkin terlalu tinggi, solusinya
dcngun memanfaatkan penyangga kaki.
•
Perlu untuk mengubah posisi duduk selama bekerja karena
duduk
dalam posrsi tetap dalam jangka lama akan
mcmpercepat ketidaknvarnanan.

c.

Keyboard

•
•
•

Let.rk kan keyboard sesuai dengan arah layar monitor.

Posrsikan keyboard sehingga lengan dalam posisi relaks dan
nyarnan, serta lengan bagian depan clalam posisi horisontal
Purid.ik arida dalam posisi relaks tidak tegang dan terangkat
kc ut a s.

•

Pergclangan
atau

•

•

•

•

d.
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tangan

harus

lurus,

t dak

menekuk

ke atas

ke bawah.

Kct ik.i mengetik tangan harus ik111 bergeser kekiri kanan
sehrngga jari tidak dipaksa meraih tombol-tombol yang
dimaksud.
Hindari memukul tombol, cukup tekan tombol secara halus
sehmgga tangan dan jari anda tetap relaks. Untuk itu
gunakan keyboard yang masih dalam kondisi baik.
Bi l.i per lu, manfaatkan keyboard ergonomik yang dirancang
uni uk dapat diatur scsuai ukuran jr.ri, kebiasaan tata letak
huruf dan posisi lengan.
Ma nfuatkan fitur shortcut dan macro untuk melakukan
suat u aktivitas di komputer. Misal Ctrl+Z untuk meng-undo.
Shortcut/ macro
akan
mampu
merigurangi
aktivitas
penekanan tombol.

Mou.se
•
Gunakan mouse yang mcmpunyai ukuran sesuai dengan
uki mm tangan sehingga nyarnan digunakan tangan.
•
Tempatkan
mouse dekat dan di perrnukaan yang sama
dcngan
keyboard
sehingga
mouse dapat
diraih
dan
mcnggunakannya
tanpa harus meregangkan tangan ke
poxisr
varig berbeda apalagi jika harus merentangkan
sclur uh tangan karena posisi tersebut dapat menyebabkan
kcad.ian tegang dan lelah otot.
•
Pcga.ig
mouse secara ringan dan klik dengan tcgas.
Gerakkan mouse dengan lengan, jangan hanya dengan
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pcrgelangan
anda. Jangan turnpu.can pergelangan atau
lerigan bagian depan di mcja ketika anda menggerakkan
mouse. Untuk jcnis rolling-ball mouse, bersihkan
mouse
secarn periodik karena mouse yang kotor akan mengganggu
pergcrakan kursor dan menyebabkan pcrgelangan menjadi
tcgarig. Pcrtimbangkan
untuk menggunakan scroll-point
mouse, schingga gerakan scrolling di layar dapat lebih
mudah dilakukan. Selain itu optical mouse sangat baik
digurwkan untuk rnemperoleh gera kan kursor yang lebih
prcsrsi.

•

•

c.

.Jik.. mcnggunakan
mouse bcrkabe., hindari pcnggunaan
mouse yang mernpunyai kabcl terlalu panjang karena akan
mcnvuln kan dalam pergerakan mou se. Sebaiknya gunakan
mouse
yang dapat diatur panjang pendek
kabelnya.
Penggunaan wireless mouse scperti teknologi infra merah
dupat
rncrnperrnudah
pergerak. n
mouse
sehingga
mcncur angi bcban pergerakan tangan.
Unt uk
penggunaan
laptop tcrutama
untuk
pekerjaan
ml·r1g.~ambc1r at au pekerjaan lain y ang sermg melibatkan
pernir.dahun
kursor, hindari terlalu sermg pcnggunaan
toucnpad
karcna
dapat
mcmbuat
jari
cepat
lelah.
Peng~unuan mouse dapat mcmpermudah pekerjaan dan
mc ru.ura nai beban jari.

Mo n itor

•

•
•

•

•

•

Posisikan layar monitor sedernikian -upa sehingga pantulan
caha-, a dari larnpu, jendela a tau -.umber cahaya lainnya
dupa t diminimalisir.
Pcngnunaan filter pada lavar monitor dapat mengurangi
rad ia si yang dipancarkan layar monitor yang diterima mata.
Atur monitor schingga mata sama tir gginya dengan tepi atas
Iavar. sekitar 5-6 scntimeter di bawah bagian atas casing
monitor. Monitor yang terlalu renclah akan mcnycbabkan
lchcr clan pundak nyeri,
Atur posisi sehingga jarak operator clan monitor berkisar 45
scntimctcr - 60 sentimetcr. Monitor yang terlalu dekat
mcnuakibu t kan mata tegang, ccpat lelah, dan potensi
gangguan pcnglihatan.
Poxisi monitor tepat lurus di depan, jangan sampai
mcmaksa kepala dan lehcr anda mcnengok/menoleh untuk
mr lih at lavar.
At ur inte nsitas pencahayaan dan w.irna monitor scnyaman
m i mukin terhadap mata. .Jangan terlalu redup jangan terlalu
tcr;ing.

•
•

Bcrsi hkan
layar
monitor yang
kotor
karcna
dapat
mcnirnbulkan cfek pantulan dan tampilan buram.
Ap.rbila mcnggunakan kacamata baca (bifocal, progresive),

turunkan monitor lcbih rendah.
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•

Ap.ibila

mcnvalin

dokumen,

letuk l.an

dokumen

tersebut

bawah monitor, untuk mengurangi
d il.hrr kare na tcrlalu banvak mcnokh.

didckat

monitor/di

nyen

1):·s .: 111 \1.111 uul Handling Di Tcmpat Kerja
.Ic n r-. p,·ktTJ.t~rn
mengangkat
st-ca ra
manual
adalah
pekerjaan
r11t·:1f-:arn~kat Yang
dilakukan
berulang-ulang
(repetitive)
dan
hanya
di]; k uk.u i d.ilum
s.i t u pcriodc dalarn sat u hari kerja. Setiap angkatan

l'.

, Iii. k uk.u: dvr :~;in d ua t angan. dcngan angkatan tunggal (mono lifting) dalam
k i s.ua r: .10 dn.11;it
duri
saqittal (neutral) plane. Angkatan
tunggal
mcmpunvni
s .t u i it ik a sn l dun sat u titik tujuan angkat, scrta satu beban
.uirk u \ .uu; s;rn1.1 Anukatun
tunggal
dapat
dilakukan
bcrulang-ulang
d;il.1r:1 s.itll prriod« kvrja. Standar ini tidak rnenca kup pekerjaan mcmbawa,
1111··1el()i·1 i11g. d 111 mc na rik bcba n. Standar behan anukat dalam ha! ini tidak
li\J·c.1:-:.111 ,!11';ir;1 lwhan maksirnum angkat untuk laki-Iaki dan perempuan.
:):·s;im .\Turuwl Handlinq dikclornpokkan
dalarr 3 Tabel dengan dura si
.rv k LI< ·nsi llH'llt?d ngl:;1: Yc1ng l x-r bedu. yaitu:
1.
.Jurc1 si ;111gK;i 1: ·• 2 j.un per hari de ngan frekucn si angkat s 60 angkatan
:,n ,1.1111 ;,t;iu d ur asi angka t : 2: 2 jam per hari < engan frekucnsi angkat
I.! ,mgl;;it;111 p('r jam.
Dt nusi ;111gk;1t: · 2 jam pcrhari dcngan frckucnsi angkat > 12 dan s 30
1rn:k.lt,11 pn . .im a tau clura-si angkat : s '..: jam per hari dengan
!'n k uc n s: ,mgk,.r > h() dun >; 360 angkatan per j.irn.
l)ur.1s1 <1:1gk;i·: "2 Jam pcr hari dengan frck ue rr-i angkat > 30 dan s 360
U l L'. k. t t.. I pt T ) ;J ll1.
\1!<11 Am b.n u; Ha t a s Bcban Angkat (NAR Rel .an Angkat) ditentukan
:H'rc!.1s;1rk,1n ~()11,t v.rt ikal at au jarak titik awal pcngangkatan dari lantai
(L1r1 wr1 1 hc111zc>11t.-i.l at au jarak horizontal diukur d ari garis vert ikal vang
.n« .r.u: ·:·1k 1,·11g;d: .rr.rk a nt.ir mata kaki ke titik be rut beban.
hJtld \'lTllkal, libc1gi mcnjadi 4, vait u:
I.
L()JLt ant 1r.1 h,-1\•:ah bahu kc a tas bahu (tinggi b.ihu + 30 sentimeter)
h>n;i ant 1rc1 tmggi gcnggam

kc bawah bahu (tinggi bahu - 8 sentimeter)

i::ti11,: ant 1r;1 t.-nuah bctis kc tinggi gcnggarn (knuckle height)
L( ,r:.1 a n 1.1 r;1 \.1 :~ t.u kt· tl'ngah betis. yait u sctcngah tinggi antara mata
k.ik: d.m lu t ut
!.<n1;i hor.zont ii cl1\J,1gi mcnjadi J bagian, vait u:
.1
Dck.u ('.1.(l srnurnc tc r dari bidang tengah vcr tikal / saqittal planes
!1.
~1·c1,mg / intcrnicdia!e (>JO· 60 sentimetcr dari bidang tengah vertikal/
)

'>.

sauitt al /J!wl<'I

Extcndco ( ,

'>

1

-

KO svnt i me ter clari bidaru;

tengah

vert ikal ,' saqittal

niw1e1
1--:L·t1gc1 Libel ci.1p,11 lihat pc1da (~ambar
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1. 2, dan J diliawah

ini.
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Tabc l 1. NAB untuk pekerjaan mengangkat selama:
:._; 2 jam per hari dengan s 60 kali angkatan per jam atau
>2 jam per hari dengan s 12 kali angkatan per jam
Diadop dari ACGIH 2016
J cm

30 cm

60 crn

~ ;- --;-- - _ _,______

80 cm

- -- --

A : Tinggi bahu + ! 0 cm

---

.,. LFb~~g----· ----·-·----·
r-7-;;J r-~;1
. .
---------- --------- ..

---1~
\i

T1ngg1 bahu
---------· B:Tinggibahu-.~cm

i -.( I

1,

lI

I Af [~2-~V,~
'

1

·~6 k~l §]

.

\f J,).,
i ir,

I /,r' rj-J'*-~
I

I

1

1 L__

I

/ •,':

(I_ ({

7 kg!

~---=.J

1-~---

I ; ' I
',

I

i 14 kg j

1 · !'I 18 kg

1

-~

· C : Tinggi kepal.: n

--~--

-

D: setengah jarak mata kaki - lutut

----+--

I

r-------------

:

;,14kp

~

iL__ .

~

______:-_.._ _.___

~I

l_~
_...___

_._

Lantai

I
I

1--..
1.__

.

.

---

X cm

·-- -------

Zorra vert ikal

I
r--------

Dekat
< 30
sentimeter
16 kg

I

:~L[Jatas pngkaua,;c ~lau :10 Scntimctcr
di atas bahu sarnpai 8 scntimeter di
bawah tinggi bah u
------I l.Tir.ggi gcn~gamr. sarnpai di bawah
Lahu
ILJ. Terigah lx-t is s.unpai t ingg;
----

-

II

Z ona horizontal-.-

Se dang
30-60
sentimeter
7 kg

- ---

·---

32 kg

16 kg

ExtendecfB

>60 - 80
sentimeter

EJ
9 kg
I

f

18 kg

14 kg

7 kg

14 kg

EJ

EJ

genggamr::

I

IV. Lemtai sampai Linggi seterigah betis
--

--··-

-

,
- _l.

--

:\~-j~ak
dari titik tengah antara mata kaki bagian dalam dan beban
I--1
[3
Titik a wal .u.ru titik akhir angkatan tidak melebihi panjang jangkauan i
. horizontal lc oih dari 80 sentimeter, dihitung dari titik tengah antara mata
kaki bagian dalarn
·- c.lr~ierj..~an rutT11_m_e_n_g_an_g_k_a_t_t_i-dak
dimulai atau diakhiri pada tinggi lebih dari
~

I

!

1'

30 sentimetcr
di atas bahu atau lcbih dari 180 se-ntimcter di atas lantai
- -D.
Pekerjaan rutm mengangkat tidak dilakukan pada area dengan label TA
L _~(Tidak
Ama21_ tidak diketahui batas aman untuk angkatan berulang). Jika
----

5145

---

- 183 -

I

E.
L_

l

bukti yang c~<l,-l- tidak menunjukkan
batas 1:Jeb,;n yang aman di area TA,
professional judqemeni dapat digunakan untuk mcnentukan berat yang aman
bagi pekerjaan angkat dengan frekuensi rendah dan beban ringan.
Posisi anatomi untuk tinggi genggaman diasumsikan bagi seorang pekerja
yang berdi~d_<:_1_1gan lengan tergantung lurus di sis_i_t_u_b_u_h

_J

r---------

T'a bc l 2. NAB untuk pekerjaan mengangkat selama:
> 2 jam per hari dengan > 12 dan s 30 kali angkatan per jam
a tau
~2 jam per hari dengan > 60 dan s 360 kali angkatan per jam
Ocm

30 cm

60 cm

Diadop dari ACGIH 2016

80 cm
: Tinggi bahu + 30 cm

---- ----- Tinggi bahu
-----,1-------+---

B : Tinggi bahu - 8 cm

C : Tinggi kepalan

-

---

D: setengah jarak mata ka Ki - lutut

------------------

Zona horizontale
Dek; rt
Sedang
ExtendecJ.B
)
< 3(
30-60
>60 - 80
sentim eter sentimeter
sentimeter

f-----

Zona vertikal

, . Batas jangkau an? atau 30 sentimeter di
atas bahu sampai 8 sentimeter di bawah
tinggi bahu
--- -- --------------+----2. Tinggi genggams sampai di bawah bahu
3. Tengah bctis sampai tinggi genggamE
I_ "1- Lantai sampai tinggi setengah betis

14 k g

5 kg

27 k g
16 k g

14 kg
11 kg

9 ki r

'

I

~

~

7 kg
5 kg

i

I

~

Ix-:-

Set~11gah};-;:~ d~a mata kaki seb~~ah dalam, sebagai ~w~ pehitungan jarak I
~
; honzontaJ (0 sent1meter) ke awal t1trk angkat atau akhir titik angkat
I
I A---:-- Batas ata~-Tangkauan atas = tinggi bahu + 30 sentimeter, atau s 180
sentimetcr clari lantai
_
1

·1

,

f[

-~-:C :
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D:

Batas baw~h jangkauan atas = tinggi bahu - 8 s_e_n_u_·_m_e_t_e_r
Tinggi kepalan
Sete11gah)~·a_k_m_a_t_a_k_ak_1_
---lu-tu_t
·

__,
___J
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[_ \JA :

' Tidak dikctahui batas aman untuk pengangkatd.Il berulang-ulang

Tabel 3. ~~AB untuk pekcrjaan mengangkat selarna:
>2 jam per ha ri dcngan >30 dan s 360 kali angkatan per jam
I

-------

-

----------

------

--

Diadop dari ACGIH 2016

O cm

30 cm

60 cm

80 cm

D: setengah jarak mata kaki - lutut

----------~

-------

Zona horizontalDekat
Sedang
ExtendecfB !
Zona ve r t ikul
< 30
3 0-60
>60 - 80 :
, sentimeter
ser itimeter
sentimeter I:
--------------+------l.
Batas jangknuanv at au 30
I
sen timet er di at as bahu sampai
11 kg
8 scntin,cter di bawah tinggi
bahu
·--------------------1-----i }.
Tinggi gcnggamE sarnpai di
14 kg
9 kg
5 kg
I
bawah b ..ihu
--

--------

[;]

·----------

' :; .
4.

-

------

--

bet is

--

g kg

---------~------

A.

--~--------

Tcngah be tis sarnpai tinggi
genggams
Lan tai s.un pai tmggi setengah

--

[~

--

7 kg

2 kg

[;]

[;]

----

.Jar ak d.tri titik tengah antara mata kaki bagian dalam dan beban
B. Titik awal at au titik akhir angkatan tidak melebihi panjang jangkauan
horizontal le-bill dari 80 sentimeter , dihitung dari titik tengah antara I
mat a ka ki bagi.m dalam
Pckerjac~~utin mengangkat tidak-di~ulai atat; diakhiri pada tinggi I
, lebih dari 30 scntirneter di atas bahu atau lebih dari 180 sentimeter di I

IC. I
5147
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--------·--

; atas lant ai

-~-

---~

·---------

---------

D. I Pckerjaan rutin mengangkat tidak dilakukan pada area dengan label TA
(Tidak Aman - tidak dikctahui batas aman untuk angkatan berulang).
Jika bukti yang ada tidak menunjukkan batas beban yang aman di area
TA, projessnona! judgement dapat digunakan untuk menentukan berat
i yang
aman bagi pekerjaan angkat dengan frekuensi reridah dan beban
I
•
, nngan.
f

Posisi anatorni ur~tuk tinggi genggam diasumsikru~t bagi seorang pekerja
yang bcrdiri clcngan lcngan tergantung lurus di sisi tubuh

-----------'

Sc lanjutnva
di bawah ini diberikan pedoman ten tang
Desain Pekerj.ian Manual Handling di Tempat Kerja:
I.

Tcntukan durusi
mclakuk.m

).

pekerjaan mengangkat, yaitu waktu/
pr-kerjaan mcngangkat pada hari tersebut.

Langkah-langkah
lamanya pekerja

Tentukan fre k uc nai angkat yang harus dilakukr.n pekerja per jam.
J.
Gunakan Tabcl NAB Beban Angkat, yang terkait dengan durasi dan
frekucnsi angku i.
4.
Tentukan
zo n a vertikal bcrdasarkan
letak tangan di titik awal
::>engangkatan.
~.
Te nt ukan zc)11~1 horizontal, berapa jauh bencia yang akan diangkat
.erhadap tubuh
E>.
Pilih NAB Deban Angkat yang scsuai dengan zona horinzontal,
bcrdasarkan frekuensi dan durasi angkat.
7.
Pertimbangkan be ban di titik tujuan. Bila be ban diletakkan dengan
earn yang tidak biasa , misalnya dengan perlah an dan hati-hati, ulangi
langk ah ·~ s.u npai dengan 6, menggunakan titik tujuan angkat (bukan
titik awal angk.rt]. NAB Beban Angkat dipilih yang lebih rendah dari
kedua NAB terse but.
D.1Jam melakuka n dcsain
pekerjaan
manual handling,
professional
juciqement harus uigunakan untuk mengurangi batas beban sebagaimana
rcrcant urn dalarn Tube! NAB bila diternui kondisi-kondisi seperti tcrtcra di
bawah ini:
I.
Pekerjaan
mcnuangkat dengan frekucnsi tinggi, yaitu >360 angkatan
per Jam.
Pekerja.m di lu.ir shift normal: pekerjaan mengangkat dilakukan lebih
dari 8 jam scl..ui.
Pekcrjaan mcngangkat dengan asimctri tinggi (gerakan memutar), yaitu
> .'30 derajat k-bih bcsar dari sagittal plane.
-l.
Gerakan menga ngkat secara ccpat dan disertai gerakan memutar (dari
samping ke sisi samping yang lam).
Mengangkat clcngan satu tangan.
Mengangkat dalam pos isi tubuh bagian bawah yang terbatas, misalnya
sambil duduk a tau berlutut.
7.
Mengangkat dalarn kondisi panas dan kclernbaban tinggi (lihat NAB
untuk heat stress dun heat strain).
8.
Mcrigangkat be nda yang tidak stabil, seperti cairan dengan titik bcrat
yang selalu berge ser atau kurang terkoordinasi, atau pengangkatan
ganda dengan bcban angkat yang terbagi rata.
5148
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Mcngangkat benda yang sulit dipegang, misalnya kurang tersedianya
handel, cclah un tuk dipegang, a tau titik pegang lain.
1 0. Mengangkat dcngan posisi berdiri yang tidak stabil atau tidak
ditunjang ke cl uu kaki dengan baik.
1 1. Mengangkat derigan posisi tubuh yang sedang menerima getaran atau
baru saja scle sai menerima getaran dengan mtensitas di atas NAB
getaran scluruh tubuh.

q

D.

Penilaian Batas I3eban Angkat Aman Dan Indek.s Angkat Objek
Nyeri pinggang a tau Low Back Pain (LBP) dan cedera pada bagian otot
skeletal
sebagia n bcsar discbabkan
oleh
pekerjaan-pekerjaan
yang
hcrhubungan denua n aktivitas angkat secara manual. Upaya pengendalian
vang ditujuk.m
baik terhadap tcnaga kerja maupun pekerjaan yang
berkuitan
dengan ccdera atau nyeri pinggang, s.impai sekarang masih
mer u pa ka n program yang siginifikan
untuk di.akukan dalam upaya
mcngurangi
kornpluin kesehatan dan sckaligus menekan biaya yang
dikcluarkan
oleh per usahaan.
Rumus pcrsamaan pekerjaan angkat dari
NJOSH (NIOSH L{fting Equation) hanyalah merupakan salah satu alat dari
s ua t u upaya kornprchcn sif untuk mencegah ketidakmampuan
dan nyeri
pac.a pingang yang d isebabkan oleh pekerjaan tertentu.
D. l. Istilah Dan Pengcrtian
1)
Batas Be ban Angkat yang Direkomendasikan
(Recommended
Weiyht Limit/ RWL).
Recommended Weight Limit (RWL) merupakan produk persamaan
pada pekcrjaan angkat, rnerupakan beban yang hampir seluruh
tenaga kcrja yang sehat mampu untuk mengangkat pada periode
wakt u tcrrcn tu (seperti maksimum 8 jam/hari) untuk suatu
pekerjaan pada kondisi yang spesifik tanpa
menyebabkan
tcrjadinya resiko, khususnya nyeri pinggang.
Yang dima k sud tenaga kerja yang sehat adalah tenaga kerja yang
tidak rncrnpunyai riwayat penyakit yang berkaitan dengan
ganggua.i
pada
otot
skeletal
(Muscuioskeletai
Disorders).
Selanjut nyu RWL dapat dihitung dengar. menggunakan rumus
persamaun sebagai berikut:
~L

2)
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=

LCx HM x VMx DMxAM

x FMx CM

l nde ks Angkat (Lifting Index IL~.
Indcks Angka t (Lifting Index I LI) adalah suatu istilah yang
diguriakan
untuk
mcngestirnasi
tingkat
stress fisik yang
berh uburigan
dengan pckerjaan mengangkat secara manual.
Estimasi tingkat stress fisik merupakan hubungan antara berat
beban
v.mg
diangkat
dan
batas
bcrat
beban
yang
dirckorn--rida sikan.
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3)

Pekerjaun Mengangkat (Lifting Task).
Pekerjaan Mengangkat (Lifting Task) didelinisikan sebagai suatu
aktivitas mcrnegang objek yang mempunyai ukuran dan massa
secara manual dengan kedua tangan, dan memindahkan
objek
secara ver t ikal tanpa alat bantu mekanik.

.:j.)

Berat Behan Angkat (Load Weight I L).
Bcrat Behan Angkai (Load Weight-/ L) adalah berat suatu objek
yang d iarivkat dalam satuan kilogram, termasuk kontainernya.

~))

Konst ansi B~rat Beban (Load Constant I LC).
Korist ansi bcrat beban adalah suatu nilai konstan dalam rumus
pers.imaa n RWL yang didefinisikan sebagai suatu berat yang tetap
yaitu 23 kilogram. Pertimbangan umum dari nilai konstan ini
adal.in bahwa bcban maksimum yang mampu diangkat oleh
harn pir scluruh tenaga kerja yang sehat di bawah kondisi
optimum. Sebagai faktor korcksi, mengingat nilai berat konstan ini
di dusarkan atas kemampuan optimal angkat orang Amerika pada
umurnnya (rckomendasi NIOSH), tentuny 1 bila rekomendasi ini
diimplcmentasikan
untuk orang-orang asia, termasuk Indonesia,
mungkin d iper lukan adanva koreksi nilai konstans. Dari berbagai
litcratur chm database data antropomctri yang tersedia, ternyata
terdupat pcrbcdaan dimensi ukuran tubuh (terutama tinggi badan
clan bcrat badan). Dimana data tinggi b.adan dan berat badan
orang asia. khususnya Indonesia adalah lebih kecil sekitar 10%
dibandingkan
dengan orang Amerika. Besar kecilnya ukuran
antrnpornct ri dimaksud,
secara umum mcmpunyai hubungan
linier dengan kekuatan
angkat seseorang, namun demikian,
peridapat ini masih harus terus dikaji secara empiris. Dengan
dcmikian ,
bila
rekomendasi
im
diimplimentasikan
untuk
kepe ntingan tenaga kerja di Indonesia, nilai koreksi untuk Load
Coru.tant (LC) yang paling mendekati adalah antara 20 s.d. 21
kilogram. Mengingat nilai LI ditcntukan dari pembagian antara
berat bcban (L) dengan nilai RWL, maka konsekuensinya semakin
kecil nilai LC akan semakin kecil nilai RWL yang secara otomatis
akan mcrnperbcsar
nilai LI. Sebagai cataian, bahwa semua
perhitungan
dalarn aplikasi
rekomendasi
mi masih tetap
menggunakan n ilai LC 23 kilogram.

6)

Lokasi Horizontal (Horizontal Location I H).
Loka si Horizontal Adalah jarak tangan dari titik tengah badan
antara pcrgelangan kaki (ankles) dalam satuan sentimeter yang
diukur dari ternpat asal (Ori.gin of Lift) sampai ternpat angkat yang
dituju (Destination of Lift).
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7)

Loka si Vcrt ikal ( Vertical Location / V).

Loka si Vcrt ikal Adalah jarak tangan di at.rs lantai dalam satuan
sentimeter yang diukur dari tempat asal (Origin of Lift) sampai
ternpat angkat yang dituju (Destination of Lift).
8)

.Jara k Angkut Vertikal (Vertical Travel Destination ID).
Jarak Arigk ut adalah nilai perbedaan absolut antara ketinggian
vertikal pada tempat asal (origin) dan ternpat angkat yang dituju,
dalarn sat uun sentimeter.

9)

Sudut Asiinctr: (Asymetry Angle/ A).
Sudut Asirnetri adalah pcngukuran sudut tentang berapa jauh
suat u objek ditempatkan dari bagian depan tenaga kerja (midsaqitt.al JJlwze) pada saat pcrmulaan atau berakhirnya aktivitas
mcngangka t , dalarn satuan derajat yang diukur dari tern pat asal
(Origin of L(ft) sampai tcmpat angkat yang dituju (Destination of
Lift). Suci ut .rsirnet ri didefinisikan dari lokasi beban ke titik tengah
tubuh te11aga kerja, dimana sikap tubuh dalam keadaan alamiah
yaitu keelu a tangan berada di depan tubuh dan kaki dan bahu
sedikit rncmbungkuk.

l 0) Frekucnsi Angkat (Lifting Frequency/ F).
Frckucn si Angkat adalah rerata jumlah
derigan per iode lebih dari 15 menit.
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Gambar D 1. Ilustra si Garn bar yang Merepresentasikan
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~ 1)

Durasi Angkat (Lifting Duration).
Dura si Angkat adalah klasifikasi lamanya waktu angkat yang
dikelompokkan
dcngan distribusi waktu kerja (work-time) dan
wakt u pcmulihan (recovery-time). Selanjutnya durasi angkat dapat
diklasifikasikan menjadi 3 klasifiksi yaitu durasi pendek ( < 1 jam),
dura si sedang ( 1-2 jam) dan durasi panjang (>2-8 jam), tergantung
dari jenis pekerjaan yang dilakukan.

12)

Klasifika si Pegangan ( Coupling Classification).
Klasifikasi Pegangan adalah klasifikasi kualitas

pegangan tangan
dcngan
pegangan
objeknya.
Kualitas
pegangan
dapat
dikla sifikasikan menjadi tiga klasifikasi ya itu; baik (good), sedang
lfair) dan .Jclck (poor).

CJ:imbar D'.2. Ilustrasi Gambar yang Merepreserita sikan Sudut Asimetri
13)
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Siqnificau; Control.
Siqnificant Control adalah suatu hal yang menjelaskan tentang
suat u koridisi vang memerlukan "penempatan yang cermat dan
hati hati" clari be oan pada destinasi angkat, seperti: 1) tenaga
kerja da pa t menggenggam kembali beban dekat destinasi angkat;
2) tenng;1
kerja harus mempunyai
momentum
untuk dapat
meriahan objek pada destinasi; dan :-;i tenaga kerja harus
mempunvai posisi yang baik untuk meletakkan beban pada
destinasi.
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D2. Batasan Pckcrjaan Angkat (Lifting Task Limitation)
Rumus
pcrsamaan
untuk
pekerjaan
mengangkat
adalah
mcrupak.m suat u alat yang dapa; digunakan untuk menilai stress fisik
dari pekcrjaan mengangkat secara manual yang menggunakan kedua
1 angan. S~bagai
suatu alat, maka aplikasinya terbatas pada kondisi
clan pekcrjaan tertentu. Secara spcsifik, rumus persamaan tersebut
dide sain untuk pekerjaan mengangkat yang berkitan dengan kriteria
vang mcncakup data dan asumsi biomekanik, fisiologi kerja, dan
psikologis kerja. Bcrdasarkan daftar identifikasi dari suatu kondisi
kerja, yang maria aplikasi rumus persamaan
angkat, akan dapat
rncngcstimasi tckanan fisik (under estimate atau over estimate) yang
berh ubungan
dengan
aktivitas
pekerjaan
tertentu.
Selanjutnya,
oembatasan lingkup untuk pekerjaan angkat dapat dijelaskan sebagai
ocrikut:
1)

2)

3)
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Liftinq Equation didasarkan pada asumsi bahwa aktivitas manual
handling hunya melibatkan pekerjaan angkat minimal dan tidak
memerlukan pengerahan energi secara signifikan, khususnya,
pada saat melakukan aktivitas mengangkat yang berulang-ulang
atau rcpetitif. Contoh pekerjaan bukan mengangkat (non-lifting)
mcliputi;
mcnahan
(holding),
mendorong
(pushing), menarik
(pulling), mernbawa atau mengangkut (carrying), berjalan (walking)
clan mcmanjat (climbing). .Iika aktivitas non-lifting melibatkan lebih
dari 10<;;) dari total aktivitas
tenaga kerja, maka diperlukan
pcru.ukurun pcngerahan energi (energy expenditures) dan atau
derivut jnnt ung (heart rate) untuk menilai kebutuhan metabolisme
dari pekcrjaan-pekerjaan
yang berbeda. Rumus persamaan
ini
masih dapat diterapkan jika untuk jenis pckerjaan menahan objek
dan mcrnbawa objek yang ringan atau kecil, tetapi jenis pekerjaan
mernbawa atau mengangkut objek /barang harus dibatasi untuk
satu atau dua langkah dan pada jenis pekerjaan menahan objek
hanva dila ku kan untuk bcberapa detik saja.
Liftinq Equation tidak termasuk
faktor-faktor pekerjaan pada
kondisi-kondisi yang tidak dapat dipred iksi, seperti; pekerjaan
dapnt rncnvcbabkan tcrpeleset, terjatuh at au beban yang diangkat
terla lu bcrat. Tambahan analisis biomekanik mungkin diperlukan
unt uk mcn ilai stress fisik pada persendian yang terjadi karena
insiden trauma sebelumnya. Lebih dari itu, jika lingkungan kerja
ekstrim, sepcrti: suhu udara dan kelembaban terlalu rendah atau
tinggi , maka cliperlukan penilaian metabolisme secara independen
unt uk mc-ngetaui efek dari variabel-variabel denyut jantung dan
konsumsi cnergi.
Lifting
Equation
tidak
didesain
untuk
menilai
pekerjaan
merigangkut dengan satu tangan, mengangkat dengan duduk atau
bcr lut.ut, clan mengangkat di ruang kerja yang sempit. Rumus
persarnaan ini juga tidak dapat diterapkan
pada pekerjaan
mengangkat
untuk beban yang tidak stabil. Untuk tujuan
pencrnpan rumus persamaan ini, suatu beban yang tidak stabil
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(unstable load) didefinisikan sebagai suatu objek yang berada pada
loka si pusnt massa tubuh (center of mass) yang bervariasi selama
pekerjaan
mengangkat
berlangsung,
seperti: kontainer
berisi
cairan atau botol yang tidak berisi penuh, dan sebagainya. Di
sampir:g it u, rumus persamaan ini, juga tidak dapat diterapkan
untuk
pekerjaan
mengangkat
dengan
kereta
dorong atau
mengangkat dengan keccpatan tinggi (kecepatan
sekitar 0,75
metc-r y dc-nk). Scbagai penyederhanaan perbandingan, yaitu tenaga
kerja mcnuangkat objek dari lantai ke atas meja, yang dapat
discle saikan dengan waktu kurang dari 1 detik dipertimbangkan
sebagci kecepatan tinggi. Untuk kondisi-kondisi seperti tersebut
dipcrluk.u- pcn ilaian biomekanik, metabolisme dan psikologi kerja
sccara indcpenden.
4)
Lifting Equation mengasumsikan
bahwa pekerjaan mengangkat
dan mcnurunkan objek mempunyai tingkat resiko yang sama
terh.rdap ccdcra pinggang (mengangkat sebuah kotak dari lantai
kc meja mernpunyai bahaya yang sama dengan menurunkan
kota k dari meja kc lantai). Asumsi ini mungkin tidak benar, jika
kcnyataaru-va
tcnaga kerja hanya mcndorong kotak sampai
terja tuh kc Iaritai dari pada rnenurunkannya sampai tempat
tuju.m
di lantai yang diinginkan.
Penilaian
metabolismc,
biornckanik
dan psikologi kerja diperlukan
untuk
menilai
kapasitas kerja d ari jenis pckcrjaan mern. runkan yang bervariasi
terse but.
Dari uraian keterbatasan-keterbatasan
seperti tersebut di atas,
maka dapat disirnpulkan, bahwa Revised NIOSH Lifting Equation tidak
dupa t ditcrapka n pada kondisi sebagai berikut:
a)
Mengangkat Zmcnurunkan
objek dengan satu tangan;
b)
Mengangkat/menurunkan
objek untuk waktu kerja lebih dari 8
jam/hari;
c)
Mengangkat/ menurunkan objek sambil duduk atau berlutut;
d)
Mengangka t/ menurunkan
objek pada ruang kerja yang terbatas
atau sernpit ;

c)

0
g)
h)
i)

03.

5154

Mengangka t/ menurunkan objek yang tidak stabil;
Mengangkat z menurunkan
objek sambil membawa, mendorong
dan mcnarik;
Menganglrnt/menurunkan
objek dengan kcreta dorong;
Mengangka ty menur unkan objek dengan kecepatan tinggi (lebih
cepa t dari O, 7 5 meter/ detik);
Mengangka t/ menurunkan
objek pada lingkungan kerja ekstrim
(sepe rti, s uh u udara, dan kelembaban udara di bawah atau di atas
Ambang Baras diperkenankan).

Penjelasan Rumus Persamaan Dan Fungsinya
Rurnus pcrsamaan yang digunakan untuk menghitung batas berat
bcban angkat direkomendasikan
(Recommended Weight Limit I RWL)
didu sa rkn n pada suatu model perkalian dari pembebanan terhadap
cnam (6) variabel pekerjaan yang terlibat. Pcmbebanan diekspresikan
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scb.igai koefisien yang dimaksudkan

untuk menurunkan beban yang
kon stan, yang mereprcsentasikan beban angkat maksimum yang
direkomendasikan
untuk dapat diangkat di bawah kondisi atau
kapasitas
ideal tenaga kerja. RWL dapat dihitung dengan rumus
pcrsamaan sebagai bcrikut:
: Variabe(Pemb cbanan
Load Constant
I
I Horizontal Alu ltiplier
VcrticallY1ultiJJ lier
Distance Multi 'plier
>-------·--Asymmetric
/1.,Ju.ltiplier
--Frequency Alu ltiplier
---------Coupling Multi 'plier

r - -----·--r,-

LC
HM
VM
OM
AM
FM
CM

Nilai Persa rnaan
23 kilog ram
(25 / H)
1 - (0.00 3 IV-751)
0,82 + ( 4 ,5 I D)
1 - (0,0 032 A)
Tabel 5
Tabel 7

----·

-

Set iap multiplier narus dihitung dari rurnus tersebut, tetapi pada
bcbcrapa kasus mungkin perlu untuk rnenggunakan interpolasi linier
untuk mcncnt ukan nilai rnultiplier-riya, khususnya pada saat nilai dari
var iabel 1 idak t cr sedia pada tabel. Sebagi contoh, pada saat mengukur
frekuensi, tidak mengukur secara kcscluruhan, maka multiplier yang
sc suai hurus diintcrpolas i antara nilai frekuensi pada tabel untuk dua
nilai yang terdckat kepada jumlah frekuensi yang sebenarnya.
DJ. I. Kornpo nen Horizontal
1)
Dcfinisi d.m Pengukuran.
Lokasi Horizontal (H) diukur dari titik tengah garis antara kedua
per gclangan kaki bagian dalam ke titik proyeksi pada lantai lurus
di baw.ih titik tengah pergclangan tangan atau pusat beban.
Lokasi Horizontal (H) harus diukur, namun demikian, pada
situasi dimana nilai H tidak dapat diukur, maka H dapat
dicstima si dengan nilai yang hampir mcndekati melalui rumus
persamaan sebagi berikut (jarak diukur d.alam sentimeter):
H = 20 + w/2, untuk V ~ 25 sentimeter, d.m
H = 25 + w/2, untuk V < 25 sentimeter
Kctcrangan:
\V adalah le bar kontainer dalam sagittal plane dan V adalah lokasi
vertikal tangan dari lantai.
2)
Pernbata san Horizontal (Horizontal Restriction).
.Jiku jar ak horizontal kurang dari 25 scntimetcr, maka H diatur
me njadi .25 sentimeter. Meskipun objck dapat dibawa atau
dipcgang lebih dekat dari pada 25 sentmeter dari pergelangan
kaki, scbagian besar objek yang lebih dckat dari pada itu tidak
dapat
diangkat
tanpa
mendekatkannya
ke perut
atau
mengcmbangkan
bahu. Pada saat jarak 63 sentimeter dipilih
sebagai nilai H maksimum, hal tersebut kemungkinan terlalu
be sar bagi tenaga kerja yang lebih pendek, khususnya, pada saat
mengangkat secara tidak simetris. Selanjutnya, objek pada suatu
0
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3)

jarak yang lebih jauh dari pada 63 sentirneter dari pergelangan
kaki normal, maka objek tersebut tidak dapat diangkat secara
vertikal tar.pa kehilangan keseimbangan.
Horizontal Multiplier (HM)
Horizontal Multiplier (HM) aclalah 25/H, untuk pengukuran dalam
sentimeter. Jika H adalah ~ 25 sentirnete r, maka nilai multiplier
terscbut adalah 1,0. HM berkurang dengan meningkatkan nilai H
itu sendiri. Multiplier untuk H adalah berkurang 0,4 pada saat
nilai H adalah
63 sentimeter. Jika H lebih besar dari 63
sentimeter, maka nilai HM = 0. Nilai HM dapat dihitung secara
lanusung a tau dapat ditentukan dari Tabel di bawah.
Tabel D 1 Horizontal Multiplier
- -_H·-- ,HM
H
HM
(sentimet er)
( sen t1meter) :
-,; 25

't

1

I

28

1 , 00

46

0,54

0,8~

48

0,52

0,50
0,48
--~2-~---t~_o_,7_8~--+-: ~~5_2_~+--~~----;
30

0,8~

50

I

34

-36--

--

38
40

-42
4 4 --

~-1--

54

0,46

56

0,45

0,66
0 63

58

0,43

60
63

0,42

> 63

0,00

0 74

I-

---t

I

,

0:6()-- --1O ,5 7

--+-1--- _____.__

0,40

_

D3 2. Kornporien Vertikal
I)
Definisi d a n Perigukuran
Lok asi Vert ikal (V) diartikan sebagai tinggi vertikal tangan di atas
lantai. V diukur sccara vertikal dari lantai sampai ke titik tengah
ant.ara pcvangan tangan.
2)
Pemba tu san Vertikal (Vertical Restriction)
Lokasi Vertikal (V) dibatasi oleh permukaan lantai dan batas atas
jangkauan
vertikal untuk pekerjaan mengangkat
(misal; 175
se ntimcte-r}. Lokasi Vertikal harus diukur pada tempat asal dan
tcmpat -mgkat yang dituju untuk menentukan
jarak angkut
3)

(Travel Distance / D).
Ve rtica l JI.Tu ltiplier

Untuk mcncntukan
nilai Vertical Multiplier (VM), maka nilai
absolut at.au deviasi V dari kctinggian optimum 75 sentimeter
harus dihitung. Suatu ketinggian 75 sentimeter di atas lantai
pcrIu diprrtimbangkan
tentang "ketinggian knuckle" bagi tenaga
kcrja c!engan rerata tinggi badan
l1j5 sentimeter.
Vertical
Multiplier (VM) adalah 1 - (0.003 IV-751)dulam satuan sentimetcr.
Apabila V bcrada pada ketinggian 75 sentimeter, maka VM
adalah 1.0. Nilai VM berkurang secara lir.ier dengan penambahan
atau
pcngurangan
ketinggian
dari posisi tersebut.
Pada
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ketinggian la n tai , nilai VM adaiah 0,78 dan pada ketinggian
175
sentimctcr maka nilai VM adalah 0,7. Jika V lebih tinggi dari 175
scntirncter. maka nilai VM adalah 0. Nilai VM dapat dihitung

secara Lmgsung atau dapat ditentukan dari Tabel di bawah ini.
Tabel
02. Vertical Multiplet
-v
I
VM
v
!
(se1 1~imeter)_
(sen time t er) I
0
0,78
100
I
--- ----~I -10
0,81
110
..
-20
0,84
120
-30
0,87
130
---f- -40
0,90
140
I
-----~-~
i
50
0,93
150
'
------ . 60
0,96
160
-----

.

-

1

7H
I----

-

80
90

·-

----

---

0,99
170
------+----0,99
175
-0-,-9-6---+---->
175
-----

VM
0,93
0,90
0,87
0,84
0,81
0,78
0,75
0,72
0,70
0,00

I

D3.3. Komponen .Jaruk
1)

2)

Definisi da n Pcngukuran
Variabcl jarak angkut vertikal ( Vertical Travel Distance Variable I
D) didcfinisikan
sebagai suatu jarak angkut vertikal tangan
ant ara tcrnpat asal (origin) dan ternpat angkat yang dituju
(destination). Untuk pekcrjaan angkat, D dapat dihitung dengan
periguranaan lokasi vertikal (V) pada tempat angkat semula
dcngan tcmpat angkat yang dituju (D = V destinasi - V origin).
Pernbatasan .Iarak (Distance Restriction)
Variabcl jarak angkut vertikal (D) diasumsikan untuk sekurangkurangnv.i 25 sentimeter, dan tidak lebih dari 175 sentimeter.
.Jik a jarak angkut vertikal kurang dari 22i sentimeter, maka nilai
D harus dianggap scbagai jarak angkut minimum yaitu 25
sentirnct cr.

3)

Distance Multiplier (OM)
Distance Multiplier (OM) adalah (0.82 + [4,5/0]) dalam satuan
sentimeter. Untuk nilai D kurang dari 2:=, sentimeter maka tetap
dia sumsik an mcnjadi 25 sentimeter dan nilai OM adalah 1,0.
Distance Multiplier (OM), bagaimanapun juga, berkurang secara
be ra tur-an dengan peningkatan jarak angkut. Nilai OM adalah 1,0
apabila D d iasumsikan pada jarak 25 sentimeter; OM adalah 0,85
jiku D parla jarak 175 sentimeter. Jadi, kisaran 1,0 s/ d 0,85
me miliki nilai variasi D dari O s/ d 175 sentimeter. Nilai OM dapat
dihitunu sccara langsung atau dapat d.tentukan dari Tabel di
bawah
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Tabcl 03. Distance Multiplier

- -~i-:6:M ,

~~~!

timeter)
:
'

~ ·-L
70

85
100

1,00
0,93

115
130

0,86

o.oo

145

0,85

0,88
0,87

160

0,85

175
> 175

0,85
0,00

0,87

·-

0---,M

._,._I

·- --~-\ (scntimete.r)

1

s25
40

D

-· . . __~-----~----

0,86

D2A Komponen Asymf'1etri3
1)
Definisi cia n Pengukuran
Asymmetry dirnaksud meriunjuk kepada suatu aktivitas angkat
yang dirnulai clan berakhir di luar mid-saqittal plane. Secara
umum, akt ivitas mengangkat dengan sudut yang tidak simetris
haruslah clihindarkan. Jika mcngangkat dengan sudut yang tidak
simstr is tctap tidak dapat dihindarkan, bagaimanapun juga,
bat as bc-r.vt bcban angkat yang direkomcndasikan adalah secara
signifikan kurnng dari batas yang digunakan untuk mengangkat
objek dcngan sudut yang sirnetris. Pekerjaan mengangkat dengan
suclut _vang tidak simetris mungkin dipeilukan untuk pekerjaan
ata u ko nd i si tern pat kerja sebagai berikut:
•
Origin dan destinasi angkat diorienta sikan pada suatu sudut
yang satu dengan yang lainnya.
•
Akt ivi tas angkat dilakukan untuk menjaga keseimbangan
tubuh pada tempat kerja yang terhalang, area kerja yang
ka sa r a tau pada lantai yang tidak rata.
•
Gcruk angkat berseberangan dengan posisi tubuh, seperti
yang terjadi pada pekerjaan mengayunkan kantong atau
kotak dari sat u lokasi ke tempat lain
•
Staridar
produktivitas
perlu
mcngurangi waktu
perangkatan.
Sudut a simetri (A) seperti yang diilustra sikan pada Gambar 6.2,
secura opcrasional dijelaskan sebagai suatu sudut antara garis
a sirnetri clan garis mid-sagittal plane. Garis asimetri dijelaskan
sehagai g;n-is horizontal yang menghubungkan titik tengah antara
tulang pcrgelarigan kaki bagian dalam dan titik proyeksi pada
lan tai srcara langsung di bawah titik tengah pergangan tangan.
Garis a si mctri dijelaskan sebagai suatu garis yang melewati titik
tengah a nt ara tulang pergelangan kaki bagian dalam dan jatuh
pada mid-eaqitt.al plane, yang merupakan posisi tubuh netral.
Sudut asimetri bukanlah sudut yang dit.mjukkan dengan posisi
kak i a t a u sudut torso yang membungkuk, tetapi ditunjukkan
oleh lok a si be ban relatif tcrhadap mid-saqittol plane tenaga kcrja.
Sud ut asimetri (A) harus selalu di .ikur pada tempat asal
me nga ngk.it. Jika memang significant control diperlukan pada
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tempat dcstinasi angkat, maka sudut A harus diukur
keduanya vaitu pada asal (origin) dan destinasi angkat.

pada

2)

Pernba ta san Sudut Asimetri (Asymmetry Restictions)
Sudut J\ hanya terbatas untuk kisaran dari O derajat s.d. 135
derujat.. Jika A > 135 dcrajat, maka AM mempunyai nilai sama
dengan nol (0), yang menyebabkan nilai RWL juga nol (0) atau
berarti i idak ada pembebanan.

3)

Asinnmetri] Multiplier

(AM)

Asitmmet n] Multiplier (AM) adalah dihitung berdasarkan rumus 1
- (0,0032 A). AM mempunyai nilai maksirnum 1,0 apabila beban
diangkat secara langsung di depan tubuh. Nilai AM berkurang
secura linier sejalan dengan penurunan sudut asimetri (A).
kisaran n ilai AM adalah dari nilai 0,57 pada sudut asimetri 135
derujat surnpa i dcngan 1,0 pada sudut asimetri O derajat. Jika A
lebih be xar dari 135 derajat, maka AM = 0, dan berarti tidak ada
pcmbcbanan. Nilai AM dapat dihitung secara langsung atau
dapat ditentukan dari Tabel di bawah ini.
Tabel 04. Asipnmetri] Multiplier
~(d~at)At\ 1
1,C :O
~· _
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o.. 15
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0 , c:. ,o

L___
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D.3.5 Kornponen Frrkucnsi
1)
Dcfirusi dan Pcngukuran
Frequency Multiplier (FM) ditentukan

dengan: a) jumlah angkatan
per me nit atau frekuensi, b) jumlah waktu yang diperlukan
unruk mcngangkat objek atau durasi; dan c) ketinggian angkat
vertikal dari lantai.
Frckucn si angkat (F) merupakan rerata jumlah angkatan yang
dibuat at au dilakukan per menit, yang diukur untuk pcriode
lebih dari 15 menit. Oleh karena berbagai variasi pola dan bentuk
kerja , mn ka analis mungkin akan mengalami kesulitan untuk
me ndapa t kan sampel kerja yang akurat pada setiap periode kerja
untuk rnenghitung
frekuensi angkatan (F). Jika variasi kerja
cukup signifikan di dalam frekuensi angkatan, maka analis harus
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men em pkan teknik sampling standar kerja untuk mendapatkan
representasi sampel kerja untuk menentukan jumlah angkatan
per mcnit. Pada kondisi yang demikian, dimana frekuensi yang
bervaria si dari sesi ke scsi, maka setiap sesi harus dianalisis
secnra tcrpisah, tctapi secara keseluruhan
pola kerja harus
masih u-t ap dipenimbangkan.
2)

5160

Durasi Angkat
Durasi angkat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga (3) kategori
yait u; durasi pcndck; durasi sedang, dan durasi panjang a tau
lama. Kat egori tcrsebut didasarkan pada pola periode waktu kerja
dan wa kt u pemulihan atau recovery secara terus menerus
(scpcrti: kerja ringan). Periode waktu kerja terus menerus
mcr upakan suatu periode kcrja yang tidak terputus. Periode
waktu pemulihan
merupakan
durasi aktivitas kerja ringan
selarna pcriodc mcngangkat yang terus mcnerus tersebut. Contoh
kcrja ringan termasuk aktivitas seperti kerja sambil duduk,
mcmonitor opcrasi, kerja perakitan ringan, dsb.
Scl.mjut nv a kategori ketiga durasi angkat
tersebut dapat
dijclaskun sebagai berikut:
a.
Durasi
Pcndek (Short Duration) merupakan pekerjaan
mcngangkat :yang mempunyai durasi kerja 1 jam atau
kurung, yang diikuti dcngan wakru pemulihan 1,2 kali
wa kt u kcrja. Sebagai contoh yang diklasifikasikan sebagai
durasi per.dck adalah pekerjaan mengangkat selama 45
mcnit harus diikuti dengan sekurang-kurangnya 54 menit
wa kt u pernulihan dalam satu sesi kerja, selanjutnya total
wa kt u
mengangkat
harus
dikombinasikan
untuk
mcncntukan secara tepat kategori durasi.
Con toh lain, asumsi seorang tenaga kerja mengangkat
seraru
torus
menerus
selama 30 menit,
kemudian
mclakukan pckerjaan ringan untuk IO menit, dan kemudian
mcngangkat dengan tambahan wakt.u 45 menit. Pada kasus
dernik ian , waktu pcmulihan antara sesi mengangkat ( 10
me nit! adalah kurang dari 1,2 kali waktu kerja awal 30
memt (36 menit). Dengan demikian, kedua waktu kerja (30
m-nit dari 45 menit) harus ditarnbahkan
bersama untuk
mcnrntukan
durasi. Selama waktu kerja total (75 menit)
lcbih dari 1 jam, rnaka pekerjaan harus diklasifikasikan
se bauai durasi sedang (Moderate Duration). Di lain pihak,
jikn periode pemulihan antara sesi mengangkat meningkat
mcnjadi 36 mcnit, rnaka kategori durasi pendek harus
ditcr.rpkan,
yang akan menyebabkan nilai FM yang lebih
be s.u.
b.
Dira si Sedang (Moderate Duration) merupakan pekerjaan
mcnuangkat yang mempunyai dura si lebih dari 1 jam dan
kurang dari 2 jam, yang diikuti de ngan periode sekurangkurangnya U,3 kali waktu kerja.
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c.

Sebagai contoh, jika seorang tenaga kerja mengangkat
secar.i terus mcnerus selama 2 jam maka waktu pemulihan
yar.g diperlukan sckurang-kurangnya 36 menit sebelum
mengangkat pada sesi berikutnya. .Jika waktu pemulihan
yang diperlukan
tidak terpenuhi, dan sesi mengangkat
berikutnya harus dilakaukan, maka waktu kerja total harus
dit.imbahkan bersarna. .Jika total w.aktu kerja lebih dari 2
Jam maka pekerjaan dernikian harus diklasifikasikan ke
dal.im durasi panjang (long duration).
Durasi Panjang (Long Duration) merupakan
pekerjaan
mcngangkat yang mempunyai durasi antara 2 jam s.d. 8
Jam, dengan
mengikuti waktu istirahat standar
yang
diurn ukan oleh perusahaan.
Cat a t an PenLing: Tidak ada rekomendasi batas berat beban
angkat yang discdiakan untuk kerja lebih dari 8 jam.

3)

Frekuensi (Frequency Restriction)
Frekucnsi angkat (F) untuk aktivitas angkat berulang atau
repetitif bcrkisar antara 0,2 angkatan/ men it sampai frekuensi
angkat maksimurn ( 15 angkatan per menit] pada lokasi objek
vert ika l (V) dan durasi angkat (Tabel 6.5). Angkatan di atas
frekuensi maksimum akan menghasilkan nilai RWL nol (0).

41

Frequency Multiplier (FM)

Pembatasan

Nilai Fil/I tergantung dari rcrata jumlah angkatan/ menit (F),
lokasi tangan vertikal (V) pada asal (oriqin), dan durasi angkat
secara tcrus menerus. Untuk aktivitas angkat dengan frekuensi
kurang dari 0,2 angkatan/menit, asurnsikan ke dalam jumlah
angkatan minimum yaitu 0,2 angkatan/menit. Untuk pekerjaan
mcngangkat yang jarang (F<O,1 angkatan/menit), bagaimanapun
juga, pcriode pemulihan biasanya akan sesuai digunakan untuk
katcgon durasi < 1 jam. Nilai FM ditentukan dari Tabel di bawah
1111:

Tabel 05. Frequency Multiplier
Frekuensi
Durasi Waktu K erja
Angka t / --->-1-ja_ml_>_l
_d_a_n_<_2_j_a1
n >2 dan :58 jam
i
Merrit
V"?.75
V<75
V<75 I V"?.7 5
V<75
V"?.75
s 0,2
0,85
1,00
1,00
0,95
0,9 -)
0,85
·-.
)
0,97
0,5
0,97
0,9
0,81
0,92
I 0,81
. ---- ------- f- -·---r --0,94
0,8 )
0,75
0,75
1
0,94
0,88
0,9] , 0,91
0,84
2
0,8 l
0,65
0,65
.
-----j---)
0,55
0,55
3
0,88
0,88 I 0,79
0,7
0,45 I
4
0,84
0,84
0,72
0,7 2
0,45
·0,80 I 0,80
0,6 )
0,35
0,35 ---, I
5
0,60
0,27
6
0,50
0,5 )
0,27
0,22
0,22
7
0,42
0,4 '2
-----

-

I

--

~-----

~:~~ F ~:~~
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,---

-----

8

---,

0,60

0,35

0,35

0,18

0,18

0,52

. -- 0,52

0,30

0,30

0,00

0,15

0,45

0,45

0,26

0,26

0,00

0,13

0,41

0,41

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,21

0,00

0,00

0,0 0-+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

---

11
12
13
14
15
> 15

-·

0,60
I

-

-----·

0,37

I

0,37

0,00
-

-

0,00
0,00

!

I

I

0,34

0,00

0,31

0,00

0,28

0,00
0,00

-----

0,00

--~---

I

0,00

0,0 0

O,OC

!

I

--

V dalarn s.at uan sentimeter
5)

Proscdur Khusus Pcngaturan Frekuensi
Pro scd ur khusus ini dikembangkan untuk menentukan frekuensi
mengangkat (F) yang sesuai untuk pekerjaan mengangkat
berulang tcrte nt u, yang mana tenaga kerja tidak mengangkat
scc.rra tcr us mcncrus selama periode sampling 15 menit. Hal ini
terjadi pa.la saat pola kcrja, dimana tenaga kerja mengangkat
sccara herulang untuk waktu singkat dan kemudian melakukan
kerja ring.in untuk waktu yang singkat pula sebelum memulai
scsi put ar.m kerja bcrikutnya. Sepanjang frekuensi angkat yang
scbcnarnv.i tidak melebihi 15 angkatan/ menit, nilai F dapat
ditentukar. scpcrti berikut:
•
Hit um; total jumlah angkatan yang dilakukan
selama
pcriodc 15 menit.
•
Bagi total jumlah angkatan tersebut dengan 15.
•
Gunakan
nilai yang diperoleh
sebagai nilai F untuk
me ne-ntukan nilai FM dari Tabel.
Scbaaai contoh, jika jenis dan p. .la kerja untuk suatu
pekerja.in meliputi satu seri atau rangkaian sesi berputar
merner lukun waktu 8 menit diikuti dengan 7 menit kerja ringan,
dan rem t;1 angkatan selarna sesi kerja adalah 10 angkatan per
me nit, rnaka
rera ta angkatan
(F) yang digunakan
untuk
me nerit ukan FM untuk pekerjaan tersebut adalah sama dengan
[ 10 x 8J/ 15 atau 5,33 angkatan per meni ., Namun demikian, jika
tenaga kr-rja mengangkat secara terus menerus untuk waktu
lebih d.rri 15 menit, maka frekuensi angkat sebenarnya tetap
me ngguriakan 10 angkatan/ menit.
Semcntara itu, pada saat menggunakan prosedur khusus
ini, katcgori durasi didasarkan pada lamunya periode pemulihan
ant am se si kerja, bukan di dalam sesi kerja. Dengan kata lain,
jika po la kerja adalah terputus-putus dan prosedur ini tetap
ditcrapkan, maka pcriode pemulihan yang terputus-putus yang
terjadi seiarna 15 menit periode sampling, tidak dipertimbangkan
sebagai pe-riode urituk tujuan penentuan kategori durasi. Sebagai
contoh, jika pola kcrja untuk suatu pekerjaan mengangkat secara
manual clan berulang meliputi
1 menit mengangkat
terus
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mcner us pada rerata 10 angkatan/mcnit,
diikuti dengan 2 menit
waktu pernulihan,
maka prosedur yang benar harus diatur sesuai
proscd ur berikut; F = [10 angkatan /men.t x 5 menit] / 15 menit
= 50 / 15 = 3,4 angkatan/ menit.

DJ.:=:,. Kornponcn Pcgangan/Kopling (Coupling Component)
1)
Definisi dun Pengukuran
Sikup alarniah pada tangan kepegangan objek atau metode
mcmegang objek dapat mempengaruhi tidak hanya kekuatan
maksimurn yang dapat dilakukan tenaga kerja, tetapi juga lokasi
tanuan vcrtikal sclama mengangkat objek. Kopling yang bagus
aka n dapat mengurangi kekuatan maks.murn genggaman yang
dipcrlukan dan dapat meningkatkan kesanggupan tenaga angkat.
Sement ara itu, kopling pada objek yang t idak baik secara umum
akun mcrncrlukan kekuatan menggenggam maksimum yang lebih
tinggi dun dapat merrurunkan kesanggupan tenaga angkat yang
dipcrkcnankan
Efckt ivita s kopling tidaklah statis, tetapi mungkin bervariasi
dcngan arianva jarak angkat objek dari lantai, sehingga kopling
yang bagus dapat mcnjadi tidak bagus selama aktivitas
mcngangkat.
Keseluruhan
kisaran
mengangkat
harus
dipcrtim bangkan pada saat mengklasifikasi tangan-ke-kopling
objck. Analis harus mengklasifikasikan kopling ke dalam tiga (3)
katcgori vaitu Bagus (Good); Sedang (Fair; dan .Jelek (Poor). Ketiga
katcgon tcrscbut dijelaskan seperti pada Tabel di bawah ini.
Tabel 05. Klasifikasi Kopling [Tangan-ke-Kontainer]
---BAC1US I GOOD-]-:~ SEDANG [FAIRJ j JELEK [POOR]
1.1..:ontain'-T
1 . Kon tainer
1. Kontainer
dcng<-1 n
desain
dengan
desain
dengan
desain
optimal. seperti;
optimal,
kurang optimal
box, pct i kayu,
atau objek yang
Penjelasan
di!.
Pcnjelasan
kategori
tidak beraturan,
ka tcgon "Bagus"
"Sedang"
berukuran
dijcla sk.m pada .
dijelaskan
pada
sangat
besar,
kctcra nuan 1 s/d ·
keterangan 1 s/ d
sulit
untuk
2 di b.iwah.
3 di bawah.
dipegang,
pmggirannya
runcmg,
dan
licin dll.
Penjelasan
kategori "Jelek"
dijelaskan
pada
keterangan 4 di
bawah
'-----------j
2. Unt uk
objek 2. Untuk kontainer j
yang
tidak
dengan
desain •
bcrat uran, yang
optimal
tapi ;
---------~

,-~-
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.

-

tidak
dikemas
dalam koritaincr.
Katcgori "Bagus"
d ijclask.m
scbagai
suatu
pegangan
yang
nvarnan,
yang
maria
tangan
dapat
dengan
mud ah
mernegang
pcrmuk.ian
objek.
scpcrti
d ijela skan pada ,
I
keterangan 5 di I
bawa h.
'

tidak
ada
pcgangan
a tau
objek
tidak
beraturan.
Kategori
"Scdang"
dijelaskan
sebagai
suatu
pegangan
yang ·
man a
tangan
dapat
ditekuk
dengan
sudut i
I
sekitar
90 :
derajat,
seperti
clijelaskan
pada
keterangan 3 di
bawah.
I

Ketcrarigan Tabcl:
1.
Suatu de sain pegangan/handel yang optimal mempunyai
diameter 1,9 s/ d 3,8 sentimeter, panjang nya adalah ~ 11,5
sentimeter, tcrsedia ruang bebas gera k sebesar 5 sentimeter,
bentuknya silindcr, pcrmukaannya lembut atau lunak dan
tidak mudak sclip.
2.
Suat u desain kontainer yang optimal mempunyai panjang
bagian depan s 40 sentimeter, tinggi s 30 sentimeter dan
permukaan lunak dan tidak mudah selip,
3.
Tenaga kcrja harus mampu menckukkan jari sekitar 90
deraja t di bawah
kontainer, seperti
diperlukan
saat
mcngangkat kotak karton dari lantai.
4.
Sun t u kontainer dianggap tidak optimal, jika panjang bagian
dcpan > 40 scntirneter, tinggi > 30 sentimeter, permukaannya
kasar clan licin, ujungnya tajam atau runcing, pusat masa
tidak simetris, berisi bahan yang tidak stabil, diperlukan
sar uru; tangan waktu mengangkat. Kontainer dianggap terlalu
be sa: ( bulky) jika be ban tidak mudah diseimbangkan antara
tangan dan genggarnan.
5.
Tcnugi kerja harus mampu memegang disekeliling kontainer
den.zar; nyaman tanpa menyebabkan deviasi pergelangan
tang~lll yang berlebihan atau sikap kerja yang tidak alamiah,
d 111 qrip tidak memerlukan
pengerahan
tenaga
yang
berlcbihan.
0

2)
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Coupling Multiplier (CM)
Berdasarkan klasifikasi kopling dan lokasi mengangkat vertikal,
Couplinq Multiplier (CM) dapat ditentukan dari Tabel di bawah ini:
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Tabel E6. Coupling Multiplier (CM)
-- Coupling Multiplier (CM)
Couplinq Type
V < 75
V;:: 75
I
sentimeter
sentimeter
Bugus [Good!
1,00
1,00
-0,95
1,00
Sed<1ng [Fair]
-----.Jelek [Poor]
0,90
0,90
------

l

l

-

D4. INDEKS MENCiANGKAT ( LIFTING INDEX/ Ll)

dapat dihitung
per sa maan sc ha gai bcnku t:

Lijting

lndek;s

(LI)

Berat Brban Riil (Load Weight)

dengan

menggunakan

rumus

L

LI
RWL

DA. 1 Pcnggunaan

RWI.

RWL dun LI untuk Pedoman Desa in Ergonomi

RWL d.m LI dapat cligunakan untuk mernberi pedoman desain
crgonorni dalarn beberapa cara, sebagai berikur:
1)
Multiplier
secara
individu
dapat
digunakan
untuk
mcngidcn tifikasi pekerjaan
tertentu yang berkaitan dengan
berbagai permasalahan
yang mungkin terjadi. Setiap multiplier
rnengind ikasikan kontribusi relatif dari masing-rnasing faktor
pekerjaan (scperti; horizontal, vertikal, frekuensi, dll.).
2)
RV./L dapat digunakan untuk memberi pedoman tentang redesain
pe kerjan n mengangkat secara manual vang sedang dan telah
dilakukan atau untuk mendesain pekerjaan mengangkat secara
manual vang baru. Sebagai contoh: jika variabel pekerjaan tetap
at au fix, maka berat maksimum beban dapat dipilih, sehingga
tid.ik melebihi nilai RWL, jika berat bcbannya tetap atau fix,
rna ka variabel
pekerjaan dapat dioptirnalkan,
sehingga tidak
mclcbihi nilai RWL.
3)
LI dapat digunakan
untuk mengestimasi
stress fisik yang
mungkin tcrjadi pada pekerjaan yang dilakukan. Jika LI lebih
besar, kcmampuan
tenaga kerja untuk dapat bekerja secara
sel.imat juga menjadi lebih kecil. Dengan demikian, dua atau
lebih dc sain pekcrjaan perlu diperbandingkan.
4)
LI dapat digunakan untuk membuat prioritas redesain pekerjaan.
Scbagai contoh, pckerjaan-pekerjaan yang dicurigai mempunyai
pol cnsi bahaya dapat dirangking menu rut nilai LI dan strategi
pengeridalian dapat dikernbangkan me nurut rangking (misal;
pekerja an mengangkat mengindikasikan nilai LI di atas 1,0 atau
lcbih pcrlu mcndapat prioritas utama dibandingkan pekerjaan
dcngan rulai LI yang< 1,0).
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D4.2. Rasionalisasi
Rumus

dan Limitasi

per sumaan

LI

RWL dan LI didasarkan pada konsep bahwa resiko

pckerjaan
mengangkat
yang bcrkaitan dengan nyen pinggang
mcningkat
scrring
dengan
peningkatan
tuntutan
pekerjaan
mcngangkat. Dengan kata lain, jika LI meningkat maka: 1) tingkat
re siko yang diterima tenaga kerja juga meningkat, 2) persentase
tc.kurian kerja lebih tinggi, maka resiko nyeri pinggang akibat
pe kerjaan mcngangkat meningkat.
Narriun
demikian , tanpa tambahan
data
yang menunjukkan
hubungan 8:1L,ra nyeri pinggang dengan LL, maka tidak mungkin
unt uk mcmprcdiksi
besarnya rcsiko yang diterima individu atau
pcrsentase populasi kerja yang pasti berada pada kondisi yang
mengalami n ve-ri pinggang.
E.4.3. Stratcgi In t erve n si terhadap Pekerjaan

mungkm cligunakan untuk
mengidentifikasi
potensi bahaya
pekerjaan mcngangkat yang dimaksudkan untuk rnengevaluasi dan
rcc!csain
pe kerjaan.
Menurut
perspektii
NIOSH,
pekerjaan
mcngangkat ckngan nilai LI > 1,0 dapat meningkatkan resiko nyeri
pinggang, sch ingga tujuan harus ditetapkan
untuk
mendesain
scluruh pck.-rjaan mengangkat untuk mencapai nilai LI s 1,0.
Para ahli mr nvakini kriteria seleksi terhadap tenaga kerja perlu
dii.rk uk.m urit uk mcngidcntifikasi tenaga kerjc yang dapat melakukan
pckerjaan mcngangkat yang merrgandung potcnsi bahaya (khususnya
pckcrja.in mc.igangkat yang mempunyai nilai LI > 1,0) tanpa
mcrringkntkr, n resiko cedera yang signifikan ( Chaffing and Anderson,
1 9~4; I\ voup and Mital, 1989).
Kritcria sclcksi tersebut, bagaimanapun juga harus didasarkan pada
hasil pe nelitiari, observasi empiris atau pertimbangan teori termasuk
tes kekuatan tcrhadap pekerjaan dan atau test kapasitas aerobik.
Tidaklah dapat dipungkiri, para ahli bersepakat bahwa sebagian besar
tl'.naga kerja akan berada pada suatu resiko yang tinggi pada saat
me.akukan pckcrjaan
mengangkat
yang berat (LI ~ 3,0). Dari
pcnjelasan tersebut, maka selanjutnya hasil perhitungan nilai LI
da pat dikla sifika sikan berdasarkan tingkat resiko cedera di bawah ini.
LI

Tabel E 1. Klasifikasi Tingkat Resiko terhadap Nilai LI.
-Nilai LI :I
Tingkat
I
Deskripsi Perbaikan
Resiko
-- -------1-----< 1
Tidak ada masala '1 dengan pekerjaan
mengangkat,
maka
tidak
diperlukan
pcrbaikan terhadap pekerjaan, tetapi tetap
terus mendapatkan perhatian
sehingga
nilai LI dapat diperta hankan < 1.
--~~~~~~~~~
- < 3
Ada beberapa masalah dari beberapa
parameter
angkat,
sehingga
perlu
dilakukan pengecekan dan redesain segera
I pada parameter yang menyebabkan nilai

~--~---------,----
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)
')

-

Tin""i
MM

RViL tinggi. Upayakan perbaikan sehingga I
I nilai RWL <
1.
----+--- ------ --. Terdapat
banyak
perrnasalahan
dari
I parameter
angkut , sehingga diperlukan
· pengecekan
dan
perbaikan
sesegcra
' mungkin
secara
mcnyeluruh terhadap
parameter-parameter yang menyebabkan
. nilai tinggi. Upayakan perbaikan sehingga ,
i nilai RWL < 1.
---
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FAKTOR (::lSJKOLOCil

STi'l\T)t\R

Su rvei Diagnosis Strf'ss Kerja
Kuc sioner ini dirancang untuk mengctahui sejauh mana berbagai kondisi
pekc-jaan menjadi surnber stress seseorang.
Responckn dimint a memilih seberapa sering kondisi tersebut menimbulkan
stress
1.

)
:)_
4.

o.
b.

7.

Bila kondisi yan<2, cliuraikan
Bila kondisi yang diuruikan
Bila kondisi yang diuraikan
Bila kondisi yang c!iuraikan
Bila kondisi yang diuraikan
Bila konclisi yang diuraikan
Bib kondisi yurig .Jiuraikan

tidak pernah menimbulkan stress
jarang sekali menimbulkan stress
jarang menimbulkan stress
kadang-kadang mer.imbulkan stress
sering menimbulkan stress
sering kali menirnbulkan stress
selalu menimbulkan stress
----

Tuj ua n

3

4

5

6

7

Saya mengcrjakan
t ugas-tugas
atau proye K_ pro2·~~~ yan_g_jj_clak perlu
3 Sa\'a
harus
mcmbawa
pulang pekerjaan
kc
rumah set rap sore hari atau akhir pekan o.gar
d~1x1t n:i~_ngejar \\'aktu -- ----- -------!- Tun tu tan tunt ui a n mengenai
mutu pekcrja. m
____ ~<::'_rhac.!_ap sayo. ~ete~Laluan
_
5 Sa·,d
tidak
mempunyai
kesempatan
ya ng
_
rncrn.rdai untu k_ majl!_ dalam organisasi ini
6
Saya bertangcung
jawab untuk pengembang,an
karvawan
lain
. ------------------------7 Saya tiduk jclas kepada siapa harus melap or
_ clan/ a tau sia1x1__y~r)g melapor kepada saya
8
Sa:va tcrj.-pit di t engah-tcngah antara atasan d an

1

2

3

4

5

6

7

----

-

- ----

pekcrjaan

-

2

.)

dan

-

1

idas

.tgas-t ugus

--

saya tide tk

t

--

I

2

I
I

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

-----

1

---

bawahan sava
·--

q

~-

-,

--

I
-

----

mcngha liiskan waktu terlalu ban yak unt uk
pcrtcmuan-poru-rnuan
yang tidak penting ya ng
_ mcn\·ita waktu_ sava
_
l O Tuga s-tugas y~1ng diberikan kcpada saya terls du
_____ -.ulit clan; atc-!u terlalu k~lm___...p_l_e_k_s
_
; 1 Kalau
suva ingin
naik pangkat, saya har '.JS
____ _!!~_encari pekcr_~ac1Q____Qadd satuan kerja lain
12 ~,aya bertanggung
jawab untuk mcmbimbi ng
, darr/ atau
mcmbarrtu
bawahan
sa ya
. 111en:·c Jes; .ika n JJro b_!_~m_n~\_'a
_
11 S2ya
tidak
mernpuriyai
wewcnang
unt uk
_ ! mebksanakan_tanggung jawab pekerjaan saya
l4 • Jalur 2_enntah \i-lQ_g_formr-t! tidak dipatuhi
1 :=; Sa\·a
bert.anggung
jawab
atas scmua proy 'ek
pckerjaa n claL1L1 waktu bersarnaan yang ham pir
-- . lidak dapo.t dikendalika_r_l__
16 Tugas-tugas
tarnpaknya
makin hari menj adi
___ . m__a~_ir~kom_p!cks _
17 Saya me rugika n kemajuan karir saya deng .m
i Inenet~_nada organis_a_s_i_in_i
_
Sc1y,1

1

2

3 'i 4

I
'

..
1

2

3

5

4

6

!
I

7
I

I

1

2

3

5

4

7

6

I
!

1

11
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I

2

3

5

4

6

7
I

I

I

1

2

4 ,5

3

6

7
I

I

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

7
7
I

7

I

1

2

3

4
i

j

I
'
I

I
!

::,

6

I

7
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--------

18 Saya

bertindak
atau
membuat
keputusa nkeputusan yang mempengaruhi keselamatan de lil
kesejah teraan or_a_n~g'"'---la_i_n
_
19 Saya tidak mengerti
sepenuhnya
apa yai 1g
,
diharapkcm da_ri ~_,_a__..y'-a
_
20 Saya melakukan
pekerjaan yang diterima ok :h
. __ _?atu orang tapi tidak diterima oleh orang lain
21 Sava benar-bcnar
mernpunyai pekerjaan yar 1g
lebih banyak daripada yang biasanya
dap at
___ Lslikerjakan dal,~m sehari
22 I Organisasi
rnengharapkan
saya
melebi hi
; keterampilan
dan/ a tau kemampuan yang sa 1a
: miliki
----------23 i Saya hanya
rnernpunyai sedikit kesempat: tn
untuk berkernbang dan belajar pengetahuan d: lil
.
J~eterampilan b~n1 dalam pekerjaan saya
24 • Tanggung jawa b saya dalam organisasi ini leb ih
. __ '.__Inengenai ora!1g_ daripada barang
_
.~5 ! '.3aya tidak mengerti bagian yang diperank. an
' pekerjaan
sava
dalam
memenuhi
tuju: in
__ -r- organisasi
kes~l_l!ruhan
26 : Saya
mcnerirna
permintaan-permintaan
ya ng
. __ '. saling bertentangan dari satu orang atau lebih
27 i Sava merasa bahwa saya betul-betul tidak pun ya
I waktu untuk istirahat berkala
·'.~8 ~Saya kuran_g_ ---t-c-rl_a_t-ih--d-a_n_/_a_t_a_u
__ k_u_r_a
ng
! pengalaman
untuk melaksanakan
tugas-tug as
i sava secara memadai
. - --+---------------__ 29 ; Saya merasa karir sava tidak berkembang
10 I Saya benanggung jawab atas hari depan (ka: ·ir)
_____ L orang lain __
!

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

o

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

--- - - --- - - - - ---- - - --- - - ·· - - - - ---- - - ---D IISI O LEH PEMERIKSA------------------------Total skor
_Skor ~Keta~~!an P_er_a_n
-+-1_+_7_+_1_3_+_1_9_+_2_5
_ _.
Skor Kf>!Konflik Peran
2+8+ 14+20+26
-- -- --------------1----: Skor
Be ban Berlebih Kuantitatif
3+9+ 15+2 l +27
BB Kuan
-----------!------------------+------Skcr
Behan Berlebih Kualitatif
4+10+ l 6+22+28
BBKual
--------+------------------+---------1
Skor PK
Pengcm bangan Karir
5+ 11 + 17 +23+29
--Skor TJO
Tanggung jawab terhadap
6+ 12+ 18+24+30
orang lain
------~

----

----

Kcsimpulan
Skor .::_ 9
: derajat stres RINGAN
Skor 10-24 : derajat stres SEDANO
Skor > 24 : derajat stress BERAT

5169
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8. PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN AHLI K3 LINGKUNGAN KERJA
A.

Pcdoman Pelaksanaan Pembinaan Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja
Pernbinaan Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja paling sedikit dilakukan 40
jam pelajaran dengan setiap jam pclajaran (Jampel) selama 45 menit,
materi pembinaan dan durasi pembinaan sebagai berikut:
----~--------DU RAS I
No.
MATER! PEMBINAAN
PEMBINAAN
Teori l Praktek
·----. --------------- ·---( 1)

(2)

----·-----

(3)

(4)

Peraturan Perundang-undangan K3
5
: a. Kebijakan
Umum Pelaksanaan
Pcmbinaan
dan
Pcngawasan J~3;
b. Persyaratan K3 Lingkungan Kerja
I
2
Program
Higicnc
Industri:
Antisipasi,
rekognisi,
3
2
• evaluasi clan pcngendalian bahaya di tempat ke rja
-----+------+------,
J II Pcngenalan risiko keschatan dan promosi keschatan
2
3
' kerja
4
Sistim inforrnasi lingkungan kerja
1
2
1-·
--------=------=--------___...
___,
_
:i Teknik pcmru rnpu lan sampel faktor fisika, kimia,
3
7
biologi, crgonomi dan psikologi
6
Vent ilasi ind us: r i
2
3 ---,
·--............-.----------- ----!-----+----7
E\·;.dua::::i
2
5
-------·
8 Jumlah
18
i 22
Total
40
t

--

-· --

------

-

-

!

!

·-

--

-

_,_

__j_

_

13.

Pedoman Pclaksanaan Pcmbinaan Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja
Pcmbinaan Ahli KJ Madya Lingkungan Kerja paling sedikit dilakukan
40 jam pelajar.m dengan setiap jam pelajaran (Jampel) selama 45
menit, m atcri
pcrnbinaan dan
durasi pembinaan sebagai berikut:
.
DURASI
N(1.
MATER! PEMBINAAN
PEMBINAAN
Teori
Praktek
-..
_
( 1)
(2)
(3)
(4)
Pcraturan Pcrundang-undangan
K3
5
a. Kcbija kan Umum
Pelaksanaan
Pembina an dan
Pengawasan K3:
b. Pelaksariaan K3 Lingkungan Kerja dalam pc nerapan
SMK3
--------2
Manajerncn
higicnc
industri
per er icanaan ,
3
2
: pengumpulan sarnpel, perckaman data dan pel .iporan
j
----,.., · -,)
Program higicnc industri spesifik untuk penc lengaran
2
3 I
I
dan per nafasa n serta kualitas udara dalam ruangan
I
I iindoor air quality)
--,--------------4 I Pcriilaian
risiko kesehatan
kerja spesifik program
3
2
pcngendalian kcbisingan, program pencegahar 1 pahaya
saluran pernafasan dan kualitas udara dalam ruangan
---~-

---

I

I

I

-

--

---

!
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--r---

- _ -0 indoor air qun~ity )

----------

I

I

---

I

S ' Prosedur evaluas si K3 Lingkungan Kcrja
-~-6 . Prosedur
pcng; idaan
dan
pencatatan kehutuhan
peralatan higiene . industri
7
Prioritas penang a nan dari risiko kesehatan
mctoda
pcngambilan sa nrpel dan metoda analisis
.
....
- -----8
Evaluasi
. ----~-----9 .Jumlah
Total
----------

2
2

I

2

!
I

3
3

I
3

-

---

--

-

3
23

2
17
40

--

--

C.

I

Pedoman Pelaksanaan Pcmbinaan Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja
Pcrnbinaan Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja paling sedikit dilakukan
40 jam pelajarnn dengan setiap jam pelajaran (Jampel) selama 45
menit, m.iteri pembinaan dan durasi pembinaan sebagai berikut:
DU RAS I
No.
MATER! PEMBINAAN
PEMBINAAN
Teori
Praktek
1)
(2)
(3)
(4)
--------Per ar ura n Perundang-undangan K3
5
a. Kebijakan Umurn Pelaksanaan
Pernbinaa: 1 dan
·
Pengawasan K3;
I b. Pelaksanaan
K3
Lingkungan
Kerja
dalam
I
pe nera pan SMK3
-------------2
Prosedur evaluasi proses antisipasi dalam ugiene
2
2
I
, indu stri
3
Prosedur cv.rluasi proses rekognisi faktor 1 raha ya
2
2
lingkungan kcrja dan penilaian risiko kesehatar l
4
Prosedur evaluasi clan analisa hasil pemer iksaan
2
2
I sarnpel dan statistik lingkungan kerja
5 i Proscdur evaluasi dampak pajanan, cpidemiok .gi dan
3
2
I statistik
penvakit akibat kerja
Prosedur p-~n;·usunar. p_r_o_g_r_a_m_K_'_3_d_a_n_a_u_d-it
faktor
3
2
risiko buhaya lingkungan kerja
7
Prosedur- evalu.isi hasil promosi kesehatan kerj a
2
2
13
Proscd ur pcrigcridalian pajanan risiko ling) cungan
2
3

I

(

I

- 6-t
I

-------+-------

---

---

!

9
10

kcrja

--

--------

---------

--

---

---------

Evaluasi
.Jurnlah

-

4
25
Total
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I

'

40
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rJ. FORfv1ULIR PEMERJI-~SAAN DAN/ ATAU PENGUJIAN

A. Forrnulir Perneriks.ian Dan Pcngujian Awal/Berkab/Khusus

Iklim Kerja

Panas (ISBBI*

KOP INSTANSI YANG
M ELAKUKAN PEMERIKSAAN / PENG UJIAN
I. D1\TA UMUT\1

a.

Pcrusah.ran

b.

Alamat

c.

cl

Pcngurus/ Pc na nggurig jawab
Lokasi Pcmerik suan / Pcngujian

c.

Nornor Dokurnr-n Pe ngujian

f.

Sebelurnnya
Nomor SKP P.JK3/Bidang
Nomor SKP Ahli K3 Lingkungan Kcrja

g.

Muda/l'vlady;1/Utama/Penguji

K3

2. PF:MERIKS/\AN !)/\'\J/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS
a Nama Abt Ukur Yang Digunakan
b. Type, Nomor Seri
c. Negara Pernbu.u
d. Tanggal Kalibra si Ek sternal Tcrakhir
c lnstansi Pcngkulibrusi
f.

Tanggal Perneriksaan / Pengujian/
Pc n guku ran

g

Wak t u Pcrncr ik saan y Pcngujian y

Pengukur an

--~n

Pukul

s.d

.

3. PE\1ERIKSAAN DAl'\/ATAU PENGUJIAN TEKNIS

--~-~
No.. Ruangan -··
1I

I bazian

Nomor
Titik uji

ISBB
(0 q

I
i

Durasi
Papa ran
Terhadap
Pekerja
per.Jam

B, -ban

erja
isik
(R: ngan

JS, edang

/8 erat)*

----r--I

1

i

I_

Kct.erarigan.

-

Titik lo ka si tergambar pada sketsa terlampir.

4. Metode perurukuran vang dipakai:

5172

NAB

Tindakan
pengendalian
yang telah
dilakukan

j
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5. An alis.is:
······························ ······· ··· ············· ····· ···· ···· ··················
··········· ··· ··········· ······· ······ ····· ····· ······· ··· ············· ···· ·········
o. Ke simpulan:
......

···· ···· ······ ····· ·········· ····· ····· ·········· ······· ···························
··· ············· ······· ········ ··· ······ ····· ··· ·········· ········ ········ ···· ······

····· ········

····· ·····

........

7. Pr rsvaratan vanj; h.ir us scgcra dipenuhi:**
..............................
...........

····· ··· ··· ····

...

··················· ··········· · ······ ··············· ··············· ······· ·········
··········· ···· ·
························· ······················ ··· ·········· ·········

......................
,
···· ········· ···· ···· ··· ········· ···
Yang Merneriksa dan Menguji
Perigawas Ketenagakerjaar; Spesialis K3
Lingkungar. Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madya/ U1 ama/ Penguji K3,

Dixet uj u i:
Ma najcr Tcknis.*'"'"

(. . . . . . . . . . . . . . .

NIP

)
.

(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)

NIP /No. REG

.

Ketvra ngan:
Corot yang tid.ik perlu
''
Tida k digunakan un tuk pengujian yang dil.ikukan
oleh Ahli K3
Lingkung.m Kcrj.i Muda/Madya/Utama/Penguji K3
''* Digunakan unt uk perneriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli
K3 Lingkungan Kerja Mu<la/Madya/Utama/Penguji K3

5173
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B. Furmulir Pcrnerik saan clan Pengujian Awal/ Bcrkal..j' Khusus Kebisingan*
KOP INSTANSI YANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN

-------------~

1. DATA UMUIV1
a.

b.
c
cl.
c
f.
)!

Perusahaan
Alamat
Pen gurus/ Pr n.inggung jawab
Lokasi Pcmeriksaan/Pengujian
Nomor Dok urnrn Pcngujian
Se bclu mnva
l\omor ~;Kr PJh:3/Bidang
Nornor SKP Ahli K3 Lmgkungan Kerja
Mucla/ Madv.: _/ Utama/ Penguji K3

2. PEMERIKSAAN

D;\N/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS

a. Nania Alu: Uk u r Yang Digunakan
b. Type, Nomor Seri
c Negara Pcmbua:
d. Tanggal Falibrasi Eksternal Terakhir
c. In sta n si Pengk~· librasi
I. Tanggal Pcmcriksaan/ Pcngujian/
Perigukuran
g. Wak t u Pc·rncriksaan/ Pengujian /
Pcngukurun
J PEMERIKSAAN
IN<~
Ruang

Puk11l

DA~~/ A.TAU PENGUJIAN TEKNIS
-r-!\Jo. Titik
Kebisingan NAB

I

kerja
/ bagiar:

Pvngukuran
1 Pengujian.

(dBA)
I

,

j

s.d

Jumlah
Jam
pernaparan
ke bisingan
per hari.

.

Tindakan
pengendalian
yang telah
dilakukan.

--1----~---+------------+---ti----=-----+------~

i
L

Keterangan: Tit ik lokasi tergarnbar pada skctsa tcrlarnpir.
1. J\ktode penrrukuran yang dipakai:

0

... · ············ ····· ··· ················ ···· ·····

:\. An.ilis is:

5174
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6. Kosimpulan:
.... ···············.
··· ·· .... ···················································
····· ·························· ··
.............................
········································
··············· ······· ······················

7. Pcr syaratan varu; haru s segera dipenuhi:**
......

··············· ·······

.............................

...

········ ····························

··········

···········

·······························

········· ····· ······················
··········· ··········· ······················

,
······ ············· ·················
Yang Memeriksa dan Menguji
Pengawas Ketenaga kerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madya/ Ut ama/ Penguji K3,

......................

Disctujui:
Ma najcr Teknis,"**

(

.

l'\IP

.

"

)

(

)

NIP/No. REG

.

Kctcr anga n:
"
Corot yang t.id a k pcrlu
**
Tid ak dij.unakan
untuk pengujian yang dil.ikukan oleh
Linukung.m Kcry1 Mucfo/Madya/Utama/Penguji K3
'""
Diguriakan untuk pcrneriksaan dan pengujian yang dilakukan
K3 Lingkunga n Kcrja Muda/Madya/Utama/Penguji
K3

5175
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oleh Ahli
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C. For m uli r Pemcrrk saan dan Pengujian Awal/Berkala/Khusus
Urit uk Perna par an l.cngan Dan Tangan/Seluruh Tubuh*

Getaran

KOP INSTANSI YANG
M l<LA!,UKAN PEMERIKSAAN / PENG UJIAN
-------

----------

---

1. DATA UMUl\1
,1.
Pcr usahuan
b Ala mat
c. Pengurus/ Pc1unggung jawab
d Lokasi Perne rik saan y Pengujian
c. Nomor Dokurncn Pcngujian
Scbclumnva
I.
Nornor ~KP P.Jl,3/Bidang
g
Nornor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madv.i l Utarna ' Penguji K3
2 PEMERIKSAAN DA>!/ ATAU PENGU,JIAN TEKNIS
.i

b.
c

cl.
L'

f.
g.

:1

Ukur Yang Digunakan
Tvpe , Nornor ~cri
Negara Pombu.u
Tanggal Kalibra si Ekstcrnal Terakhir
lns ta n si Pcngkalibrasi
Tanggal Pcmcriksaan/ Pcngujian/
Pcngukuran
Waktu Pcmcri k saun y Pengujian y
Penguku ran
Nama Alu t

Pukul

PE\i1ERIKSAAN DAN/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS
~~~~-Ruang / Baaia n, ' Sumbcr
Durasi
Has il
No.Tit ik loka si getaran
.Jarn
Uji
: Pcmaparan (m/ d ~t2)

s.d

NAB

~~tPerhari

..

Tindakan
pcngendalian
yang telah
dilakukan

i

Kc.crangan: Tit ik lokasi tergambar pada sketsa terlampir.
4. l\1ctode penuukuran

.=;_

.'\nalisis:

5176

yang dipakai:

I
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(). Kcsim pula n:
.... ......................

············· ···· ·············· ············· ·····

············· ··

······ ········· ··················· ····· ··········

...

.

····· ···· ··· ·······················

7. Per syaratan va ng harus segera dipenuhi:**
...........................

···· ········ ··········· ········· ···············

......................... ...........

Disctujui:
Mariajc r Tekr:1s,***

(

..

NIP

..

.......... )

········ ···· ···· ··

··········· ····················
············· ···· ················· ·

...................... ,
.
Yang Memeriksa dan Menguji
Pcngawas Ketenaga kerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madya/ U1 ama/ Penguji K3,
(
NIP/No. REG

········ ··········· ········

.)
.

Kctcr.mgan:
Corct yang ticlak perlu
**
Tidak digur.akan untuk pengujian yang dil.ikukan
oleh Ahli K3
Lingkung.m h'cr_1:i Muda/Madya/Lltama/Penguji K3
*'*
Diguriakan unt.uk pemeriksaan dan pcngujian yang dilakukan oleh Ahli
!·~3 Lingkungan Kcrja Muda/Madya/Utama/Pern~ji K3

5177
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D. Forrn u li r Pcmcriks.ian

clan Pengujian
Radio Dan Gclornb.mg Mikro '

Awuly Berkula.' Khusus

F'rekuensi

KOP INSTANSI YANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN / PENG iJJIAN
- ~--

I.

----------

-~-

l)

AT A U \II U !'vi

a.

Perusah.tan

b.

Alarna t

c.
cl.

Pengurus/ Pcn.mggung jawab
Lokasi Pcmcriksaan/ Pengujian
Nornor Dok urnc n Pcngujian
Scbcl urrmva
Nomor SKP P.JJ~:3/Biclang
Nornor SKP Ah;i K3 Lingkungan Kerja
Mucla/ Mady« / Utama/ Fenguji K3

t'.

f.
g.

2. P~MERIKSAAN Di\N/ AT/\U PENGUJIAN TEKNIS
;1
'.'Jama Abt Uk111· Yang Digunakan
b. T~·1x·, Nornor 'Seri

Pernbu.n
cl. Tanggal Kalibrn si Ek-.tcrnai Tcrakhir

c.

Negara

c

l n sr a n si Pcnukalibrasi

I.

Tanggal Pcmcrik saan ' Pengujiany
Pcnguku ran
g. Waktu Porner iks.ran / Pcngujian/
Pcn<c;ukuran

J.

Puk ul

s.d

PS\IIERIKSAAN Di\N/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS
- -~f;o. :
Rue 1ngan.
Power I Kekua tan
K ekuatan
'
I
I
I
Be 1gian.
Density
Medan
Medan
Ne ,_Titik
I (mW /sent
Magnet
Listrik
'
pcng uk uru n
imctcr2)
(V/m)
(A/m)
Has ii NAB H,; Si] I NAB
I
Ukur
I Uk ur

..

-~

1

--

'
!

I

I

I
:

Keterangan

4. Mctodc perizukuran yang dipakai:

5178

I

I

Tit.ik lo ka si tergambar pada skctsa tcrlampir.

Waktu
Perna pa ran
(men it)
I
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• >

Kcsimpulan:

··············· ·······
.
Yang Memcriksa dan Menguji
Pengawas Ketcnaga kcrjaan Spcsialis K3
Lingkungan
Kcrja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madya/ U: ama/ Penguji K3,

......................
Di:«: t uj t , i
!\Ltnajc:· Tt·k!1;s.'"*"

(

~IP

.

. .

.

'

.......)

(

,

,,,,,,,,,,,,,,

NIP/ No. REG

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.. )
.

l(ctcrangan:
Corvt yang tid ak pcrIu
Tid.ik diuuriakan
untuk pengujian yang dil akukan oleh Ahli K3
Lingk u ng.m l<n_1a Muda/Madya/Utama/Penguj1
K3
"* Digunakan u n tu k perneriksaan dan pcngujian y rng dilakukan olch Ahli
K3 l.ingk unua n Kcrja \1uda/Madya/Utama/Pen!~uji K3

5179
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I·~. Formulir Pcmcr iks.um clan Per.gujian
Cltrn Urigu (UV)"

Awal/Berkala

/ Khusus

Radiasi

Sinar

KOP INSTA'.'ISI YANG
MSL/\KUKAN PEMERIKSAAN/PENG UJIAN
1. DATA UMUl\1

Pcrusuh aan
b

Ala mat
Penguru s / Pen. 1 nggun~ jawab
Loka si Pcmcriksaan/ Pcngujian
Nornor [ >okurrwn Pcngujian
Sebclurr.nva
Nornor SKP P. Jf~3 / Bidang

d.
C.

f.

Norncr SKP 1\hli K3 Lingkungan

(1

h

1\luda/ Mudvn

i I Itama'

Pcnguji

Kerja
K3

2. PEMERIKSAAN !),~!\/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS

a. Narna Abt Uk ur Yang Digunakan
b. Type, Nornor ~cri
c
cl.
c

Negara Pembu.i t
Tunggal Kalibrn si Ekstcr nal Terakhir
ln sta n si F.>engkct!ibrnsi

f.

Tanggal Pcmcrik saa n / Pcngujian/
Pcngukuran

g. Wakt u P<'meriks.;,ian/Pcngujian/

Pukul

s.d

..

NAB

Tindakan
pcngandalian
yang telah
dilakukan

Pcngukuran
J. HASIL PEMERIKSAAN DAN/ ATAU PENGUJIAN TE;(NIS
'\Jo.

I

Ruangan
I Bagiari

Jam
Pernaparan

Hasil Uji
(mW/~-.ent.i

Per hari

mete r-)

I -~No.Titikrumlah

1 pc-nguk uran

I

i
I

___

Let ernngan

___j_~

_L.

I

Titik l( .ka si tergambar pada skctsa

4. Mcrode pengukur

5180

_.._

an yang dipakai:

_

tcrlarnpir.

I
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t).

Kcsimpulan:

················· ····· ········ ········ ·········· ··········· ···· ···· ·················

····· ····

...........

..... ········ ······ ······· ··

'i . Pcrsyaratan

········ ······················ ······· ······ ·············· ··· ····· ·····················

yang h.ir us segera dipcnuhi:**
········ ··· ············ ··········· ········· ····· ······ ····· ········· ······ ····

....................... ............

...................... ,
·········· ···· ················ ······
Yang Merneriksa dan Mcnguji
Pcngawas Ketenaga kerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kcrja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Mud a/ Madya/ u, ama/ Penguji K3,

Dis.ct.uj;ri:
Ma najer Te k n is ,"?"

(

NIP

.

..

..........

)

(

)

NIP/No. REG

.

Kcu-rangan:

,.,'*

5181

Corct yarig ud: k per! u
Tidak dir.unakan
untuk pengujian yang dil.ikukan oleh Ahli K3
l.ingkung.in Kcrja l'vluda/ Madya/ Utarna/ Penguji K3
Digunakan untuk pemcriksaan dan pengujian yang dilakukan olch Ahli
K3 Lingkungan Kcrja Muda/Madya/Utama/Pcnguji K3
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F. Forrn u li r

Pc-mer iksuun

clan

Pengujian

Awal/Bcrkala/Khusus

Medan

l'vlagnet Statis*
KOP INSTANSI YANG
MEL\KUKAN PEMERIKSAAN/PENG UJIAN
I. DA. TA UMUl\1
a Pcr usah.ian
b Alarnat
c. P~n[!,urus/ Pcn.mggung jawab
cl
Loka si Pemeriksaan/Pengujian
e. Nomor Dok urne n Pengujian
Sebelumnva
f.
Nomor SKP P.JK3/Bidang
g.
Nomor SK? Ahli K3 Lingkungan Kerja
M uda' Madv.r / l 'tama / Pcnguji K3
2. P~MERIKS1\AN D1\N/ATAU PENGUJIAN TEKNIS
a

b.
c.

d.
c
f.

Abt Uk ur Yang Digunakan
Type. Nomor Sen
Negara P,·mb11a1
Tanggal Kalibra si Ekstcrrial Terakhir
lnstansi Pcngkulibrasi
Tanggal Perncrik saan I Pcngujian/
Narna

Pe nguku ran
g. Waktu P< -rncrik su.m / Pengujian/

Pukul

s.d

.

Pcnuuku ran
?. I IASIL PEMERIJ-.:SJ\AN DAN ATAU PENGUJIAN TEJ<NIS

lf\:Cl. •

I
I
I

Ruar1ga;;·,-- - Pengukuran -1Pengukuran
Bagian;
Scluruh
Pekerja
No.Titik
Tubuh/
khusus
Pe ngu k ura n. Tcmpat Kerja dan Lingker
Um um
Yang
(Tesla)
tcrkcndali.
(Tesla)
, Hasil NAB
: Hasil NAB
~--- _ j_u_k_u_r_!

i

_u_k_u_r~i----+-

·=>engukuran
Anggota
~erak/ Limbs
(Tesla)

+asil

Pengukuran
Terhadap
Pengguna
Pera la tan
med is
Elektronik
(Tesla)
Hasil NAB
Ukur

NAB

Jkur

I

I

.
I<c·.erangan

~- -- . _

__..______._____.___ l_

Tit ik k.ka si tergambar pada skctsa tcrlampir.

4. Mctodc pcnuuk ura n yang dipakai:

5182

I

I

;
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:S.

An alisi s:

h. Kcsimoulan:

i.

Per syaratan vanj; harus scgcra dipenuhi:**

...................... ,
.
Yang Merneriksa dan Menguji
Pcngawas Ketenaga kerjaan Spcsialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/Madya/U! ama/Penguji K3,

Disctujui:
Manajcr Tckrns.***

(
NIP

.
.

.

)

(

)
NIP/No. REG

.

Ket er.mean:
**
'**

5183

Corel yang tid.ik pcrlu
Tidak diguriakan untuk pengujian yang di! akukan olch Ahli K3
Lingkungan Kcr;a Mud a/ Madya/ Utama/ Penguji K3
Digunakan untuk pcmcriksaan clan pengujian y.ang dilakukan oleh Ahli
1{3 Lingkungan Kerja Muda/ Madva / Utama/ Penguji K3
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G.Forrnulir Pcmcrik saan chm Pengujian Av..·al/Berkcila/Khusus Iklim Kerja
Dingin (Cold Stress)'
KOPINSTANSIYANG
Mf;:L/\KUKAN PEMERIKSAAN/PENG JJIAN
I. [),\TA UMUl\l
a.

Pcr u sa h.ia n

b.
c.

Alarna t
Pengurus/ Penmggunr; jawab
Loka si Pcmcriksaan/Pcngujian
Nomor Uokunwn Pcngujian
Se belurnnva
Nomor SKP !'.JKJ/Bidang
Nomor ~'.KP Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda z Madv.: Utama y Pcnguji K3

d

('.
f.
g.

2. P:i:MERJKS:\AN DAN/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS
a Narna AJ;,t Uk u r Yar.g Digunakan
b. Type, Nomor Sen
c. '.'Jcgara Pcrnbuat
d. Tanggal Kalibr a si Eksternal Tcrakhir
e In stan si Penukalibrasi
f. Tanggal J>cmeriksaan/ Pengujian/
Pcngukuran
g. Waktu Pcrncr ik s.ian j Pcngujian/
Pukul
Pcnguku ran

s.d

3. PEMERIKSAAN DAN/ ATAU PENGU.JIAN TEKNIS
-,.---:lo. Ruangan Nomor !
Suhu
Durasi
Be bar l
Kecepatan
Kerja
An gin
/ bagian
Ti t ik
tern per at ur
Pa par an
UJI
aktu al
Terhadap
Fisik
Pekerja ' (Ringar
(()Cl
1/
b
per Jam
Sedam ii
Berat) *

~ __
h.e1 erangan

_l__ -- --------'-----~-Titik lo kasi icrgambar pada sketsa terlampir.

4. l\1ctode periguk ura n va ng dipakai:

5184

.

Tindakan
pengcndalian
yang telah
dilakukan

I

I

- 222 -

6. Kc simpulan:

7. Persyarat an va nj; h.rr ux scgcra dipenuhi:**

...................... ,
Yang Memerik sa dan Menguji
Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madya/ U·ama/ Penguji K3,

Dis.ct.ujr.i:
Manajc r Tck n is,***

(

.

NlP

.

..

.......

,

(
NIP/No.

REG

:,etl'r:1ngan:
Corer yang tid.ik pcrlu
-r»:
Tidak diguriakan
untuk
pengujian
yang dilakukan
olch
l.ingkung.m
Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji
K3
"*
Digunakan un: uk pemcriksaan
dan pengujian y ang dilakukan
1-:3 Lingkungau
Kcrja Muda/Madya/ Utama/ Periguji K3

5185

.

)
.

Ahli

K3

oleh Ahli
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l+Forrnulir Pcmer ik snan dan Pcngujian
D: Tempat Kcrja

----

Awal r Berkalay Khu sus Pcncahayaan

KOP INSTANSI YANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN/PENG JJIAN
---

-----

- -----

----------

I. Di\:A UMUl\I
a. Pcr usah.ian

b.

Alarnat

c.
cl.
e.

Pengurus/ P<~nanggung jawab
Lokasi Pemcnksaan/Pengujian
Nomor Dok u rnr n Pe ngujian
Sebelumnya
Nomor SKP P. J l-.:3 / Bidang
Nornor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Mady.i / Ut.a ma / Pcnguji K3

f.
g.

2. PSMERlKSAAN DAN/ATAU
a

PENGUJIAN TEKNIS

Nama Al~11 Uk ur Yang Digunakan

h. Type, Nomor Seri
c. Negara Pcrnbu.u

d. Tanggal Kalibra si Eksternal Terakhir
c. l n st a n si Pengkalibra si
r. Tanggal Pcmc ri k sua n r Pc ngtijia n y
Pcngukuran
g Wak tu Pcmorik saan / Pengujian/
Pcnguku ran

Puk ul

s.d

..

J. HASIL PEMJ,:RIKS1\f\N DAN/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS
~
Jenis
r ;~'7i~1,mga~
~~- Titik
I Sumber
I Luas I Intensitas (Lux)
I
Pengukuran
' / Bagi an Prnuuku ran
Penerangan
Jendela
I
/ Pencahayaan Ruangan
(Urnum
Hasil Standar
(Alami
(rn-]
/Lokal)
Ukur
/Bua tan)

~-- ----+ -

i

l_L

--

~_1----~

h l '1 e ra ngan. Tit.ik loku si tergarnbar

.i

Mctode pengukura n yang dipakai:

.:S. Analisis:

5186

pada sketsa terlarnpir.

I
I

I
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I)

Kcsirnpulan:

7 Pi-r svuru tan varu: h.rr u s segera dipenuhi:**

......................
,
···· ····· ············ ······ ········
Yang Memeriksa dan Menguji
Perigawas Ketenaga cerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/Madya/TJtama/Penguji K3,

Dis e tujui:
Manajer Tckriis.":"

(

I\IP .........

)

(
NIP/ No. REG

)
..

Kctcrnngan:
Corer yang tid.ik perlu

-r:

-r :»:

'h

5187

Tidak diuunakan
untuk pengujian yang dil.ikukan
oleh Ahli K3
Lingkung.m Kc-rja Muda/ Madya/Utama/Penguji K3
Digunakan un t uk pemcriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli
K3 Lingkungan Kcrja Muda/Madya/Utama/Pcnguji
K3
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I.

Formulir Pemcr ik sa an clan Pengujian Awal ' Berkala/ Khusus Debu*
KOP INSTANSI YANG
MELAKUKAN

-----

PEMERIKSAAN /PENG IJJIAN

----------

-----~-

1 . D t1(;'A U '.\1 U f\l
a. Pcrusah.ian
h

Alarnat

c.

Pcngurus/ Pcn;mggung jawab
Lok asi Pcme-r ik sa.m / Pcngujian
Nomor Dok u rnr n Pcngujian
Scbclumnya
Nornor SKP l',J !~3/ Bidang
Nornor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda y Madv.irUtarna , Penguji K3

cl

c.
f.
g.

2. Pt<.:rv1El~IKSAA.N D1\'\/ ATAU PENGU,JIAN TEKNIS
~t
Numa Al.u Uk ur Yang Digunakan
b. Tvpe. Nornor ~tTJ
c. :kgara Pcrnbuat

d. Tzn'.ggal Kalibia si Ekstcrnal Terakhir
c l nst.ansi Pcnukal ibr asi
f. Tanggal Pcmcrik saa n / Pcngujian/
Periguk uru n
g. Wakt.u Pcmcriksann

r Pcngujiarr/

s.d

Pukul

.

Pcnguku ran
J. HASIL PEMl.:RIKS1\AN
r
-1
---

No. , Ruangun / Bagi an

DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS
I

No. Titik
Pcngukuran

I

Jenis
Debu

Peng ukuran

(n1, ~/m3)
Hasi l

f- -

Uku--

---l----------

L--~---

I<cr.erangan

Tit.ik

--- ---------+--~----+--

J______._____.__

lokasi tergambar pada sketsa terlampir.

·1. :\ktodc pcriguk u r.. n yang dipakai:

·1.

1\1'.alisis:

5188

NAB

,•

Tindakan
Pengendalian
yang tclah
dilaksanakan
--

- 226 -

t ).

Kvsimpulan:

7. Per svara tan vang har u s scgera dipenuhi:**

......................

,
Yang Merneriksa dan Menguji

Disct ujui:
Ma naje r Tc k n 1 s , ***

Perigawas Ketenaga kerjaan Spesialis
Lingkungan
Kcrja/ Ahli K3 Lingkungan
Mud a/ Madya/ U1 ama/ Penguji

(

.

NW

.

..........

)

(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP/No. REG

.

"

"

Kctcr angan:
Corel yarn; cidu k pcr lu
Tid a k dir.unakan
untuk
pcngujian
yang dil.ikukan
oleh
Lingk ung.m Kcrj., Muda/Madya/UtE:ma/Penguji
K3
'u
Digunaka n u n t _1k perneriksaan dan pengujian yang dilakukan
K:3 Lingku nga n Kcrja M uda/ Madya/ Uta ma/ Periguji K3

Ak

1

5189

.
K3
Kerja

K3,

)

.

Ahli

K3

oleh Ahli
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. J. For:nulir
pr-rnerik saan
Le-rba hava"

dc:111

pcngujian

awal/ bcrkala/ khusus

gas/ uap

KOP INSTANSI YANG
ME:L/\KUKAN PEMERIKSAAN /PENG JJIAN

l . D i\TA U !\1 U f'vl
n. Pcru sah.um
b.

Ala mat

c.

Pcngurus/Pcn,mggungjawab
Loka si Pemeriksaan/Pcngujian
Nomor Dokum.-n Perigujian
Sebclumnva
Nomor ~~KP P.J 1~3 / Bidang
Nornor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja
M uda jrvlar!y;i I Uta ma/ Penguji K3

cl
c.

f.
g

'

PEMERIKSAAN D:\N / ATAU PENGU,JIAN TEKNIS
,1. Narna Ala t Uk ur Yang Digunakan
b. Tvpe , Nornor ~n1
c: Negara Pcmb11<11
cl. Tanggal Kalibra si Eksternal Terakhir

c

lnstansi Pe ngkalibr asi
f. Tanggal Pcme rik saa n / Pcngujian/
Penguku rm
g. Wakt u Pcmcrik saan r Pcngujian/
Periguk uran

3. 1-:'.ASIL PEMERIKSAAN
Ne. • Ruanuan

/ Bagi an

!--+-·· .
L__

l<t·Lerangan

5190

s.d

.

DAN ATAU PENGUJIAN TEKNIS

'.'Jo. Titik
Prngukuran

zukuran
Jenis ~eni
Gas/Gap
(bds at au mg/m3)
NAB
Hasil
Ukur

~~!~--~~~~-~~~~~-~~~~

Tit.ik loka si tcrgambar pada sketsa terlampir.

4. Mctodc pcnaukurun yang dipakai:

;,. Ana lisis:

Pukul

Tindakan
Pengendalian
yang telah
dilakukan
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! r.

Kcsimpulan:

......................

Yang Merneriksa dan Menguji
Pengawas Ketenaga -cerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/Madya/ U: ama/ Penguji K3,

Di set uj u i:
Manajer Teknis,***

)

(

J\:IP.........

(

)

NIP/No. REG

Keter.mgan:
*
Corct yang t id.rk perlu
*"
Tida k dijtunakan untuk pengujian yang dil.ikukan
l.inakung.m Ki-rj.. Mucla/Madya/Utama/Penguji K3
,h

5191

.

,

.

oleh

Ahli

K3

Digunakan untuk pcmeriksaan dan pengujian yang dilakukan olch Ahli
K3 Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3
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K. Forrriulir

Pe meriksaan dan Pcngujian
Pajarian Biologi Ba h an Kimia"

Awal/Berkala rKhusus

Indikator

KOP INSTANSI YANG
MF,LAKUKAN PEMERIKSAAN /PENG !JJIAN

1. 01\TA L:MUrvt
;1.
Per u sa h.ia n
b. Ala mat
c.

cl
('.

f.
g.
L_

Pcngurus/ Pcn.mggunj; jawab
Lo ka si Pcmc tik saan ,' Pcngujian
Nomor Dok u mc-n Pcngujian
Scbclurr.nva
Nornor SKP r>,Jl..,:1/Bidang
Nornor SKP Ah li K3 Lingkungan Kcrja
Muda/ Madv.i i I lt arna ' Penguji K3

2. Pi-;:~v1ERIKS/\AN D1\l\/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS
c1
Nama Abt Uk u r Yang Digunakan
!J.
c
cl.
c

Tvpc, Nornor Sen
:·kga:-a Pcrnbu.u
Tangg:-il Kalibr as: Ek sr er na l Tcrakh ir
ln stansi Pcngk;: 1 librasi

f.

Tanggal Pcmcrik saan / Pengujian/
Pe ngukuran

g.

Wa k t u Pcmcr ik saan y Pcngujian y
Pengukurar-

Pukul

s.d

..

3. HASIL PEMERlKSt\AN DAN/ ATAU PENGUJIAN TE;{NIS
• t~o. , Ruangan --~- No. Objck
.Jcnis I Hasil ,- _I_P_B_-r---T-ir_1_d_a
__k_a_n
__ -,
/ Bari an

Pe ngukuran

Bahan

I Uji

Pcngendalian
yang telah

Kirnia
~----·-- - -t

Keterangan

L_

5192

dilakukan

-----'-----------'

Tit.ik lo ka si tcrgambar pada skctsa terlampir.

4. Mctode Penuukuran yang dipakai:

5. Ariali sis:

--1··-
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t ).

Kc simpulan:
...........................

·················· ···· ··········· ······ ·························

·······

.

7. Pcr svar atan varu; har us scgcra dipenuhi:**

,
.
Yang Merneriksa dan Menguji
Pengawas Ketenaga kerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madya/ u· arna / Penguji K3,

......................

Disetuju1
Manajer Tck m s,">"

(

i':IP

.
..

.. ....... )

(
NIP/ No. REG

)
.

Kctcrariga n:
Corer yanr; tid.ik per lu
d

5193

Tidak digunukn n untuk pengujian yang dilikukan olch Ahli K3
Lingk u ng.m Kcrja \lluda/Madya/Utarna/Penguj1 K3
Digunakan untuk pcmcriksaan dan pengujian y.mg dilakukan oleh Ahli
KJ Lingkungan f\.erja Muda/ Mady a/ Utama/ Periguji K3
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L. For m u lir Pe mcr i k xan n dan Pcngujian Awal/Berkala y Khu sus Mikrobiologi*
KOP INSTANSI YANG
MEL/\KCKAN PEMERIKSAAN/PENG

UJIAN

-~~~~-----

l. DATA LJ 1\1 U 1\1

e.

Per usahaan
Ab mat
Penourus/P(·n;111c
1ouno
b
hi'":,
h. iawab
Lokasi Perneri ksaan/ Pcngujian
Nornor Dokurrun Pcngujian

f.

Se bcltm mva
Nornor ~;J<p P.Jf,3/Biclang

,l

b.
1._',

cl.

g

)

Nornor SKP Ahli K3 Lingkungan Kerja
l'vlucla/ ~1ady;i / Utarna ,' Penguji K3

PF.MEl<IKSA.AN Di-\N/ ATAU PENGUJIAN TEKNIS

a. Nama Abt Uk ur Yang Digunakan
b. Type, Nornor Seri
c:

Negaru Pcrnb:

1a 1

cl. Tanggal Kalibra si Ek stcr nal Terakhir

lnstansi Pengk,,librasi
f. Tanggal Pemniksaan/Pengujian/
Pengukuran
g. Waktu Pcmcrik saan z Pcngujiany
Pengukurun

c.

.~

Pukrl

s.d

.

I 11\SJL PEMl~RIKSI\.AN DAN ATAU PENGU.JIAN TEKNIS
I No.

Ruangan-.

!-3_a_k_t_c_r_i
__,_J_a_m_u_r-,--H-a-.
s-i-1
-- -S-ta_n_d_a_r~--T-i_n_d_a_k_a_n-~

/ Bagiar. i

Uji

Pengendalian

I

~71:~~~=~

. j.

~~~_J

L

Kc tcrangan
-l . !Vlt>'.ode

lokasi tergambar pada sketsa terlampir.

Perivuku rr.n va ng dipa .. kai:

o . Ana lis is:

5194

Tit.ik
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fi. Kc.simpulari:

-

Pc-rsvura t.an varu; h.ir u s segera dipenuhi:**

...................... ,
.
Yang Merneriksa dan Menguji
Pengawas Ketenaga kerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/Madya/ U1 ama/ Penguji K3,

Di set uj u i:
Ma najcr Tc k n i s. ***

(

.

NIP

.

"

)

)

(
NIP/No.

REG

.

Kctc rangan:
Corct yang tidu k pcr lu
**
Ticlak diuunakun unt uk pcngujian yang dil.rkukan
olch Ahli K3
Lingkuriga n Kcrj.i Muday Madya y Utamay Penguji K3
*** Digunakan untuk perneriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli
K3 Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3

5195
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1'v1. Formulir

Perncriksaan

Dan

Pengujian

Awal ' Bcrkala/ Khusus

Faktor

Ergonorni '
KOP lNSTANSI YANG
MEL:\KUKAN PEMERIKSAAN/PENG·JJIAN
1. Dt\TA CMU\l

a.

Pcru sah.ran

b.

Alarnat

c.

Pcngurus/ Pcrwnggung jawab
Loka si Pc meriksaan/ Pcngujian
Nomor Dok urn.-n Perigujian
Scbclurnnva
Nornor SKP P,Jh:3/Bidang
Nomor SKP ,\h'.i K3 Lingkungan Kerja
M ud a / l'vl ady. 1 / l: tarna / Penguj i K3

cl.

c.
f.
g.

.?. P~MERIKS,A.AN

i)/\:'\/;\1'1\L'. PENGU.JIAN TEKNIS

a Nam» Ala t Uk11r Yang Digunakan
b Type, Nomor ~tT!
c. '.'Jcgara Pcmbua t
cl. Tanggal Kalibr.rsi Eksternal Terakhir
e.

l n st a n si Pe ngku librn si

f. Tanggal Pcrncrik saa n / Pcngujian/
Pcngukur.m
g. Wakt u Pvmcrikvaan I Pcngujian/
Pengukuran

Puk ul

J. HASIL PEMERIKS1\AN DAN ATAU PENGULJIAN TEKNIS
·:,lo 1R~1ang,~ St~t-si~~~-S-t~isi_un Stasiun
Manual
Hasil
I
Kerja
Handling Pengu
I i Bagian : Kcrja j Kerja
'
, Du cluk I Berdiri Dinamis
kuran

-

s.

An ali si s:

5196

Standar

/NAB

.

Metode
Pengendalian
yang telah
dilakukan

-~~~-'--~~~----'-~~~~~~

Kcterangan: Tit.ik loka si tcrgambar pada sketsa terlampir.
4. Mctodc Penuuk urun yang dipakai:

s.d
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h.

Ke simpulan:

7. Pr rsvaratan

varu;

hu r u s scgcra dipcnuhi:**

...................... ,
.
Yang Memerik.sa dan Menguji
Pengawas Ketenaga kerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/Madya/Utama/Penguji K3,

Disctujui:
Mariajer Teknis,***

(

NIP

.

..

.........

)

(

)

NIP/No. REG

.

Kctcrangan:
A.•.

'u

5197

Corer yang tid.i :-: perlu
Tidak diguna kan unt uk pengujian yang dil.ikukan
oleh
Lingkungan Kcr_1;1 Muda/Madya/Utama/ Penguji K3
Digunakan un tuk perncriksaan dan pcngujian yang dilakukan
K3 Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji
K3

Ahli

K3

olch Ahli
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\.

Forrn u lir f'('IT,niksa,111

Dan

Pcngujian

Awal/ Berkala/ Khusus

Psikoloui"

i« >P

INSTA~Sl YANG
rvI EL.:\KLJK:\N PF.MERIKSAAN I PENG JJIAN
1. D!\TA U:.1U'.\I
,1.

Pe r usuh.um

b

Alarna t

<'.

Pc n L>;ll ru s / P1· nc1:1ggung _j a wa b
Lok a si Pr rm-r ik sua n / Pt·ngujian
No mor I >okunwn P<'nt~ujian
Sclwlun·n\·c1
N omor ~'.KP P. J 1~3 / Bidum;
Nornor ~'.KP Ahli KJ Lir.gkungan Kcrja
!'.1ucla./f\L1cl:·,;1 l'tam;i/Pl'nguji
K3

d
("

r.
g.

2. 11.:\SIL PEMEl~ll,~r\.-\N D/\N .' !\TAU PEf\'GU,JIAN

L;~-

N<>

uji

·- ~-Total
---~-!skor

:,,. \Ictodc Pcnuuk ur.ru vanj; dipakai:

·I. ,\n.:ilisis:

5198

I

t--

Kcsimpulan

Faktor

- 2 3(, -

o . Pcr syara tan vane hurus scgcra dipcnuhi.v'
.................................................................................................................
·········· ···

.

··· ··

···· ······· ···· ··················· ········ ············· ······ ········· ········ ·

,
.
Yang Merncriksa dan Menguji
Perigawas Ketenaga cerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Madya/ Ut ama/ Penguji K3,

......................
Disctujui:
Ma naje r TcJ.:nis.'*"

(

!\IP

.
.

..........

)

(

)
NIP/No. REG

.

l<ctcrangan:
Core-t yan c tid.ik perlu
**
Tidak diguria kr.n unt uk pcngujian yang dil.ikukan oleh Ahli K3
Lingkung.m Ki.rj.: Muda/Madya/Utama/Penguji K3
''*
Digunakan
u n t.uk pe meriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli
1·~3 Lingk ungan Kcrja Muduj' Madyay Utamay Penuuji K3

5199
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Formulir Pcmcr ik saan dan Pcngujian Awal/Berkala/Khusus Penerapan
Hi:;icnc dan Sa nit asi Bangunan Tempat Kerja*

( i.

KOP INSTANSI YANG
MEU\KUKAN PEMERIKSAAN/PENGJJIAN
1. DATA U\IU\1

Pcr usah.ran
Ab mat
Pcngurus; Pc1wnggung jawab
Lokasi Perner iksaanz Pcngujian
Nomor Dokurncn Pcngujian
Scbclurn nva
Nomor SKP P. JK.1/BicLmg
Nomor SKP Ah li K3 Lingkungan Kerja
Muda/ Mady» /l .tama/Penguji K3

a.

b.
~ ..

cl.
e.

f.
g.

2. KE:!3ERSIH/\N

B1\Nl iU'.'-iAN TEMPAT KERJA

T;rngg,d Pcmcrik sa.m Visual
Waktu Pemr-riksnan Visual : Pukul
\

()

(;cdung/ Ru.111g/
Bag:an I

Nomor
Titik

dinding/ l.angit
lan~it/ aL1p/
S<"lok;_rn'

Lan Lt,/ H;_1]:1 man /
b.mgurian b.rwah
tan.i Ii
-! --~- --

.
.

-----+-

s.d
Kondisi
(bcrsih
/ kotor /
debu/
ventilasi)*

+

.

S,duran air
pembuangan
(ada tut.up
p< ngaman/
tidak)*
(mengalir/
tergenang)*

----.---

Pcngclolaan
yang telah
dilakukan

-----1--------------j

I
I

'

~~------]
Tit.ik lokasi pcmcriksaan

Kct.erangan:
J. Analisis:

'I.

5200

Ke sirnpulan:

tergambar pada sketsa terlampir.
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~- Persvarat an :'ang harus scgcra dipcnuhi:**

......................
,
.
Yang Merner iksa dan Menguji
Pcngawas Kctcnagakcrjaan Spcsialis K3
Lingkungan Kerje/ Ahli K3 Lingkungan Kerja
Muday Madya: Utama/Penguji K3,

Disctujui:
Manajer Tck n is,***

(
NIP

)
.

(

)
NIP /No. REG

.

Kctcrangan:
Core t yang tidn k pcrlu
*''
Tidak digunaka n untuk pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3
Lingkung.m Krrja Muda/ Madya/ Uta ma/ Penguji K3
·"** Digunaka n untuk pcrneriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli
K3 Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3

5201
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P. Forrnulir
Pcmvriksaan
F'asilitas
Laki/ Pcrcmpuan I Pcnvaridang Cacat"
Tariggal Pcmcr iksna n Visual
\V.1ktu Pemcriksa. m Visual

Kebcrsi han,

Toilet

s.d

.

: Pukul

Laki-

·-

l.-<1 :,iii t a s

:-Ju.

To~let

Koridisi
Kebcrsihan
(bcrsih/

,:amban/

(,Jumlah

urinoir
/ Sanitaru

\VC · ·

clan

ukur aru

Pcrsediaan
Air bcrsih
(cukup/
tidak
cukup)*

kotor)*

JJud/
t cm pat

Mutu

penerangan
/ sirkulasi
udara

Pernbcrsihan
Periodik
(ada/
tidak)*

(baik/

kurang

baik)*

CU Cl

t angan'

s.ibu n

~---~~-

~

1.1cla/
ticlak)*

----1-------+------

J. - __

+-------+----------'

J___.____~

h:ctcrangmi: Tit ik lok asi pemeriksaan

tergambar pada sketsa tcrlampir.

Ana lisis:

J-.:esimpulan:

Pcrsyaratan

varu; h.rr u s segera dipenuhi:**

,
.
Yang Merneri ksa dan Menguji
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja _I Ahli K3 Lingkungan
Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3,

.....................
Disctu1 ui:

Manajcr Tt'knis,***

(
NIP

)
.

(

)

NIP/No. REG

.

Kctcranuan:
Ccrct yang tidal: perlu
h

'**

5202

Tidak dinunak.i n untuk pengujian yang dilakukan
oleh Ahli K3
.~ingkungan Ecna Muda/ Madya/ Utama/ Penguj: K3
Digunuk..n u n r u k pcrncriksaan dan pengujian yang dilakukan olch Ahli
K3 Lingkung.m Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji
K3
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0.

Pcrncr ik sa a n Loker dan

Forrn ulir

Ruang Ga nt.i Pakaian

Bagi Tenaga

Ke rja Laki-Laki / Pcrcmpuan "
Tanggal Pcmerik s.ian Visual
Waktu Pcrncrik saan Visual: Pukul
iNu.~l'itik
I
I
Loku si

- Pai~j;mgx
Le bar
Runnp gam i
x Tinggi
pak..ian
ruangan
(ml)
da n
Lokrr di

i

.
s.d

.Iurnlah
Loker
(buah)

I
I

tern pat

.

.Jurnlah Tenaga
I, crja
I.akilaki/ Pcrempuan*
yan s wajib
discdia can Loker.
(orang)

Mutu
Penerangan
dan Ventilasi
(baik/ kurang
baik)*

Kcrja.

-~---

-

~--

---

•

_j_

_,__

Kctcrunga n: Ti I ik lokasi pemeriksaan

--------'--------

tcrgambar oada sketsa terlampir.

Analisis:

Ke sirn p ulari:

Pcrsvaratan _yang lrarus segera dipenuhi:**

··· ····· ····

NIP

Tr-k nis ;">"

)

(

.

.

Yang Memeriksa dan Menguji
Pcngawas Ketcnagakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja I Ahli K3 Lingkungan
Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3,

Disct.ujui:
Manajcr

········· ·>········

(.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP/No. REG

)

.

Kctcrangan:
Corer yang t ida k perlu
"'*
Tiduk digun.ik.m untuk pcngujian yang di.akukan
oleh Ahli K3
Lingk ungan hen a Muda/ Madya,' Utama/ Penguj K3
• *A
Digunak.in u n t 11k perncriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli
K3 Lingkungar. Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3

5203
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I~. Forrn ul ir P1·mcriksaan

Tern pat Sampah*

":'anggal Pcmcrik saan Visual
\\'aktu Pc-rncrik sn.m Visual: Puk ul
-

----~-

--~-----

\.;o Tit.k

\.; o .

.
s.d

.

------~----------------,--------

Pcnutup
(ada/
tidak)*

Sampah
Organik;
non

Temp.rt
~dlllj)dil/

pengu mpu lun

organik/
bah an
berbah.rva

/ Pc-rnb ak aran
s.unpuh

I

Saran a
Pen gum pu · an
/ Pcm bak ar an
Sampah d.in
Bah an
terbuan.;
lainnva
(!PAL/
In senerator
/Iain-bin)*

~------

Jaraknya
dengan
tern pat
kerja
terdekat.
(meter)

Bau yang
menganggu
/Menjadi
Sarang

I

Lalat/
Serangga
lainnya*

-~

I
----

-

!'1 t ik

I-.::l'lndnga11:

1-'tTS\ ;1rat;111 va11g

---

lok.u-i pcrncriksaan

tcrgarnbar Jada sket sa tcrlampir.

har us :-,cgcra dipcnuhi.v'

C_1tdL1n:

1.

Pcr us.rha.m :clah/bclum
mcmiliki !PAL uni uk pcngolahan limbah
c.ur
Pcr usn l ruu n tdah/bclurn mcmakai alat p.rnbakar lirnbah padat

2

[in sc ncru t or l.

.
Di set uj u i:
:''v1 ana_•c-r 1\ ·kn is,***

(. . . . . .

.....

~nP
Kctcrar

.
1gd

.

.

. . . . .. . . .

..

. .

)

,
.
Yang Memenksa dan Menguji
Perigawas Ketcnarakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja I Ahli K3 Lingkungan
Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3,
(

······ ······ ·

NIP/No. REG

)

.

n:

Curet vat 1g t id.rk pcrlu
Tid.ik digun,1k,m untuk
pengujian yang di akukan oleh Ahli K3
Lingkuru.an Kcria Muda/Madya/Utama/Penguj. K3
Diguriak.m u n t uk perneriksaan dan pengujian y ang dilakukan oleh Ahli
KJ l.ingkung.i» Kerja Muda/ Madya/ Utama/ Pcnguji K3
5204
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S.

Formulir Pcrncrik saan da n Pengujian Kualitas
clan Ve ntila si*
Tanggal Pcrncrik saan Visual
\Vaktu Pemcr iksa.m Visual
:-----r---~o

Udara

Pukul

Dalam Ruangan

s.d

.

Ventilasi
Alami/
bu a tan/
gabungan*

Pcm bersihan
periodik
(ada/tidak)*

-

Ruang
kcrja/
Bagi an

Lokasi
Pe mcriksaan

--,~,
I

Suhu
Ruangan (OC)/
Kelembaban
(%)

Ruang
antara
(ada/
tidak)*

·-

!

I

:

I

I

I

~-----'-

Keterangan.

Tit ik lo ka si perneriksaan

tergambar j.ada sketsa terlampir.

Analisis:

Kcsimpulan:

Per syaratan vane hurus segera dipenuhi:**

,
.
Yang Memeriksa dan Menguji
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja I Ahli K3 Lingkungan
Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3,

......................
Diaet ui ui:
Marmjer T,·knis,***

(

NIP

)

.

Kctcrangan:
Coret yaqg tid ak pe rlu
,.,.
Tid.ik diguria k.i n untuk

(

)

NIP/No. REG

.

pengujian

yang

di!akukan

oleh

Ahli

K3

Lingkunaan Kerj.; Muday Madyaj Utama/ Penguj: K3
***

5205

Digunaknn unt uk perneriksaan dan pcngujian yang dilakukan oleh Ahli
K3 Lingkung.m Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3
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Formulir Pemeriksaan Ruang Udara/ Cubic Space"

T.

Tanggal Pemcrik s.ran Visual
Waktu Perneriksa.m Visual : Pukul

i

N,:

I

Ruan;

---

kerja/Ragian

Lokasi
Pemeriksaan

I
I

-+----

--

.

Volume
Ruangan (m ':
(Panjang x Lebar x
Tinggi)

I

f--

s.d

·-t---------------

Jumlah Pekerja
Dalam
Ruang Kerja
(orang)

---+-----------,

1

I

L_L
Kcterangar.:

Tit ik \okasi pemeriksaan

tergambar pada sketsa terlampir.

Analisis:

Ke simpulan:

Persyaratan yang harus segera dipenuhi:**

......................
Disctujui:
Manajer Tcknis,***

(
~HP

,

····· ············· ············ ······

Yang Memenksa dan Menguji
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja / Ahli K3 Lingkungan
Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji
K3,

)
.

(

····· ···· ··

NIP/No.

)

REG

.

Keterangan:
;,
Coret yang tidak perlu
**
Tidak digunakan untuk pengujian yang dilakukan oleh Ahli K3
Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguj1
K3
*** Digunakan urituk pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Ahli
K3 Lingk ungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji
K3

5206
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U. Form ulir

Pemcr ik saan

Kctatarumahtanggaan

Peralatan

(Housekeeping)

dan Bahan'
'Lmggal Pcmcrik s.ian Visual
W.Jktu Pernc-rik suan Visual
-

~-[,-- ~

Ruarig

Lok asi

kc1Ja/

Pcmerik

Bagian I

sa,111

: Pukul

Pcmi sah an
alat
(ada/tidak)* /
pcriataan alat
(rapi z t idak]"

-+

'I

~

I

J_ __

s.d

Pem bersihan
alat/
Perkakas
/bahan
secara ru tin
(ada/tidak)*

.

Prosedur
ke bersihan /
penempatan/
penataan alat,
perkakas, bahan
(ada/tidak)*

Label
bah an
(ada/
tidak)*

I
I

Kctcrangan:

1'; t ik lokasi pemeriksaan

tergambar

oada sketsa terlampir.

Anali sis:

Kcsirripula n:

Per svaratan yang harus scgera dipcnuhi:**

......................
,
Yang Memenksa dan Menguji
Pcngawas Ketenagakcrjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja I Ahli K3 Lingkungan
Kcrja Muda/Madya/Utama/Penguji K3,

Disetujui:
Manaicr Tckr1is,***

(
:'HP

)
.

(-···· ···· ·· ··· ···· ··· ··· -········· ················
NIP/ No. REG

.

.. ····)
.

Ke terangan:
Coret yang tida k perlu
'*
Tidak digun.rk.m
untuk pengujian yang diakukan
oleh Ahli K3
Lingkungan Kcr ia Muda/Madya/Utama/Penguj
K3
"**
Digunakun unt.uk pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan olch Ahli
[(3 Lingkungan Kerja Muda/Madya/Utama/Penguji K3
k

5207
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V.

Formulir
Sur,lt
Keterangan
Hasil Perncriksaan
Lingkungan Kerj.i varig Mcmcnuhi Pcrsvaratan K?*

dan

Pengujian

KOP KEMENTERIAN KETENAGAKBF~JAAN
l!f,~PUHLIK INDONESIA/DISNAKER PROVINS!
SURAT KETERANGAN
FAKTC>I~ FISI I~/ KIMIA/BIOLOGI/ ERGONOMI/PSIKOLOGI*
DI TEMPAT KERJA
Nomor:
.
Bcrdn sarkan ha sil pcrncrik saan dan pengujian yan ~ telah dilakukan oleh
. . . . . . . . . . . . . pada Langgal . . . . .. . .. s.d.
terhadap
faktor
fisika / kimia / lJiologi / ergonorni / psikologi* di temp, t kerja, diterangkan
1

bahwa:
r: DATA UMl'M

l.

Pc r u sa hua n

-)

Alarnar

,,

• ».

Pengurus Pcrusahaan
Ahli K3 Lingkungan
Kerja
Muda , Macl\ct / Uta ma*
Lokasi Obj(·k

B. DATA TEK\IS
Obvek

Faktor
fisika/ kimia/ biologi/ ergonomi/
psikologi*
.Jcnis Objek
Iklim Kerja Panas/ ISBB
Kebisingan
Getaran
Lengan
dan
Tangan/ Seluruh
Tubuh" Gas
Radiasi Frekuensi Radio dan Ge lorn bang
Mikro
( ) Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
( ) Medan Magnet Statis
( ) Iklim Kerja Dingin I Cold Stress)
( ) Pencahayaan
( ) Debu
( ) Gas/Uap berbahay 1
( ) Indeks Pajanan Biologis
( ) Mikrobiologi
( ) Ergonomi
( ) Psikologi
( ) Objek khusus * [Sebutkan ...............
Dokumen Ha sil Pemeriksaan
clan/ at au Peruiujian
: No
Ta nggal :
.
Instansi Pcnguji
.
Alarnat In st an si Periguji
.
Telp
Fax
.
Tanggal Pc-l ak snrraa n

5208
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C. H/\SIL PEMERil,S:'\AN DAN PENGUJIAN

Hasil

pcrncrik saan
dan
pcnguJian
terhadap
faktor
Iisika / kimi.i ,' biologi / crgonomi/ psikologi* di tern pat kerja secara rinci
scbagaimar ra terlnrnpir.

D.

l{ESIMPUL.6.N
MEMENUHI
PEl~SYAR.:\TANKESELAMATAN DAN KESl~HATAN KERJA

:)::mikian .sur a t kctcrangan ini dibuat dengan scbenarnya
dizunakan
scbagaimaria rncstinya dan berlaku sepanjang
ocr ubahan
konclisi lingkungan
kerja dan/atau
sampai
oemeriksann
clan pcngujian selanjutnya
sesuai dcngan
.xrat uran peruncLmg-undangan.

Di set uj ui :
Pirnpinan

Unit Kerja

Pcngawc san Kc:tcn;1gakerjmm,

(

)

····· ·········

NIP

.

agar dapat
tidak ada
dilakukan
ketentuan

........................ ,
.
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja,

(
NIP

)
..

Kcter.mgan:
,1.

b.
c.

5209

Le mbar pcrtu ma untuk pemilik.
Lcrnbar ked ua u nt uk unit kerja pengawasan ket.eriagakerjaan setempat.

Lernbar kctig;-1untuk unit kerja pengawasan keteriagakerjaan pusat.
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KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA/DISNAKER
PROVINS!

-~~~~~~~~~-

SURAT I,:ETERANGAN
PENERAPAN HICdENE DAN SANITASI DI 'TEMPAT KERJA
Nemer:

.

Bcrdasarkan l ia si l pcmcr iksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh
................
pada Llll)!,gal
s.d
terhadap penerapan
higwnc da n sa nita si di t ernpat kerja, direrangkan bahwa:
A. DATA UMU\1
I.
Per u sa h aa
2.
Ala m.u

i 1

Pcngurus Pcrusahaan
Ahli I·~J I. ingkungan
Keria

-1·

Muda ,' Madv.i / Utarna"
o.

Loka si Objck

B. DATA TEKNIS
Obve k

Penerapan higiene dan sanitasi di tempat kerja
. Jcnis Objek
( ) Kcbersihan Bangunan Tempat Kerja
( ) Fasilitas
Kebersihan,
toilet
lakilaki/ perempuan/ pcnyandang cacat*
Loker dan Ruang Ganti Pakaian Bagi
Tenaga Kerja Laki-1.lki/Percmpuan*
Ternpat Sampah
Kualitas Udara
Dalam
Ruangan
dan
Ventilasi
Ruang Udara/ Cubic Space
Keta tarumah tangg.: an
(Housekeeping),
pcralatan dan bahan
Objek khusus * )Se outkan
.
Dokumen I l a s i l Pr-rne riksaan
dan/ a tau Pcnguj ian
: No
Tanr.gal :
.
l n st an si Pcnguji
. .
.
Alam at In sta n si Pr-nguji

.

Tclp

Fax

.

Tanggal Pc laks.inaan
C. :-IASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hu sil pcmcriks.u.n
dan pcngujian tcrhadap penerapan
sa nitn si di t ern pa t kerja secara rinci sebagaimana terlampir.

5210

higiene

dan
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D. KES!l\1PULAN

PERSYARATAN

MEMENUHI
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dcrnikian surat kctcrarigan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat
diguriakan se!)ag;iimana
rnestinya dan berlaku sepanjang tidak ada
per ubahan
kot id i si lingkungan
kcrja dan/atau
sarnpai dilakukan
perner iksaan (!;111 perigujian sclanjutnya
se suai dengan ketentuan
pcrat.uran per und.mg-undangan.

Di set uju i:
Pimpirian Unit Kerja

Pcngawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Lingk ungan Kerja,

Pcngawasan Kckn,1gakcrjaan,

(
:\ IP

)

.

(
NIP

)
.

Kct crangan:
;1.

b.
c.

5211

Lernbar pertama untuk pernilik.
Lcmbar kcd ua un tuk unit kerja pengawasan ketenagakerjaan setempat.
Lem bar kctig» untuk unit kerja pengawasan kctcnagakerjaan pusat.
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\},/. Formulir

Surat

Kctcrangan
Hasil Perneriksaan
Dan
Kerj.i Yang Tidak Memenuhi Pcrsyaracan K3*

Lingkungar:

Pengujian

KOP KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUHLIK INDONESIA/DISNAKER PROVINS!
---·- -----·

---

--------

----------

SURAT KETERANGAN
FAKTOR FISIKA/ KIMIA/ BIOLOGI/ ERGONOMI/ PSIKOLOGI*
DI TEMPAT KERJA
Nomor:
.
Bcrclasarkan hasil pcrner iksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh
.....
pada tanggal
s.d.
terhadap
faktor
fisika/kimia/btologi/crgonurni/psikologi*
di ternpa t kerja, diterangkan
buhva:
A. !);\TA l'.MUM
1.

Pcru sahaan
Alama:

"'i.

~>.

Pengurus Pcrusahaan
Ahli 1<3 Linukungan
Kcrja
Muda, Madvu / Uta ma"
Loka si Objck

B. DATA TEKl'<JS

Faktor
fisika/ k :mia/ biologi/ ergonomi/
psikologi*
.lrnis Objck
lklim Kerja Panas/! SBB
Kebisingan
Getaran
Lengan dan Tangan/Seluruh
Tubuh ' Gas
Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang
Mikro
( ) Radiasi Sinar Ultra Ungu (UV)
( ) Medan Magnet Stat .s
( ) Iklim Kcrja Dingin (Cold Stress)
( ) Pcncahavaan
( ) Debu
( ) Gas/ Uap berbahay.i
( ) Indeks Pajanan Biologis
( ) Mikrobiologi
( ) Ergonomi
( ) Psikologi
( ) Objek khusus * )Sebutkan
.
Dokumen Hasil Pcmer iksaan
d.m / a tau Pcngujian
: No
Tanggal :
..
lnstansi Pcriguj i
. ..
· · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · ·
Ala mat Ins.tan si Pe nguji
..
'felp
Fax
.
Tanggal PcIak s.m.ia n
5212
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C. I-l1\SIL PEMERIKS/\At\

DAN PENGU,JIAN

Husil
pcmcrik saan
dan
pengujian
terhadap
faktor
fisik:1/kimi,1/bin'.iogi/crgonomi/psikologi*
di tempat kerja secara rinci
scbagairnana

t.e rlurn pir.

D. EVALUASI

E. EESITV1PUL1\N
TIDAK MEMENUHI
PEJ~SYAR·\TAN KESELAMATAN DAN KESJ~HATAN KERJA
Dcrnik ian surat keterurigun ini dibuat dengan seberiarnya agar dapat
.liguriakan scbag.urnana
mcstinya dan berlaku sepanjang tidak ada

pcr ubahan
kondisi lingkungan
kerja dan/ at.iu
pcmcriksa.m
clan pengujian
selanjutnya sesuai

sarnpai
dengan

dilakukan
ketentuan

per.it urun pcrund.mg-undangan.

Disctuj u i:
Pimpinan Uru t Kcrja
Pcngawasan Kctc-nugakerjnun,

(

···· ······

~111~

........................
,
.
Pengawas Keter:agakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja,

)

.

(
NIP

)
.

!,ct erangan:
;1.

Lem bar pcrtama

b.

Lcrnbar kcd ua untuk unit kerja pengawasan kctenagakerjaan setempat.
Lem bar ketig» untuk unit kcrja pcngawasan kct enagakerjaan pusat.

r.

5213

unt uk pemilik.
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KOP KEMENTERIAN KETENAGAKEF~JAAN
REPUBLIK INDONESIA/DISNAKER PROVINS!
------ ------·- ------------------

--

SURAT KETERANGAN
PENERAl'AN HIGIENE DAN SANITAST DI TFMPAT KERJA
Nomor:
.
kan ha sil pc-mer iksuan dari pengujian yan ~ tclah dilakukan oleh
.................. p.idu tanggai
s.d
terhadap
pcnerupa n higrerie cl;, n sa nita si di ternpat kcrja, diterangkan bahv ..,a:
:\ . I):\ T:\ TJ MU M
Hcrria

sar

1.

Per usuhuun

·'

Alamai

'I

..».

f'cngurus
Ahli

KJ

Pcrusahaan
l.ingkurigan

!..:erja
Muda . I\1ad'.·,1 iUtama*
o.

Loka si Obj.k

B. DATA TE:KNIS
uovek

Pencrapan higicne dan sanitasi di tempat kerja
.Ienis l)bjek
( ) Kebersihan Bangunan Tempat Kerja
(
Fasilitas
Keber sihari,
toilet
lakilaki/ perempuan/ periyandang cacat*
Loker dan Ruang Ganti Pakaian Bagi
Tenaga Kerja Laki-Jaki/Perempuan*
Tempat Sampah
Kualitas
Udara Dalam
Ruangan
dan
Vcntilasi
Ruang Udara ZCubic Space
Kctatarumahtanggaan
(Housekeeping),
peralatan clan bahan
Objek khusus * )Sebutkan
..
Dokurnen Ha sil Pr-rncrik saan
dan/atau Pcngujian
: No
Tanggal :
.
I n sta n si Pr.nguj i
Alarr.at In-.tansi Pcnguji
'felp
Fax
..
T.mggal PcIak sanuan

C. HASIL PE\lERll..:SAAN DAN PENGUJIAN
Hasil pe mer ik san n dan perigujian terhadap penerapan higiene
sariit asi di ternpar kerja secara rinci sebagaimana terlampir.
D. E'lALL'ASI

5214

dan
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E. I·:ESIMPULAN
TIDAK MEMENUHI
PEl<SY/\R:\TAN KESELAMATAN DAN KESJ<.:HATAN KERJA

Dcrnikian surut kctcrangan ini dibuat dengan sebenarnya
diguriakan scbanaimana
mcstinya dan berlaki. sepanjang
prrubahan
koridi si lingkungan kerja dan z at.ru sampai
pcmcriksann
d;-i n
pcngujian selanjutnya
sesuai dengan
pcraturan pcrund.mg-undangan.
Di set uj u i:

....................... ,
.
Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3
Lingkungan Kerja,

Pirnpinan Un it Kerja
Pcngawasan Kcu-riagakcrjaan,

( .... ·········
NIP

.................

agar dapat
tidak ada
dilakukan
ketentuan

)

.

(

)

NIP

.

Fet,:-'.rangan:
pcr t.u na unt uk pcmilik.

;1

l.ernbar

h.

Lcrr.bar k cd ua u n t u k unit kerja pengawasan kerenagakerjaan setcmpat.
Lem bar kctigd u n tuk unit kerja pcngawasan kct enagakerjaan pusat.

1·.

5215
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10. STil<ER TIDAK MEMENUHI

PERSYARATAN K3 LINGI\UNGAN KERJA

WASPADA
KEBISINGAN

·•·
•

KEMNAKER

Area

Nomor

:

Tanggal

..

HASI l RIKSA UJI
HASILPENGUKURAN
1----"'--

NAB

(dBA)

(dBA)

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 lingkungan Kerja

KEBISINGAN BERBAHAYA
BILA DI ATAS NILAI
AMBANG BATAS (NAB)

}

(
NIP

WASPADA
IKLIM KERJA PANAS

·•·
•

KEMNAKER

Area

.......... Tanggal

Nomor

.

HASIL RIKSA UJI

_

HASIL PENGUKURAN

.___

IKLIM KERJA PANAS
BERBAHAYA BILA DI ATAS
NILAI AMBANG BATAS (NAB)

NAB

(OC)

(OC)

Peng.-was Ketenagakerjaan
Soeslalis K3 Lingkungan Kerja

(

)
NIP

5216
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WASPADA
IKLIM KERJA DINGIN

·•·
•

KEMNAKER

Area

Nornor

:

Tanggal

.

HASIL RIKSA UJI
HA~LPENGUKURAN

NAB

(oq

(OC)

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

IKLIM KERJA DINGIN
BERBAHAYA BILA DI ATAS
NILAI AMBANG BATAS (NAB)

}

(

NIP

WASPADA
RADIASI SINAR UV

·•·
•

KEMNAKER

Area

Nomor

:

Tanggal

..

HASIL RIKSA UJI

RADIASI SINAR UV
BERBAHAYA BILA DI ATAS
NILAI AMBANG BATAS
(NAB)

5217

HASIL

NAB

PENGUKURAN

lmW/cm1)

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

)

(

NIP
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·•·

WASPADA
GAS/UAP BERBAHA YA

•

KEMNAKER

Area

Nomor

:

Tanggal

..

HASIL RIKSA UJI

NAB

HASIL

F'ARAMETER

PENGUKURAN

(ppm•

'-

Pengawas Ketenagakerjaari
Spesialis K3 tingkungan Kerja

GAS/UAP BERBAHAYA BILA
DI BAWAH NILAI AMBANG
BATAS (NAB)

L

(

)

NIP

·-=--=-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~____J
WASPADA
INTENSITAS
PENCAHAYAAN

·•·
•

KEMNAKER

Area

Nomor

:

Tanggal

.

HASIL RIKSA UJI
HASIL
PENG UK URAN

NAB
(Lux)

I
INTENSITAS PENCAHAYAAN
BERBAHAYA BILA DI BAWAH
NILAI AMBANG BATAS (NAB)

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

(

)
NIP

5218
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WASPADA
GETARAN

·•·
•

KEMNAKER

Area

Nomor

:

Tanggal

.

HASIL RIKSA UJI
HASIL PENGUKURAN
(dBA)

NAB
(dBA)

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesiatis K3 Lingkungan Kerja

GETARAN BERBAHAYA BILA
DI ATAS NILAI AMBANG
BATAS (NAB)

)

(
NIP

WASPADA
RADIASI GELOMBANG
MIKRO

·•·
•

KEMNAKER

Area
Nomor

:

,,

Tanggal

.

HASII_ RIKSA UJI
NAB
(mWlcm2)

HASIL
PENGUKURAN

-

RADIASI GELOMBANG MIKRO
BERBAHAYA BILA DI ATAS
NILAI AMBANG BATAS (NAB)

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

(

)

NIP

5219
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WASPADA
DEBU/GAS

·•·
•

KEMNAKER

Area

:

Nomor

Tanggal

.

HASIL RIKSA UJI
PARAMETER

HASIL

NAB

PENGUKURAN

(mgJm1)

(mgJml)

DEBU/GAS BERBAHAYA
BILA DI ATAS NILAI AMBANG
BATAS (NAB)

P1mgawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Lingkungan Kerja

(

)

NIP

5220

KEP.155/MEN/1984

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
NO. : KEP. 155/MEN/1984
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR KEP.125/MEN/82,
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL,
DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA WILAYAH DAN
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka memantapkan landasan bagi peningkatan
kegiatan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional,
Dewan Keselamatan dan Kesehtan Kerja Wilayah dan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipandang perlu
menyempurnakan

Keputusan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi No. Kep. 125/Men/82, tanggal 16 Juli 1982;
b. bahwa penyempurnaan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
Menteri
Mengingat

:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1969, tentang ketentuan-ketentuan
pokok mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Keputusan

Presiden

R.I.

No.45/M/Tahun

1983

tentang

Pembentukan Kabinet Pembangunan IV
4. Keputusan Presiden R.I. No. 15 tahun 1984 tentang Susunan
Organisasi Departemen
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 199/Men/1983 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

Menyempurnakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. Kep. 125/Men/82, tanggal 16 Juli 1982, sehingga menjadi sebagai
berikut:
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Pasal 1
Nama dan Tempat Kedudukan
(1) Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, disingkat DK3N, bertempat
kedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(2) Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Wilayah, disingkat DK3W,
bertempat kedudukan di Ibu Kota Propinsi yang bersangkutan.
(3) Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja, disingkat P2K3,
berkedudukan di tempat kerja yang bersangkutan.

Pasal 2
Tugas Pokok dan Penunjang Operasional
(1) Tugas pokok :
a. Tugas pokok DK3N sebagai suatu badan pembantu di tingkat nasional ialah
memberikan saran-saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak, kepada
Pemerintah cq. Menteri Tenaga Kerja, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut
Menteri,

mengenai masalah-masalah di bidang keselamatan dan kesehatan

kerja,serta membantu pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja secara
nesional.
b. Tugas pokok DK3W sebagai suatu badan pembantu di tingkat propinsi ialah
memberikan saran-saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada
pemerintah di propinsi cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja,
selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Ka.Kanwil, mengenai masalah-masalah
di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta membantu pembinaan
keselamatan dan kesehatan kerja di propinsi tersebut.
c. Tugas pokok P2K3 sebagai suatu badan pembantu di tempat kerja ialah
memberikan saran-saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada
pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah
keselamatan dan kesehatan kerja.
(2) Fungsi
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pasal
ini:
a. DK3N berfungsi menghimpun dan mengolah segala data dan/atau permasalahan
keselamatan dan kesehatan kerja di tingkat nasional dan propinsi-propinsi yang
bersangkutan serta membantu Menteri dalam: membina DK3W, melaksanakan
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penelitian, pendidikan, latihan, pengembangan dan upaya memasyarakatkan dan
membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
b. DK3W berfungsi menghimpun dan mengolah segala data dan/atau permasalahan
keselamatan dan kesehatan kerja di propinsi yang bersangkutan serta membantu
Ka.Kanwil dalam membina P2K3.
c. P2K3 berfungsi menghimpun dan mengolah segala data dan/atau permasalahan
keselamatan

dan

kesehatan

kerja

yang

bersangkutan,

serta

membantu

pengusaha/pengurus tempat kerja mengadakan serta meningkatkan penyuluhan,
pengawasan, latihan, dan penelitian keselamatan dan kesehatan kerja di tempat
kerja yang bersangkutan.
(3) Penunjang operasional
a. Agar tugas pokok dan fungsinya dapat diselenggarakan seefektif mungkin, DK3N
dapat membentuk dan atau menunjuk badan usaha non komersial yang melakukan
kegiatan-kegiatan penyuluhan, penelitian, pendidikan, latihan, konsultasi dan lainlain dibidang keselamatan dan kesehatan kerja.
b. DK3N dan DK3W dapat membentuk komisi khusus untuk melaksanakan tugas
yang ditetapkan olehnya.

Pasal 3
Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja
(1) Pembentukan dan susunan.
a. DK3N dibentuk oleh Menteri dan terdiri dari seorang Ketua beberapa orang Wakil
Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, masing-masing merangkap
anggota dan Anggota.
b. DK3W dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan
Pengawasan Norma Kerja, selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut
Dirjen, dan terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris,
seorang Wakil Sekretaris, masing-masing merangkap anggota dan Anggota.
(2) Tata kerja.
a. Hubungan kerja antara DK3N dengan Menteri, DK3W dengan Ka.Kanwil dan
P2K3 dengan pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersifat menunjang.
b. Hubungan kerja antara DK3N dengan DK3W dan DK3W dengan P2K3 bersifat
koordinatif.
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c. Baik DK3N maupun DK3W dapat mengadakan kerja sama dengan badan
pemerintah/non Pemerintah lainnya.

Pasal 4
Keanggotaan
(1) a. DK3N beranggotakan unsur-unsur Pemerintah, organisasi buruh/karyawan,
organisasi pengusaha, organisasi profesi dibidang keselamatan dan kesehatan
kerja dan badan-badan lain yang dianggap perlu.
b. Anggota DK3N diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul tertulis dari
instansi/badan/organisasi yang diwakilinya.
(2) a. DK3W beranggotakan unsur-unsur Pemerintah, organisasi buruh/karyawan,
organisasi pengusaha, dan badan-badan lain yang dianggap perlu dan P2K3.
b. Anggota DK3W diangkat dan diberhentikan oleh Dirjen atas usul tertulis dari
instansi/badan/organisasi yang diwakilinya dan yang disampaikan lewat Ka.
Kanwil.
(3) a. P2K3 beranggotakan unsur-unsur organisasi buruh/karyawan, dan pengusaha/
pengurus tempat kerja.
b. Anggota P2K3 diangkat oleh pengusaha dan disahkan oleh Ka Kanwil.

Pasal 5
Tugas Kewajiban dan Hak Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota.
(1) Tugas ketua dan wakil ketua
a. Tugas DK3N, DK3W, dan P2K3 memimpin dan mengkoordinasi kegiatan
Dewan/Panitia masing-masing.
b. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua atau Wakil-Wakil
Ketua.
c. Apabila Ketua berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Wakil
Ketua
(2) Tugas sekretaris dan wakil sekretaris
a. Sekretris

DK3N,

penyelenggaraan

DK3W
tugas-tugas

dan

P2K3

Sekretariat

memimpin
dan

dan

mengkoordinasi

melaksanakan

keputusan

Dewan/Panitia, antara lain
-

menyiapkan

segala

sesuatu

yang

Dewan/Panitia;
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-

menyampaikan undangan rapat dan bahan rapat kepada anggota;

-

menyelenggarakan dokumentasi;

-

melakukan semua pekerjaan ketatausahaan;

-

mengelola kerumah-tanggaan Dewan/Panitia.

b. Disamping tugas sebagaimana tercantum dalam huruf a, Sekretaris DK3N
bertindak pula sebagai pejabat pelaksana harian dari tugas-tugas eksekutif yang
diserahkan kepada DK3N.
c. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris.
d. Apabila Sekretaris berhalangan tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris
(3) Tugas anggota ialah:
a. Mengikuti rapat-rapat dan melakukan pembahasan atas persoalan yang diajukan
dalam rapat
b. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Dewan/Panitia masing-masing.
(4) Setiap anggota berhak untuk mengusulkan diadakannya pembahasan dan tindak lanjut
yang diperlukan mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang
dianggap perlu.

Pasal 6
Rapat-Rapat
(1) Rapat DK3N diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap 3 (tiga) bulan dan
dipimpin oleh Ketua DK3N.
Apabila Ketua DK3N berhalangan memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh salah
seorang Wakil Ketua. Apabila tidak ada salah satu Wakil Ketua yang dapat
memimpin rapat, rapat dipimpin oleh Sekretaris DK3N.
(2) Rapat DK3W diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap 3 (tiga) bulan dan
dipimpin oleh Ketua DK3W.
Apabila Ketua DK3W berhalangan memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh salah
seorang Wakil Ketua. Apabila tidak ada salah satu Wakil Ketua yang dapat
memimpin rapat, rapat dipimpin oleh Sekretaris DK3W.
(3) Rapat P2K3 sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali tiap 1 (satu) bulan dan
dipimpin oleh Ketua P2K3.
Apabila Ketua P2K3 berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris P2K3.
(4) DK3N dapat mengadakan rapat konsultasi dengan DK3W 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
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DK3W dapat mengadakan rapat konsultasi dengan P2K3 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.
(5) Rapat yang diadakan DK3N, DK3W dan P2K3 adalah sah apabila dihadiri sekurangkurangnya separuh tambah 1 (satu) dari jumlah anggota masing-masing.
(6) Keputusan dapat diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
Pembiayaan
Dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas DK3N, DK3W dan P2K3
diatur sebagai berikut:
a. untuk DK3N diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja, dengan tidak menutup
kemungkinan bantuan dari Departemen Teknis serta sumber lain yang sah.
b. Untuk DK3W diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja, dengan tidak menutup
kemungkinan bantuan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan serta sumber
lain yang sah.
c. Untuk P2K3 diperoleh dari perusahaan/instansi tempat kerja yang bersangkutan.

Pasal 8
Pertanggung Jawaban
(1) DK3N wajib melaporkan kegiatan yang berkenaan dengan pasal 2 ayat (3) dan
sumber dana serta mempertanggung jawabkan penggunaan dana sebagaimana
dimaksud pasal 7 huruf a, setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.
(2) DK3W wajib melaporkan sumber dana dan mempertanggung jawabkan penggunaan
dana sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.

Pasal 9
Penutup
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh
Dirjen.
(2) Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan sebelum ini yang tidak sesuai dengan
Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 1984
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEDOMO
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KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : KEP. 174/MEN/1986
NOMOR: 104/KPTS/1986
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
MENTERI TENAGA KERJA DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
Menimbang : a. bahwa pekerjaan konstruksi merupakan kompleksitas kerja yang
melibatkan bahan bangunan, peralatan, penerapan teknologi. dan
tenaga kerja, dapat merupakan sumber terjadinya kecelakaan kerja;
b. bahwa tenaga kerja dibidang kegiatan konstruksi selaku sumber daya
yang dibutuhkan bagi kelanjutan pembangunan, perlu memperoleh
perlindungan keselamatan kerja, khususnya terhadap ancaman
kecelakaan kerja;
c. bahwa untuk itu perlu penerapan norma-norma keselamatan dan
kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi secara sungguhsungguh;
d. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri
Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Government Besluit Nomor 9 Tahun 1941 tentang Syarat-syarat
Umum untuk Pelaksanaan Bangunan Umum yang dilelangkan;
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan IV;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 yo. Keputusan Presiden
Nomor 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi DepartemenDepartemen;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/Men/1980 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruks Bangunan.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan
Umum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

Pasal 1
Sebagai persyaratan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
Konstruksi Bangunan, maka ditetapkan sebagai petunjuk umum berlakunya Buku
Pedoman Pelaksanaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan
Konstruksi, yang selanjutnya disebut Buku Pedoman dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan pada kegiatan Bersama ini.

Pasal 2
Setiap Pengurus Kontraktor, Pemimpin Pelaksanaan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan
dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, wajib memenuhi syarat-syarat Keselamatan dan
Kesehatan Kerja seperti ditetapkan dalam Buku Pedoman tersebut pasal 1

Pasal 3
Menteri Pekerjaan Umum berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap pihakpihak yang tersebut pasal 2 dalam hal tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Buku Pedoman.

Pasal 4
Hal-hal yang menyangkut pembinaan dalam penerapan Keputusan Bersama ini dilaksanakan secara koordinasi oleh Kantor Pusat, Kantor Departemen Tenaga Kerja dan
Departemen Pekerjaan Umum setempat.

Pasal 5
Sebagai pelaksanaan terhadap penerapan pasal 4 Keputusan Bersama ini, maka Menteri
Tenaga Kerja dapat menunjuk Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Konstruksi
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di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum atas usul Menteri Pekerjaan Umum, sesuai
dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja.

Pasal 6
Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dilakukan secara fungsional oleh
Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pekerjaan Umum sesuai ruang lingkup tugas
dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Menteri yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8
Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 1986
MENTERI
PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ttd.

SUYONO SOSRODARSONO
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KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
No: KEP. 1135/MEN/1987
TENTANG
BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa usaha keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan
penting dalam penigkatan produktivitas kerja;
b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan usaha keselamatan

dan

kesehatan kerja, perlu diberikan identitas berupa bendera Keselamatan
dan Kesehatan Kerja;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan IV;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.199/MEN/1983 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.13/MEN/1984 tentang
Pola Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA

:

Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan warna dasar
putih dan berlambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta logo
“Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”.

KEDUA

:

Lambang sebagaimana Dimaksud amar Pertama berbentuk palang
warna hijau dilingkari dengan roda bergigi sebelas berwarna hijau.

KETIGA

:

Bentuk dan ukuran Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja
adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I
dan II Surat Keputusan ini.
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KEEMPAT

:

Arti dan makna lambang pada Bendera Keselamatan dan
Kesehatan Kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran III Surat
Keputusan ini.

KELIMA

:

Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja
adalah seperti tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: KEP.1135/MEN/1987
TANGGAL
: 3 AGUSTUS 1987
BENTUK DAN UKURAN BENDERA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL

: SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK
INDONESIA
: KEP.1135/MEN/1987
: 3 AGUSTUS 1987
KETENTUAN TENTANG BENDERA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Ketentuan tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:
a. Bentuk
: Segi empat.
b. Warna
: Putih.
c. Ukuran : 900 x 1350 mm.
d. lambang dan logo terletak bolak-balik pada kedua muka bendera dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Bentuk : palang dilingkari roda bergerigi sebelas berwarna hijau.
Letak : titik pusat 390 mm dari pinggir atas.
Ukuran: roda bergerigi

:

R1
R2
R3

Tebal ujung gigi
Tebal pangkal gigi
Jarak gigi
Palang hijau

:
:
:
:
:
:
:

300 mm.
235 mm.
160 mm.
55 mm.
85 mm.
32° 73’
270 x 270 mm.
tebal : 90 mm.

2. Logo : Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwarna hijau dengan
ukuran sebagai berikut:
− tinggi huruf
− tebal huruf
− panjang kata-kata
“Utamakan”
− panjang kata-kata
“Keselamatan dan Kesehatan Kerja”
− jarak antara baris atas dan bawah
− jarak baris bawah dengan
pinggir bawah bendera

= 45 mm
=
6 mm
= 360 mm
= 990 mm
= 72 mm
=

75 mm

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
: KEP.1135/MEN/1987
TANGGAL
: 3 AGUSTUS 1987
ARTI DAN MAKNA LAMBANG PADA
BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
a. Bentuk lambang

:

palang dilingkari roda bergigi sebelas berwarna hijau di ats
dasar putih.

b. Arti dan makna
lambang

:

-

palang

: bebas dari kecelakaan dan sakit

akibat

kerja.
-

roda gigi

: bekerja dengan kesegaran jasmani
dan rohani.

-

warna putih

: bersih, suci.

-

warna hijau

: selamat, sehat dan sejahtera.

-

sebelas gerigi roda : 11 Bab dalam Undang-undang
Keselamatan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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LAMPIRAN IV : SURAT KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
: KEP.1135/MEN/1987
TANGGAL
: 3 AGUSTUS 1987
CARA PEMASANGAN BENDERA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah sebagai berikut:
a. Tempat

: 1. Apabila berdampingan dengan bendera nasional
(Merah-Putih) harus dipasang pada tiang sebelah kiri
daripada tiang bendera nasional; atau
3. Dipasang

pada

gerbang

masuk

ke

halaman

perusahaan/pabrik tempat kerja; atau
4. Dipasang pada pintu utama bangunan kantor dan/atau
pabrik; atau
5. Di depan kantor Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja/Safety Departemen bila ada.

b. Tinggi tiang

: Tidak boleh lebih tinggi dari tiang bendera nasional
(Merah-Putih).

c. Waktu pemasangannya

: Satu tiang penuh selama ada kegiatan di tempat kerja.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Agustus 1997
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUDOMO
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KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.333/MEN/1989
TENTANG
DIAGNOSIS DAN PELAPORAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA
Menimbang: a. bahwa terhadap penyakit akibat kerja yang dianggap sebagai kecelakaan kerja diketemukan dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
dapat diambil langkah-langkah serta kebijaksanaan serta penanggulangannya;
b. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian laporan
mengenai penyakit akibat kerja perlu ditetapkan bentuk laporan dengan
Keputusan Menteri.
Mengingat:

1. Udang-undang No. 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya
Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947.
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamtan Kerja.
3. Keputusan Presiden No. 4 tahun 1987 tentang Struktur Organisasi
Departemen;
4. Keputusan Presiden No. 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan V;
5. Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam
Penyelengaraan Keselamatan Kerja
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1981 tentang
Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1982 tentang
Pelayanan Kesehaan Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG DIAGNOSIS DAN PELAPORAN PENYAKIT AKIBAT
KERJA.
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Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:
(1) Penyakit akibat kerja adalah sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1981.
(2) Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja adalah pemeriksaan berkala dan khusus
sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi No. Per02/Men/1980 dan penyakit akibat kerja yang diketemukan sewaktu penye-lenggaraan
kesehatan tenaga kerja.

Pasal 2
(1) Penyakit akibat kerja dapat diketemukan atau didiagnosis sewaktu dilaksanakan
pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
(2) Dalam pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
ditentukan apakah penyakit yang diderita tenaga kerja merupakan penyakit akibat
kerja atau bukan.

Pasal 3
(1) Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian pemeriksaan klinis
dan pemeriksaan kondisi pekerja serta lingkungannya untuk membuktikan adanya
hubungan sebab akibat antara penyakit dan pekerjaannya;
(2) Jika terdapat keragu-raguan dalam menegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh
dokter pemeriksa kesehatan dapat dikonsultasikan kepada Dokter Penasehat Tenaga
Kerja sebagaimana dimaksud Undang-undang N0. 2 tahun 1951 dan bila diperlukan
dapat juga dikonsultasikan kepada dokter ahli yang bersangkutan;
(3) Setelah ditegakkan diagnosis penyakit akibat kerja oleh dokter pemeriksa maka
dokter wajib membuat laporan medik.

Pasal 4
(1) Penyakit akibat kerja yang ditemukan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus
dilaporkan oleh pengurus tempat kerja yang bersangkutan bekerja selambatlambatnya 2 x 24 jam kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja
melalui Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat;
(2) Untuk melaporkan penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1)

harus

menggunakan bentuk B2/F5, B3, 4/F6, B88/F7 sebagai dimaksud Surat Keputusan
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Menteri Tenaga Kerja No. Kep-511/Men/1985 serta bentuk laporan sebagaimana
tersebut lampiran I dan II dalam Keputusan Menteri ini;
(3) Laporan medik tentang penyakit akibat kerja sebagimana dimaksud ayat (1)
disampaikan oleh pengurus kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam
amplop tertutup dan bersifat rahasia untuk dievaluasi oleh dokter penasehat
sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 2 tahun 1951.

Pasal 5
(1) Pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (1) dari Keputusan Menteri ini diancam dengan
hubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun
1970;
(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 6
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 1989
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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LAMPIRAN I
NOMOR
TENTANG
TANGGAL

: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
: KEPTS. 333/MEN/1989
: DIAGNOSIS DAN PELAPORAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
: 1 JULI 1989

Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
: Laporan Penyakit Akibat Kerja

Kepada Yth. : Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi
di ___________________

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/Men/1981 Jo pasal 4
ayat (1). Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 333/Men/1989 bersama ini
disampaikan:
1. Surat keterangan dokter pemeriksa
2. Laporan medik.
Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 1989
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: KEPTS. 333/MEN/1989
TENTANG
: DIAGNOSIS DAN PELAPORAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
TANGGAL
: 1 JULI 1989

RAHASIA MEDIK
LAPORAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
(Dilaporkan paling lambat 2 x 24 jam setelah didiagnosis)
I.

Identitas :
− Nama penderita

: _____________________________________________

− NIP

: _____________________________________________

− Umur

: _____________________________________________

− Jenis kelamin

: _____________________________________________

− Jabatan

: _____________________________________________

− Unit / bagian kerja : _____________________________________________
− Lama bekerja

: _____________________________________________

− Nama perusahaan

: _____________________________________________

− Jenis perusahaan

: _____________________________________________

− Alamat perusahaan : _____________________________________________

II.

Anamnesis
1. Riwayat pekerjaan

: _____________________________________________

2. Keluhan yang diderita : _____________________________________________
3. Riwayat penyakit

: _____________________________________________

III. Status presen
Hasil pemeriksaan mental dan fisik
1. Pemeriksaan mental
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normal

tidak

-

Kesadaran

: __________________________________

-

Sikap dan tingkah laku

: __________________________________

-

Kontak fisik & perhatian

: __________________________________

-

Lain-lain

: __________________________________
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2. Pemeriksaan fisik
-

Tinggi badan

: _______________________________ cm

-

Berat badan

: _______________________________ kg

-

Tensi

- sistolik

: ____________________________ mmHg

- diastolik

: ____________________________ mmHg

-

Denyut nadi
Sifat

: ____________ - lemah/sedang/cukup/kuat

-

Suhu aksiler

: __________________ - reguler / irreguler

-

Kepala dan muka

: __________________________________

 Rambut

: __________________________________

 Mata

: __________________________________

 Visus

: __________________________________

 Strabishus

: __________________________________

 Reflex pupil

: __________________________________

 Cornes & conyungtiva

: __________________________________

Telinga

: __________________________________

 Meatus acusticus

: __________________________________

 Exsernus membran tympa

: __________________________________

 Pendengaran

: __________________________________

Hidung

: __________________________________

 Mukosa

: __________________________________

 Penciuman

: __________________________________

 Epitaksis

: __________________________________

Tenggorokan

: __________________________________

 Tonsil

: __________________________________

 Suara

: __________________________________

Rongga mulut

: __________________________________

 Mukosa

: __________________________________

 Lidah

: __________________________________

 gigi

: __________________________________

-

Leher

: __________________________________

-

Kelenjar gondok

: __________________________________

-

Thorax

: __________________________________

 Bentuk

: __________________________________

-

-

-

-
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 Pergerakan

: __________________________________

 Paru-paru

: __________________________________

 Jantung

: __________________________________

Abdomen

: __________________________________

 Hati

: __________________________________

 limpa

: __________________________________

-

Genitalia

: __________________________________

-

Tulang pungung

: __________________________________

-

Extremitas

: __________________________________

-

Reflex

- physiologis

: __________________________________

- pathologis

: __________________________________

-

-

Koordinasi otot

- tremor : __________________________________
- tonus

: __________________________________

- porese : __________________________________
- paralyse : __________________________________
-

Lain-lain

3. Pemeriksaan Ro

: __________________________________
: __________________________________

− paru-paru

: __________________________________

− jantung

: __________________________________

− lain-lain

: __________________________________

4. ECG
5. Pemeriksaan laboratorium
− darah : _____________________________________________
− urine : _____________________________________________
− faeces : _____________________________________________
6. Pemeriksaan tambahan/biological monitoring
pengukuran kadar bahan kimia penyebab sakit di dalam tubuh tenaga
kerja misalnya kadar dalam urine, darah dan sebaginya, dan hasil
test/pemeriksaan fungsi organ tubuh tertentu akibat pengaruh bahan
kimia tersebut misalnya test fungsi paru-paru, dan sebagainya.
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7. Patologi Anatomi
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Kesimpulan
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
IV. Hasil pemeriksaan lingkungan kerja dan cara kerja
1. Faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita
(faktor fisik, kimia, biologi, phsysicososid).
2. faktor cara kerja yang dapat mempengaruhi terhadap sakit penderita (peralatan
kerja, proses produksi, ergonomi).
3. waktu paparan nyata

: - perhari
- perminggu

4. alat pelindung diri

V.

: ________________________________________

Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja
a. dilakukan / tidak dilakukan
b. kelainan yang tidak diketemukan ____________________________________

VI. Resume
Faktor-faktor yang mendukung diagnosis penyakit akibat kerja
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− Anamdese

: _______________________________________

− pemeriksaan medik

: _______________________________________

• mental

: _______________________________________

• fisik

: _______________________________________

• laboratorium

: _______________________________________

• monitoring biologik

: _______________________________________

• rontgen

: _______________________________________

• PA

: _______________________________________
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− pemeriksaan lingkungan / cara kerja
− waktu paparan nyata

VII. Kesimpulan
Penderita / tenaga kerja tersebut di atas menderita penyakit akibat kerja :
Diagnosis
(ICD) : __________________________________________________________

VIII. Cacat akibat kerja
Penyakit akibat kerja tersebut di atas menimbulkan / tidak menimbulkan
a. Cacat fisik / mental

: ____________________________________

b. Kehilangan kemampuan kerja : ____________________________________

Dokter Pemeriksa
Kesehatan Tenaga Kerja

(Nama : ………………………….)
Tanggal :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juli 1989
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.245/MEN/1990
TENTANG
HARI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan Nasional,
mutlak diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
dan berwawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
b. bahwa untuk maksud itu perlu upaya memasyarakatkan dan
membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh
lapisan masyarakat;
c. bahwa untuk menciptakan momentum bagi upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja
perlu ditetapkan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
yang bertepatan dengan hari diundangkannya Undang-undang
No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
d. bahwa untuk itu Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional
perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Mengingat

: 1. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

Memperhatikan : Surat Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia No. B.2657/M.
Sesneg/12/1989 tanggal 28 Desember 1989.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA

: Tanggal 12 Januari ditetapkan sebagai Hari Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional.
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KEDUA

: Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional sebagaimana
dimaksud Amar PERTAMA diperingati setiap tahun secara Nasional
di seluruh wilayah Republik Indonesia.

KETIGA

: Peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja diisi dengan
kegiatan-kegiatan yang terus meningkatkan pengenalan, kesadaran,
penghayatan dan pengamalan keselamatan dan kesehatan kerja
sehingga membudaya di kalangan masyarakat Indonesia.

KEEMPAT

: Direktur Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan
Norma Kerja atau Pejabat yang ditunjuknya menggerakan,
mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan peringatan hari
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Amar PERTAMA.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 Mei 1990
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DRS. COSMAS BATUBARA
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KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
No. : KEP.186/MEN/1999
TENTANG
UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: a. bahwa kebakaran di tempat kerja berakibat sangat merugikan baik
bagi perusahaan, pekerja maupun kepentingan pembangunan nasional,
oleh karena itu perlu ditanggulangi;
b. bahwa untuk menaggulangi kebakaran di tempat kerja, diperlukan
adanya peralatan proteksi kebakaran yang memadai, petugas
penanggulangan kebakaran yang ditunjuk khusus untuk itu, serta
dilakukannya prosedur penanggulangan keadaan darurat;
c. bahwa agar petugas penanggulangan kebakaran di tempat kerja dapat
melaksanakan tugasnya secara efektif, perlu diatur ketentuan tentang
unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja dengan Keputusan
Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara R.I. Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2918);
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 122/M/1998 tentang Pembentukan
Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/Men/1992 tentang Tata
Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/Men/1995 tentang
Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja;
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6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28/1994 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA R.I. TENTANG UNIT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI TEMPAT KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
a.

Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

b.

Tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubugan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

c.

Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya
kabakaran dengan berbagai upaya pengendalan setiap perwujudan energi,
pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan
organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.

d.

Unit penanggulangan kebakaran ialah unit kerja yang dibentuk dan ditugasi untuk
menangani masalah penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang meliputi
kegiatan

administrasi,

identifikasi

sumber-sumber

bahaya,

pemeriksaan,

pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi kebakaran.
e.

Petugas peran penanggulangan kebakaran ialah petugas yang ditunjuk dan diserahi
tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya
penanggulangan kebakaran di unit kerjanya.

f.

Regu penanggulangan kebakaran ialah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus
fungsional di bidang penanggulangan kebakaran.

g.

Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

h.

Pegawai pengawas ialah tenaga berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

5249

2 dari 15

KEP.186/MEN/1999

i.

Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat
kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

j.

Pengusaha ialah:
1) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
2) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

k.

Menteri ialah menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 2
(1)

Pengurus atau pengusaha wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan
kebakaran, latihan penanggulanggan kebakaran di tempat kerja.

(2)

Kewajiban mencegah, megurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengendalian setiap bentuk energi;
b. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi;
c. Pengendalian penyebaran asap, panas dan gas;
d. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja;
e. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala;
f. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat
kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) orang tenaga kerja dan
atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat.

(3)

Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam
kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(4)

Buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f, memuat antara lain:
a. Informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya;
b. Jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran di tempat
kerja;
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c. Prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya
kebakaran;
d. Prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran.

BAB II
PEMBENTUKAN UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 3
Pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi tingkat potensi
bahaya kebakaran.

Pasal 4
(1) Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
terdiri:
a. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan;
b. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang I;
c. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang II;
d. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran ringan sedang III dan;
e. Klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran berat.
(2) Jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana
dimaksud ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
(3) Jenis tempat kerja yang belum termasuk dalam klasifikasi tingkat risiko bahaya
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tersendiri oleh menteri
atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5
Unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari:
a. Petugas peran kebakaran;
b. Regu penanggulangan kebakaran;
c. Koordinator unit penanggulangan kabakaran;
d. Ahli K3 spesialis penaggulangan kebakaran sebagai penaggungjawab teknis.
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Pasal 6
(1) Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, sekurangkurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 (dua puluh lima) orang.
(2) Regu penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan huruf d, ditetapkan untuk tempat
kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I yang mempekerjakan
tenaga kerja 300 (tiga ratus) orang, atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat risiko
bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat.
(3) Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c,
ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang I,
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 (seratus)
orang;
b. Untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran sedang II dan sedang III dan
berat, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unit kerja.

BAB III
TUGAS DAN SYARAT UNIT PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 7
(1) Petugas peran kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan
bahaya kebakaran;
b. memadamkan kebakaran pada tahap awal;
c. mengarahkan evakuasi orang dan barang;
d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
e. mengamankan lokasi kebakaran.
(2) Untuk dapat ditunjuk menjadi petugas peran kebakaran harus memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. pendidikan minimal SLTP;
c. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I.

Pasal 8
(1) Regu penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b
mempunyai tugas:
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a. mengidentifikasi dan melaporkan tentang adanya faktor yang dapat menimbulkan
bahaya kebakaran;
b. melakukan pemeliharaan sarana proteksi kebakaran;
c. memberikan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran pada tahap awal;
d. membantu menyusun baku rencana tanggap darurat penanggulangan kebakaran;
e. memadamkan kebakaran;
f. mengarahkan evakuasi orang dan barang;
g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
h. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
i. mengamankan seluruh lokasi tempet kerja;
j. melakukan koordinasi seluruh petugas peran kebakaran.
(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai anggota regu penanggulangan kebakaran harus
memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun;
c. pendidikan minimal SLTA;
d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan
tingkat dasar II.

Pasal 9
(1) Koordinator unit penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf c mempunyai tugas:
a. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi
yang berwenang;
b. menyusun program kerja dan kegiatan tentang cara penanggulangan kebakaran;
c. mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada
pengurus.
(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai koordinator unit penanggulangan kebakaran harus
memenuhi syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. pendidikan minimal SLTA;
c. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat
dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama.
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Pasal 10
(1) Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas:
a. membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
penanggulangan kebakaran;
b. memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
c. merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan atau instansi yang
didapat berhubungan dengan jabatannya;
d. memimpin penanggulangan kebakaran sebelum mendapat bantuan dari instansi
yang berwenang;
e. menyusun program kerja atau kegiatan penanggulangan kebakaran;
f. mengusulkan anggaran, sarana dan fasilitas penanggulangan kebakaran kepada
pengurus;
g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
(2) Syarat-syarat Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran adalah:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. pendidikan minimal D3 teknik;
c. bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun;
d. telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, tingkat
dasar II dan tingkat Ahli K3 Pratama dan Tingkat Ahli Madya;
e. memiliki surat penunjukkan dari menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran
mempunyai wewenang:
a. memerintahkan, menghentikan dan menolak pelaksanaan pekerjaan yang dapat
menimbulkan kebakaran dan peledakan;
b. meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di
bidang kebakaran di tempat kerja.

Pasal 11
Tata cara penunjukan Ahli K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e,
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Pasal 12
Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2),
pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2), dan pasal 10 ayat (2) harus sesuai kurikulum dan silabi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 13
(1) Tenaga kerja yang telah mengikuti kursus teknik penanggulangan kebakaran
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 berhak mendapat sertifikat.
(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh menteri atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14
(1) Kursus teknik penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Pembinaan K3 yang telah ditunjuk oleh menteri
atau pejebat yang ditunjuk.
(2) Penunjukan perusahaan jasa pembinaan K3

sebagaimana disebut pada ayat (1)

didasarkan pada kualifikasi tenaga ahli, instruktur dan fasilitas penunjang yang
dimilikinya.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 15
Pegawai pengawas ketenagakerjaan melaksakan pengawasan

terhadap ditaatinya

Keputusan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pengurus atau pengusaha yang telah membentuk unit penanggulangan kebakaran sebelum
keputusan ini di tetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun harus
menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
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LAMPIRAN I :
NOMOR
:
TANGGAL
:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
KEP.186/MEN/1999
29 SEPTEMBER 1999

DAFTAR JENIS TEMPAT KERJA
BERDASARKAN
KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

KLASIFIKASI

JENIS TEMPAT KERJA

Bahaya Kebakaran Ringan
Tempat kerja yang mempunyai jumlah
dan kemudahan terbakar rendah, dan
apabila terjadi kebakaran melepaskan
panas rendah, sehingga menjalarnya api
lambat.

Bahaya Kebakaran Sedang 1
Tempat kerja yang mempunyai jumlah
dan kemudahan terbakar sedang,
menimbun bahan dengan tinggi tidak
lebih dari 2,5 meter, dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas sedang,
sehingga menjalarnya api sedang.

Bahaya Kebakaran Sedang 2
Tempat kerja yang mempunyai jumlah
dan kemudahan terbakar sedang,
menimbun bahan dengan tinggi lebih dari
4 meter, dan apabila terjadi kebakaran
melepaskan panas sedang, sehingga
menjalarnya api sedang.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Tempat ibadah
Gedung/ruang Perkantoran
Gedung/ruang Pendidikan
Gedung/ruang Perumahan
Gedung/ruang Perawatan
Gedung/ruang Restorant
Gedung/ruang Perpustakaan
Gedung/ruang Perhotelan
Gedung/ruang Lembaga
Gedung/ruang Rumah Sakit
Gedung/ruang Museum
Gedung/ruang Penjara
Tempat Parkir
Pabrik Elektronika
Pabrik Roti
Pabrik barang gelas
Pabrik minuman
Pabrik permata
Pabrik pengalengan
Binatu
Pabrik susu
Penggilingan padi
Pabrik bahan makanan
Percetakan dan penerbitan
Bengkel mesin
Gudang pendinginan
Perakitan kayu
Gudang perpustakaan
Pabrik bahan keramik
Pabrik tembakau
Pengolahan logam
Penyulingan
Pabrik barang kelontong
Pabrik barang kulit

KEP.186/MEN/1999

KLASIFIKASI

JENIS TEMPAT KERJA

Bahaya Kebakaran Sedang 3
Tempat kerja yang mempunyai jumlah
dan kemudahan terbakar tinggi, dan
apabila terjadi kebakaran melepaskan
panas tinggi, sehingga menjalarnya api
cepat.

Bahaya Kebakaran Berat
Tempat kerja yang mempunyai jumlah
dan
kemudahan
terbakar
tinggi,
menyimpan bahan cair, serat atau bahan
lainnya dan apabila terjadi kebakaran
apinya
cepat
membesar
dengan
melepaskan panas tinggi, sehingga
menjalarnya api cepat.
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− Pabrik tekstil
− Perakitan kendaraan bermotor
− Pabrik kimia (bahan kimia dengan
kemudahan terbakar sedang)
− Pertokoan dengan pramuniaga
kurang dari 50 orang
− Ruang pameran
− Pabrik permadani
− Pabrik makanan
− Pabrik sikat
− Pabrik ban
− Pabrik karung
− Bengkel mobil
− Pabrik sabun
− Pabrik tembakau
− Pabrik lilin
− Studio dan pemancar
− Pabrik barang plastic
− Pergudangan
− Pabrik pesawat terbang
− Pertokoan dengan pramuniaga
lebih dari 50 orang
− Penggergajian dan pengolahan
kayu
− Pabrik makanan kering dari bahan
tepung
− Pabrik minyak nabati
− Pabrik tepung terigu
− Pabrik pakaian
− Pabrik kimia dengan kemudahan
terbakar tinggi
− Pabrik kembang api
− Pabrik korek api
− Pabrik cat
− Pabrik bahan peledak
− Pemintalan benang atau kain
− Penggergajian
kayu
dan
penyelasaiannya
menggunakan
bahan mudah terbakar
− Studio film dan Televisi
− Pabrik karet buatan
− Hangar pesawat terbang
− Penyulingan minyak bumi
− Pabrik karet busa dan plastik busa
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Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR
: KEP. 186/MEN/1999
TANGGAL
: 29 SEPTEMBER 1999

KURIKULUM DAN SILABI
KURSUS TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN
I. PAKET D (TINGKAT DASAR I)
JAM

KURIKULUM

1.

Norma K3 penanggulangan
kebakaran.
Manajemen
penanggulangan
kebakaran.
Teori api dan anatomi
kabakaran I.

2.
3.

6.

Pengenalan sistem
kebakaran.
Prosedur
darurat
kebakaran.
Praktek.

7.

Evaluasi.

4.
5.

SILABI

Dasar-dasar K3 dan peraturan terkait dengan
K3 penanggulangan kebakaran.
Dasar-dasar
manajemen
pengamanan
kebakaran.
− Teori api dan anatomi kabakaran.
− Prinsip-prinsip pencegahan dan,
− Teknik pemadaman kebakaran.
proteksi − Sistem proteksi pasif (komprehensif, dll.)
− Sisti proteksi aktif (APAR, Hidran, dll.)
bahaya Pengetahuan prosedur menghadapi bahaya
kebakaran (Dasar-dasar Fire Emergency Plan)
Pemadaman dengan APAR/Hidran

JAM
4
2
4
4
2
6
3
25

Jumlah jam pelajaran @ 45 menit

II. PAKET C (TINGKAT DASAR II)

5260

JAM

KURIKULUM

1.

Peraturan Perundang-undangan
K3.

2.

Pengetahuan teknik pencegahan
kebakaran

3.

Sistem instalasi deteksi, alarm,
dan pemadam kebakaran.

4.

Sarana evakuasi.

5.

Pemeliharaan,
pemeriksaan,
pengujian peralatan proteksi

SILABI
−
−
−
−

Kebijakan K3.
Undang-undang No. 1 Th. 1970.
Sistem manajemen K3.
Norma-norma
K3
Penanggulangan
Kebakaran.
− Teori api dan anatomi kebakaran.
− Penyimpanan dan penanganan bahan
mudah terbakar/meledak.
− Metoda
pengendalian
proses
pekerjaan/penggunaan peralatan, instalasi
dan energi/panas lainnya.
− Sistem deteksi & alarm kebakaran
− Alat pemadam api ringan
− Hydran springkler
− Sistem pemadam kimia
− Fire safety equipment
Jalan lintas, koridor, tangga, helipet, tempat
berkumpul.
Instalasi Alarm, APAR, Hydran, Springkler
dan lainnya.
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6.

kebakaran.
Fire Emergency Respon Plan.

7.

Praktek pemadaman

8.

Evaluasi.

− Pengorganisasian sisten tanggap darurat.
− Prosedur tanggap darurat kebakaran.
− Pertolongan penderitan gawat darurat
APAR, Hydran, Penyelamatan

Jumlah jam pelajaran @ 45 menit

4
16
4
60

III. PAKET B (TINGKAT AHLI PRATAMA)
JAM
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

KURIKULUM

SILABI

Kebijaksanaan & program pengembangan
pembinaan dan pengawasan K3.
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
System manajemen K3.
Per.05/Men/1996
− Peraturan dan standar system proteksi
Konsep perencanaan system
kebakaran.
proteksi kebakaran.
− Penerapan 5R di tempat kerja.
− Evaluasi potensi bahaya kebakaran.
− Penanganan benda-benda dan pekerjaan
Teknis inspeksi.
berbahaya.
− Instalasi listrik dan penyalur petir.
− Manajemen pengamanan kebakaran.
− Peraturan wajib lapor kecelakaan.
− System analisa kasus kecelakaan dan
System pelaporan kecelakaan.
kebakaran.
− System
pelaporan
kecelakaan
dan
kebakaran.
Asuransi kebakaran.
Perilaku
manusia
dalam
menghadapi kebakaran.
− Penyusunan buku penanganan keadaan
darurat kebakaran.
Manual tanggap darurat.
− Skenario
latihan
penanggulangan
kebakaran terpadu.
Teknik
pemeriksaan
dan
pengujian system proteksi
kebakaran.
− Kunjungan ke tempat kerja.
Praktek.
− Diskusi/perumusan.
Evaluasi.
Jumlah jam pelajaran @ 45 menit
System pengawasan K3.

JAM
4
4
8

10

4

2
2

2

4
14
6
60

IV. PAKET A (TINGKAT AHLI MADYA)
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JAM

KURIKULUM

1.

Development
program
of
occupational Health and Safety.

SILABI

JAM
2

14 dari 15

KEP.186/MEN/1999

5.

Industrial
Communication
Pattern.
Fire Risk Assessment.
Cost and benefit analysis of
safety.
Explosion protection.

6.

Smoke Control System.

2

7.

Building construction.

2

8.

2

12.

Environmental impact of fire.
Performance based design on
fire safety.
Fire modeling and simulation.
Fire safety audit internal
(ISO 9000).
Feri safety design & evaluation.

13.

Praktek.

14.

Kertas kerja.

10

15.

Diskusi/ekspose.

10

16.

Evaluasi.

6
60

2.
3.
4.

9.
10.
11.

2
2
2
2

2
2
2
2
Kunjungan ke laboratorium uji api.

Jumlah jam pelajaran @ 45 menit

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
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KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : KEP.187/MEN/1999
TENTANG
PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA
DI TEMPAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESI
Menimbang: a. bahwa kegiatam industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan,
mengangkut dan mempergunakan bahan-bahan kimia berbahaya akan
terus meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan sehingga
berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga
kerja, lingkungan maupun sumber daya lainnya;
b. bahwa untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, akibat
penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja maka perlu diatur
pengendaliannya;
c. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 612/Men/1989
tentang Penyedian Data Bahan Berbahaya terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja sudah tidak sesuai lagi maka perlu disempurnakan.
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2918);
2. Keputusan Presiden No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabinet Reformasi Pembangunan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan
Kerja;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata
Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang
Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
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MEMUTUSKAN
Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI
TEMPAT KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
a. Bahan Kimia Berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran
yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap
tenaga kerja, instalasi dan lingkungan.
b. Nilai Ambang Kuantitas yang selanjutnya disebut NAK adalah standar kuantitas
bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat
kerja.
c. Pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah
dan atau mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja
terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja dan lingkungan.
d. Lethal Dose 50 (LD50) adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% binatang
percobaan.
e. Lethal Concentration 50 (LC50) adalah konsentrasi yang menyebabkan kematian pada
50% binatang percobaan.
f. Pengusaha adalah :
1. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
2. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang, perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
g. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja
atau bagiannya yang berdiri sendiri.
h. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
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i. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap, dimana tenaga kerja, melakukan pekerjaan atau sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber
bahaya.
j. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari
luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
k. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
l. Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1970.
m. Menteri adalah menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 2
Pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi dan
mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia
berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pasal 3
Pengendalian bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :
a. penyediaan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) dan label;
b. penunjukan petugas K3 Kimia dan Ahli K3 Kimia.

BAB II
PENYEDIAAN DAN PENYAMPAIAN
LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN DAN LABEL
Pasal 4
(1) Lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a
meliputi keterangan tentang :
a. Identitas bahan dan perusahaan;
b. Komposisi bahan;
c. Identifikasi bahaya;
d. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
e. Tindakan penanggulangan kebakaran;
f. Tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan;

5265

3 dari 23

KEP.187/MEN/1999

g. Penyimpanan dan penanganan bahan;
h. Pengendalian pemajanan dan alat pelindung diri;
i. Sifat fisika dan kimia;
j. Stabilitas dan reaktifitas bahan;
k. Informasi toksikologi;
l. Informasi ekologi;
m. Pembuangan limbah;
n. Pengangkutan bahan;
o. Informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. Informasi lain yang diperlukan.
(2) Bentuk lembar data keselamatan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 5
Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi keterangan mengenai :
a. Nama produk;
b. Identifikasi bahaya;
c. Tanda bahaya dan artinya;
d. Uraian risiko dan penanggulangannya;
e. Tindakan pencegahan;
f. Instruksi dalam hal terkena atau terpapar;
g. Instruksi kebakaran;
h. Instruksi tumpahan atau bocoran;
i. Instruksi pengisian dan penyimpanan;
j. Referensi;
k. Nama, alamat dan nomor telepon pabrik pembuat atau distributor.
Pasal 6
Lembar Data Keselamatan Bahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan Label
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diletakkan di tempat yang mudah diketahui oleh
tenaga kerja dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
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BAB III
PENETAPAN POTENSI BAHAYA INSTALASI
Pasal 7
(1) Pengusaha atau Pengurus wajib menyampaikan Daftar Nama, Sifat dan Kuantitas
Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja dengan mengisi formulir sesuai contoh
seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini kepada Kantor
Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusannya disampaikan kepada
Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.
(2) Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah menerima daftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
meneliti kebenaran data tersebut.

Pasal 8
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Kantor
Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat menetapkan kategori potensi bahaya
perusahaan atau industri yang bersangkutan;
(2) Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Bahaya besar;
b. Bahaya menengah;
(3) Kategori potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nama,
Kriteria serta Nilai Ambang Kuantitas (NAK) Bahan Kimia Berbahaya di tempat
kerja.

Pasal 9
Kriteria bahan kimia berbahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) terdiri dari:
a. Bahan beracun;
b. Bahan sangat beracun;
c. Cairan mudah terbakar;
d. Cairan sangat mudah terbakar;
e. Gas mudah terbakar;
f. Bahan mudah meledak;
g. Bahan reaktif;
h. Bahan oksidator.
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Pasal 10
(1) Bahan kimia yang termasuk kriteria bahan beracun atau sangat beracun sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf a dan b, ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia,
fisika dan toksik.
(2) Sifat kimia, fisika dan toksik, bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sebagai berikut :
a. Bahan beracun dalam hal pemajanan melalui Mulut : LD50 > 25 atau < 200 mg/kg
berat badan, atau Kulit : LD50 > 25 atau <

400 mg/kg berat badan, atau

Pernafasan : LC50 > 0,5 mg/l dan 2 mg/l;
b. Bahan sangat beracun dalam hal pemajanan melalui Mulut : LD50 ≤ 25 mg/kg
berat badan, atau Kulit : LD50 ≤ 25 mg/kg berat badan, atau Pernafasan : LC50 ≤
0,5 mg/l.

Pasal 11
(1) Bahan kimia yang termasuk kriteria cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah
terbakar dan gas mudah terbakar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, d,
dan e, ditetapkan dengan memperhatikan sifat kimia dan fisika.
(2) Sifat fisika dan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:
a. Cairan mudah terbakar dalam hal titrik nyala > 21° C dan < 55° C pada tekanan 1
(satu) atmosfir;
b. Cairan sangat mudah terbakar dalam hal titik nyala < 21° C dan titik didih > 20°C
pada tekanan 1 (satu) atmosfir;
c. Gas mudah terbakar dalam hal titik didih < 20° C pada tekanan 1 (satu) atmosfir.

Pasal 12
(1) Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria mudah meledak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 huruf f apabila reaksi kimia bahan tersebut menghasilkan gas dalam
jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi, sehingga menimbulkan
kerusakan disekelilingnya.
(2) Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria reaktif sebagaimana dimaksud dalam pasal
9 huruf g apabila bahan tersebut :
a. bereaksi dengan air, mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar, atau
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b. bereaksi dengan asam, mengeluarkan panas dan gas yang mudah terbakar atau
beracun atau korosif.
(3) Bahan kimia ditetapkan termasuk kriteria oksidator, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 huruf h apabila reaksi kimia atau penguraiannya menghasilkan oksigen yang
dapat menyebabkan kebakaran.

Pasal 13
Nilai Ambang Kuantitasnya (NAK) bahan kimia yang termasuk kriteria beracun atau
sangat beracun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dan mudah meledak atau reaktif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Pasal 14
Nilai Ambang Kuantitas (NAK) bahan kimia selain yang dimaksud dalam pasal 13 ditetapkan sebagai berikut :
a. Bahan kimia kriteria beracun

:

10 ton

b. Bahan kimia kriteria sangat beracun

:

5 ton

c. Bahan kimia kriteria reaktif

:

50 ton

d. Bahan kimia kriteria mudah meledak

:

10 ton

e. Bahan kimia kriteria oksidator

:

10 ton

f. Bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar

:

200 ton

g. Bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar

:

100 ton

h. Bahan kimia kriteria gas mudah terbakar

:

50 ton

Pasal 15
(1) Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan
kuantitas melebihi Nilai Ambang Kuantitas (NAK) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 13 dan 14 dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya
besar.
(2) Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan
kuantitas sama atau lebih kecil dari Nilai Ambang Kuantitas (NAK) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai
potensi bahaya menengah.
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BAB IV
KEWAJIBAN PENGUSAHA ATAU PENGURUS
Pasal 16
(1) Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) wajib :
a. Mempekerjakan petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan
sistem kerja nonshift sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan apabila dipekerjakan
dengan sistem kerja shift sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
b. Mempekerjakan Ahli K3 Kimia sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
c. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya besar;
d. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses
dan modifikasi instalasi yang digunakan;
e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
f. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali;
g. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sekali.
(2) Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan
f dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal 17
(1) Perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya menengah sebagaimana
dimaksud pada pasal 15 ayat (2) wajib :
a. Mempunyai petugas K3 Kimia dengan ketentuan apabila dipekerjakan dengan
sistem kerja nonshift sekurang-kurangnya 1 (satu) orang, dan apabila dipekerjakan
dengan mempergunakan shift sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
b. Membuat dokumen pengendalian potensi bahaya menengah;
c. Melaporkan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses
dan modifikasi instalasi yang digunakan;
d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
e. Melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
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f. Melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun sekali.
(2) Pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan
e dilakukan oleh perusahaan jasa K3 atau instansi yang berwenang.

Pasal 18
Hasil pengujian faktor kimia dan instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2)
dan pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai acuan dalam pengendalian bahan kimia
berbahaya di tempat kerja.

Pasal 19
(1) Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat :
a. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
b. Kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia, serta
pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;
c. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;
d. Rencana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
e. Prosedur kerja aman.
(2) Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat :
a. Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
b. Kegiatan teknis, rancang bangun, konstruksi, pemilihan bahan kimia, serta
pengoperasian dan pemeliharaan instalasi;
c. Kegiatan pembinaan tenaga kerja di tempat kerja;
d. Prosedur kerja aman.
(3) Tata cara pembuatan dan rincian isi dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk.
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Pasal 20
(1) Dokumen pengendalian potensi bahaya besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
ayat (1) disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dengan
tembusan kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja setempat.
(2) Dokumen pengendalian potensi bahaya menengah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19 ayat (2) disampaikan kepada Kantor Departemen/Dinas Tenaga Kerja
setempat.

Pasal 21
(1) Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Departemen/Dinas Tenaga
Kerja setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima
dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan (2)
melakukan penelitian kebenaran isi dokumen tersebut.
(2) Kebenaran isi dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dinyatakan secara
tertulis dengan membubuhkan tanda persetujuan.
(3) Dokumen pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan
kebenarannya sesuai ayat (2) dipergunakan sebagai acuan pengawasan pelaksanaan
K3 di tempat kerja.

BAB V
PENUNJUKAN PETUGAS K3 DAN AHLI K3 KIMIA
Pasal 22
(1) Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan pasal
17 ayat (1) huruf a mempunyai kewajiban :
a. Melakukan identifikasi bahaya;
b. Melaksanakan prosedur kerja aman;
c. Melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
d. Mengembangkan pengetahuan K3 bidang kimia.
(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas K3 Kimia ditetapkan :
a. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;
b. Tidak dalam masa percobaan;
c. Hubungan kerja tidak didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
d. Telah mengikuti kursus teknis K3 Kimia.
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(3) Kursus teknis Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
dilaksanakan oleh perusahaan sendiri, perusahaan jasa K3, atau instansi yang
berwenang dengan kurikulum seperti yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan
Menteri ini.
(4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melakukan kursus harus
melaporkan rencana pelaksanaan kursus teknis kepada Kantor Departemen/Dinas
Tenaga Kerja setempat.

Pasal 23
(1) Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai
kewajiban :
a. Membantu mengawasi pelaksanaan praturan perundang-undangan K3 bahan
kimia berbahaya;
b. Memberikan laporan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil
pelaksanaan tugasnya;
c. Merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan atau
instansi yang didapat karena jabatannya;
d. Menyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja;
e. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
f. Mengusulkan pembuatan prosedur kerja aman dan penanggulangan keadaan
darurat kepada pengusaha atau pengurus.
(2) Penunjukan Ahli K3 Kimia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 24
(1) Penunjukan Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ditetapkan
berdasarkan permohonan tertulis dari Pengusaha atau Pengurus kepada Menteri atau
Pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan penunjukan Petugas K3 Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus melampirkan :
a. Daftar riwayat hidup;
b. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
c. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan yang bersangkutan;
d. Fotocopy ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir;
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e. Sertifikat kursus teknis petugas K3 Kimia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan terhadap ditaatinya
Keputusan Menteri ini.

Pasal 26
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No. Kep. 612/Men/1989 tentang Penyediaan Data Bahan Berbahaya Terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR
: KEP.187/MEN/1999
TANGGAL
: 29 SEPTEMBER 1999

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

1. Identitas Bahan dan Perusahaan
Nama bahan

: ________________________________________________

Rumus kimia

: ________________________________________________

Code produksi

: ________________________________________________

Synonim

: ________________________________________________

Nama Perusahaan (pembuat) atau distributor atau importir :
a. Nama perusahaan (pembuat) :
Alamat
: ________________________________________________
Phone
: ________________
b. Nama distributor :
Alamat
: ________________________________________________
Phone
: ________________
c. Nama Importir :
Alamat
: ________________________________________________
Phone
: ________________
2. Komposisi Bahan
Bahan

% berat

CAS No.

Batas pemajanan

3. Identifikasi Bahaya
− Ringkasan bahaya yang penting : __________________________________
− Akibatnya terhadap kesehatan :
•

Mata

•

Kulit

•

Tertelan

•

Terhirup

•

Karsinogenik

•

Teratogenik

•

Reproduksi

4. Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) terkena pada :
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•

Tertelan

•

Terhirup

5. Tindakan Penanggulangan Kebakaran
a. Sifat-sifat bahan mudah terbakar Titik nyala

: _______ °C ( _____ F )

b. Suhu nyala sendiri

: _______ °C

c. Daerah mudah terbakar
Batas terendah mudah terbakar

: _______ %

Batas tertinggi mudah terbakar

: _______%

d. Media pemadaman api

: ____________________

e. Bahaya khusus

: ____________________

f. Instruksi pemadaman api

: ____________________

6. Tindakan Terhadap Tumpahan dan Kebocoran
a. Tumpahan dan kebocoran kecil
b. Tumpahan dan kebocoran besar
c. Alat pelindung diri yang digunakan
7. Penyimpanan dan Penanganan Bahan
a. Penanganan bahan
b. Pencegahan terhadap pemajanan
c. Tindakan pencegahan terhadap kebakaran dan peledakan
d. Penyimpanan
e. Syarat khusus penyimpanan bahan
8. Pengendalian Pemajanan dan Alat Pelindung Diri
a. Pengendalian teknis
b. Alat Pelindung Diri (APD) :
Pelindung pemajanan mata, kulit, tangan, dll.
9. Sifat-sifat Fisika dan Kimia
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a. Bentuk

: padat/cair/gas

b. Bau

: ________________________________________

c. Warna

: ________________________________________

d. Masa jenis

: ________________________________________

e. Titik didih

: ________________________________________

f. Titik lebur

: ________________________________________

g. Tekanan uap

: ________________________________________
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h. Kelarutan dalam air

: ________________________________________

i. pH

: _________

10. Reaktifitas dan Stabilitas
a. Sifat reaktifitas

: __________________________________

b. Sifat stabilitas

: __________________________________

c. Kondisi yang harus dihindari : __________________________________
d. Bahan yang harus dihindari : __________________________________
(incompatibility)
e. Bahan dekomposisi

: __________________________________

f. Bahaya polimerisasi

: __________________________________

11. Informasi Toksikologi
a. Nilai Ambang Batas (NAB)

: ____________________________ ppm

b. Terkena mata

: ____________________________

c. Tertelan
LD50 (mulut)

: ____________________________

d. Terkena kulit

: ____________________________

e. Terhirup
LC50 (pernafasan)

: ____________________________

f. Efek local

: ____________________________

g. Pemaparan jangka pendek (akut)

: ____________________________

h. Pemaparan jangka panjang (kronik) : ____________________________
Karsinogen
Teratogen
Reproduksi
Mutagen
12. Informasi Ekologi
a. Kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan
b. Degradasi lingkungan
c. Bio akumulasi
13. Pembuangan Limbah
14. Pengangkutan
a. Peraturan internasional
b. Pengangkutan darat
c. Pengangkutan laut
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d. Pengangkutan udara
15. Peraturan Perundang-undangan
16. Informasi lain yang diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
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LAMPIRAN II
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
: KEP. 187/MEN/1999
: 29 SEPTEMBER 1999
DAFTAR NAMA DAN SIFAT KIMIA SERTA
KUANTITAS BAHAN KIMIA BERBAHAYA

Nama Perusahaan
Alamat
Tetepon/Fax

: ________________________
: ________________________
: ____________
SIFAT BAHAN KIMIA

No.

Nama
Bahan

1.

2.

Titik
nyala
°C

Daerah mudah
terbakar
Batas
Batas
terendah tertinggi
% (LFL) % (UFL)

3.

4.

5.

Toksisitas

Oksidator

LD50
LD50
LC50
(pernafas
(mulut)
(kulit)
mg/kg bb mg/kg bb an) mg/l
6.

7.

8.

NAB
bpj
9.

Mudah
meledak

KLASIFIKASI
BERDASARKAN
NFPA

ya

tidak

ya

tidak

H

F

S

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kuantitas
Bahan

Ket.

17.

18.

Catatan :
−

LFL (Lower Flammable Limit) :

−

Konsentrasi batas terendah mudah terbakar
UFL (Upper Flammable Limit) :
Konsentrasi batas tertinggi mudah terbakar

−
−
−
−

NFPA (National Fire Protection Association)
BB
: Berat Badan
H (Health)
: Bahaya terhadap kesehatan
F (Fire)
: Bahaya terhadap kebakaran

− S (Stability)

DITETAPKAN DI: J A K A R T A
PADA TANGGAL: 29 SEPTEMBER 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

FAHMI IDRIS

: Bahaya terhadap stabilitas (reaktifitas)
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LAMPIRAN III
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
: KEP. 187/MEN/1999
: 29 SEPTEMBER 1999

NAMA DAN NILAI AMBANG KUANTITAS (NAK)
BAHAN KIMIA BERBAHAYA
I.
No.

NAMA BARANG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Acetone Cyanohydrin (2-Cyanopropan-2-1)
Acrolein (2-propenal)
Acrylonitrile
Allyl alcohol (2-propen-1-1)
Allyamine
Ammonia
Bromine
Carbon disulphide
Chlorine
Diphenyl methane di-isocynate (MDT)
Ethylene dibromide (1,2-Dibromoetane)
Etyleneimine
Formaldehyde (concentration-90%)
Hydrogen Chloride (Liquefied gas)
Hydrogen cyanide
Hydrogen fluoride
Hydrogen sulphide
Methyl bromide (bromomethane)
Nitrogen oxides
Proyleneimine
Sulphur dioxide
Sulphur trioxide
Tetraethyl lead
Tetramethyl lead
Toluene di-isocyanate

II.

SANGAT BERACUN

No.

1.
2.
3.
4.
5.
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BERACUN

NAMA BARANG
Aldicarb
4-Aminodiphenyl
Amiton
Anabasine
Arsenic pentoxide, arsenic (V) acid and salts
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NILAI AMBANG
KUANTITAS
(NAK)

200 ton
200 ton
20 ton
200 ton
200 ton
100 ton
10 ton
200 ton
10 ton
200 ton
50 ton
50 ton
20 ton
250 ton
20 ton
0 ton
50 ton
200 ton
50 ton
50 ton
20 ton
20 ton
50 ton
50 ton
100 ton

NILAI AMBANG
KUANTITAS
(NAK)

100 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
100 kilogram
500 kilogram
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Arsenic trioxide, arseninious (III) acid and salts
Arsine (Arsenic hydride)
Azinphos –ethyl
Azinphos –ethyl
Benzidine
Benzidine salts
Beryllium (powder compounds)
Bis (2-chloroethyl) sulphide
Bis (chloromethyl) ether
Carboturan
Carbophenothion
Chiorfenvinphos
4-( chloroformyl) morpholine
Chloromethyl methyl ether
Cobalt (metal, oxide, carbonates and sulphides as powders)
Crimidine
Cyanthoate
Cycloheximide
Demeton
Dialifos
00-Diethyl S-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate
00- Diethyl S-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate
00- Diethyl S-ethylthiomethyl phosphorothioate
00- Diethyl S-isopropylthiomethyl phosphorothioate
00- Diethyl S-propylthiomethyl phosphorodithioate
Dimefox
Dimethylcarbamoyl chloride
Dimethylnitrosamine
Dimethyl phosphoramidocyanidic acid
Diphacinone
Disulfoton
EPN
Ethion
Fensulfothlon
Fluenetil
Fluoroacetic acid

100 kilogram
10 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
10 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
1 ton
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram

No.

NAMA BARANG

NILAI AMBANG
KUANTITAS
(NA K)

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
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Fluoroacetic acid, esters
Fluoroacetic acid, salts
Fluoroacetic acid, amides
4- Flurobutyric acid
4- Flurobutyric acid, salts
4- Flurobutyric acid, amides
4- Flurocrotonic acid
4- Flurocrotonic acid, salts
4- Flurocrotonic acid, esters
4- Flurocrotonic acid, amides

1 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
No.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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4- Floro-2-hydroxybutyric acid
4- Floro-2-hydroxybutyric acid, salts
4- Floro-2-hydroxybutyric acid, ester
4- Floro-2-hydroxybutyric acid, amides
Glycolonitrile (Hydroxyacetonitrile)
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin
Hexamethylphosphoramide
Hydrogen selenide
Isobenzan
isodrin
Juglone (5-Hydroxynaphtalene-1, 4-dione)
4,4-Methylenebis (2-chloroaniline)
Methyl isocyanate
Mevinphos
2- Naphthylamide
Nickel metal, oxides, carbonates and sulphides as powder
Nickel tetracarbonyl
Oxydisulfoton
Oxygen difluoride
Paraoxon (Diethyl 4-nitro-phenyl phosphate)
Parathion
Parathion
Pentaborane
Phorate
Phosacetin
Phosgene (Carbonyl chloride)
Phosphamidon
Phosphine (Hydrogen phosphide)
Promarit (1-(3, 4-Dichlorophenyl)-3triazenethiocarboxamide
1, 3- propanesultone
1-Propen-2-chloro-1, 3-diol diacetate
Pyrazonon
NAMA BARANG
Selenium hexafluoride
Sodium selenide
Stibine (Antimony hydride)
Sulfotep
Sulphur dichloride
Tellurium hexafluoride
TEPP
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)
Tetramethylene-disulphotetramine
Thionazin
Tripate (2, 4-Dimethyl-1, 3-dithiolane-2-carboxadihyde)
Trichloromethanesulphenyl chloride
1-Tri (cycolohexy) stanny-1 H-1, 2,4-triazole
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1 kilogram
100 kilogram
500 kilogram
100 kilogram
10 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
10 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
1 ton
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
100 kilogram
NILAI AMBANG
KUANTITAS
(NAK)

10 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
1 ton
100 kilogram
100 kilogram
1 kilogram
1 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
100 kilogram
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97. Triethylenemelamine
98. warfarin

10 kilogram
100 kilogram

III. SANGAT REAKTIF
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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NAMA BARANG
Acethylene (Ethyne)
Ammonium nitrate (a)
2,2-Bis (tert-buthyperoxy)butane
(concentration 70%)
1,1-Bis (tert-buthylperoxy)cyclohexane
(concentration >80%)
Tert-Buthyl peroxyacetate
(concentration >70%)
Tert-Buthyl peroxypisobutyrate
(concentration >80%)
Tert-Buthyl peroxypisoprophyl carbonate
(concentration >80%)
Tert-Buthyl peroxypivalate
(concentration >77%)
Dibenzyl peroxydicarbonate
(concentration >90%)
Di-see-buthylperoxydicarbonate
(concentration >80%)
Diethyl peroxydicarbonate
(concentration >30%)
2,2-Dihydroperoxypropane
(concentration >30%)
Di-isobutiryl peroxide
(concentration >50%)
Di-n-propyl peroxydicarbonate
(concentration >80%)
Ethylene oxide
Ethylene nitrate
3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4-5 tetraxyclononane
(concentration >70%)
Hydrogen
Methyl ethyl ketone peroxide
(concentration >60%)
Methyl isobuthyl ketone peroxide
(concentration >60%)
Oxygen
Peracetic acid
(concentration >60%)
Propylene oxide
Sodium chiorate
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NILAI AMBANG
KUANTITAS
(NAK)

50 ton
500 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
0 ton
10 ton
5 ton
10 ton
500 ton
50 ton
50 ton
20 ton
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IV. MUDAH MELEDAK
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

NILAI AMBANG
KUANTITAS
(NAK)

NAMA BARANG
Barium azide
Bis (2,4,6-trinitrophenyl)-amine
Chlorotrinitrobenzene
Cellulose nitrate
(containing >12,6% nitrogen)
Cyclotetramethylene-trinitramine
Cyclotriemethylene-trinitramine
Diazodinitrophenol
Diethylene glycol dinitrate
Dinitrophenol, salts
Ethylene glycol dinitrate
1-Guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene
2,2,4,4,6,6-Hexanitrostilbene
Hydrazine nitrate
Lead azide
Lead syphanate (lead 2,4,6-nitrotesorcinoxide)
Mercury fulminate
N-Methyl 2,4,6-tetranitroaniline
Pentaerythritiol tetranitate Nitroglycerine
Pentaerythritiol tetranitate
Picric acid (2,4,6-Trinitrophenol)
Sodium picramate
Stypnic acid (2,4,6-trinitriphenol)
1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzena
Trinitroan

50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
10 ton
10 ton
50 ton
10 ton
10 ton
50 ton
50 ton
50 ton
10 ton
50 ton
50 ton
10 ton
0 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton
50 ton

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
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LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
: KEP. 187/MEN/1999
: 29 SEPTEMBER 1999

KURIKULUM KURSUS TEKNIS PETUGAS K3 KIMIA
No.

Jam
Pelajaran

KURIKULUM

I.
1.
2.
3.

KELOMPOK UMUM
Kebijakan Depnaker dibidang K3.
Peraturan perundang-undangan dibidang K3.
Peraturan tentang pengendalian bahan kimia berbahaya.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KELOMPOK INTI
Pengetahuan dasar bahan kimia berbahaya.
Penyimpanan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
Prosedur kerja aman.
Prosedur penanganan kebocoran dan tumpahan.
Penilaian dan pengendalian risiko bahan kimia berbahaya.
Pengendalian lingkungan kerja.
Penyakit akibat kerja yang disebabkan faktor kimia dan cara
pencegahannya.
Rencana dan prosedur tanggap darurat.
Lembar data keselamatan bahan dan label.
Dasar-dasar Toksikologi.
P3K.

8.
9.
10.
11.
III.
1.
2.
3.
4.

2 JP
4 JP
4 JP

KELOMPOK PENUNJANG
Peningkatan aktivitas P2K3
Studi kasus
Kunjungan lapangan
Evaluasi
Jumlah jam pelajaran

6 JP
4 JP
4 JP
4 JP
4 JP
4 JP
6 JP
4 JP
4 JP
4 JP
4 JP

2 JP
4 JP
8 JP
6 JP
78 JP

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1999
MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
FAHMI IDRIS
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KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 235/MEN/2003
TENTANG
JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN
KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA

Menimbang

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu
ditetapkan

jenis-jenis

pekerjaan

yang

membahayakan

kesehatan, keselamatan atau moral anak;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1918);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan
ILO Convention No. 138 Convention Minimum Age For
Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan
ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of
Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan
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dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2002

tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana
Aksi

Nasional

Penghapusan

Bentuk-bentuk

Pekerjaan

Terburuk Untuk Anak.
Memperhatikan

:

1. Pokok-pokok

Pikiran

Sekretariat

Lembaga

Kerjasama

Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit
Nasional tanggal 25 September 2003;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

: KEPUTUSAN

MENTERI

TENAGA

KERJA

DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYA-KAN
KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK.

Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
2. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
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Pasal 2
(1) Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan
pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
(2) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
(3) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3
Anak usia 15 (lima belas) tahun atau lebih dapat mengerjakan pekerjaan kecuali
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

Pasal 5
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2003
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JACOB NUWA WEA
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Lampiran

:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANS-MIGRASI
REPUBLIK INDONESIA.
KEP- 235/MEN/2003
31 Oktober 2003

NOMOR
:
TANGGAL :

JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN ANAK
A. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya
meliputi :
Pekerjaan pembuatan,

perakitan/pemasangan,

pengoperasian, perawatan dan

perbaikan:
1.

Mesin-mesin
a. mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin
bubut, mesin skrap;
b. mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak,
mesin pengisi botol.

2. Pesawat
a.

pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap;

b.

pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli;

c.

pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit;

d.

pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita transport, ekskalator,
gondola, forklift, loader;

e.

pesawat tenaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar gas, pesawat
pembangkit listrik.

3. Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin
pancang.
4. Instalasi seperti: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam
kebakaran, saluran listrik.
5. Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
6. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya.
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B. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang
meliputi:

1. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Fisik
a. pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang
sempit dengan ventilasi yang terbatas (confined space) misalnya sumur,
tangki;
b. pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
c. pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik
bertegangan di atas 50 volt;
d. pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
e. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau
kecepatan angin yang tinggi;
f. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran
yang melebihi nilai ambang batas (NAB);
g. pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan
radioaktif;
h. pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja yang terdapat
bahaya radiasi mengion;
i. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;
j. pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran
dan/atau peledakan.

2. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Kimia
a. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan
(exposure) bahan kimia berbahaya;
b. pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan
bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah
menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau
teratogenik;
c. pekerjaan yang menggunakan asbes;
d. pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan/atau mengangkut
pestisida.
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3. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Biologis
a. pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan
sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik,
penyamakan kulit, pencucian getah/karet;
b. pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;
c. pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti memerah susu,
memberi makan ternak dan membersihkan kandang;
d. pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;
e. pekerjaan penangkaran binatang buas.

C. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu :

1.

Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan.

2.

Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti
penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.

3.

Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg
untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan.

4.

Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.

5.

Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut
dalam.

6.

Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil.

7.

Pekerjaan di kapal.

8.

Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau
daur ulang barang-barang bekas.

9.
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JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN MORAL ANAK

1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau
lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang
seksualitas dan/atau rokok.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

31 Oktober 2003

MENTERI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JACOB NUWA WEA
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KEPUTUSAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP.68/MEN/IV/2004
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DI TEMPAT KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI RI
Menimbang :

a. bahwa kasus HIV/AIDS di Indonesia terdapat kecenderungan
jumlahnya meningkat dari waktu ke waktu;
b. bahwa jumlah kasus HIV/AIDS sebagian besar terdapat pada
kelompok usia kerja produktif yang akan berdampak negatif
terhadap produktivitas perusahaan;
c. bahwa untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV/AIDS
di tempat kerja diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan
yang optimal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,b, dan c perlu diatur dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi
Penanggulangan AIDS di Indonesia;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam
Penyelenggaraan Keselamatam Kerja;
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6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I.
Nomor-8/KEP/Menko/Kesra/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan
Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS.

Memperhatikan :
1. Deklarasi U.N. General Assembly Special Session No.526/2001;
2. Deklarasi ASEAN tentang Penanggulangan HIV/AIDS, 2001;
3. Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS Tahun 2003-2008 yang ditetapkan
oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
4. Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja- Depnakertrans 2003;
5. ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work yang telah
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan tambahan dan uraiannya yang
berjudul Kaidah ILO tentang HIV/AIDS di Dunia Kerja 2003;
6. Kesepakatan Tripartit Nasional tentang Komitmen Penanggulangan HIV/AIDS di
Dunia Kerja Tahun 2003

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA

Pasal 1
Dalam Keputusan Meteri ini yang dimaksud dengan :
1. "Human Immunodeficiency Virus"(HIV) adalah virus yang menyerang sistem
kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS.
2. "Acquired Immune Deficiency Syndrome" (AIDS) adalah suatu kondisi medis
berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau
hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang
bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat
penyembuhannya.
3. "Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS" adalah upaya yang dilakukan
untuk mencegah penularan VIV dan menanggulangi dampak negatif HIV/AIDS.
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4. "Tes HIV" adalah suatu tes darah yang dipakai untuk memastikan apakah
seseorang telah terinfeksi virus HIV atau tidak.
5. "Pekerja/Buruh" adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
6. "Pengusaha" adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan , atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7. "Pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu
tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
8. "Perusahaan" adalah :
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
9. "Pekerja dengan HIV/AIDS" adalah pekerja/buruh yang terinfeksi HIV dan atau
mempunyai gejala AIDS.
10. "Konseling" adalah kegiatan konsultasi yang bertujuan membantu mempersiapkan
mental pekerja/buruh dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin atau sedang
dihadapi.

Pasal 2
1. Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja.
2. Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di
tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengusaha wajib;
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a. mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS;
b. mengkomunikasikan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
cara menyebarluaskan informasi dan menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan;
c. memberikan perlindungan kepada Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS dari
tindak dan perlakuan diskriminatif;
d. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 3
Pekerja/Buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja dengan
pekerja/buruh lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
1. Pemerintah

melakukan

pembinaan

terhadap

program

pencegahan

dan

penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.
2. Pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh baik sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS di tempat kerja.
3. Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak
ketiga atau ahli dibidang HIV/AIDS.

Pasal 5
1. Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes HIV untuk digunakan sebagai
prasyarat suatu proses rekrutmen atau kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban
pemeriksaan kesehatan rutin.
2. Tes HIV hanya dapat dilakukan terhadap pekerja/buruh atas dasar kesukarelaan
dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan, dengan ketentuan
bukan untuk digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
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3. Apabila tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka pengusaha
atau pengurus wajib menyediakan konseling kepada pekerja/buruh sebelum atau
sesudah dilakukan tes HIV.
4. Tes HIV sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya boleh dilakukan oleh Dokter
yang mempunyai keahlian khusus sesuai peraturan perundang-undangan dan standar
yang berlaku.

Pasal 6
Informasi yang diperoleh dari kegiatan konseling, tes HIV, pengobatan, perawatan dan
kegiatan lainnya harus dijaga kerahasiaannya seperti yang berlaku bagi data rekan medis.

Pasal 7
1. Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 April 2004
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

JACOB NUWA WEA
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KESEPAKATAN TRIPARTITE
KOMITMEN PENANGGULANGAN
HIV/AIDS DI DUNIA KERJA
Kami, Pemerintah-Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementrian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat-Republik Indonesia, Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta wakil-wakil
Serikat Buruh/Pekerja (KSPI-Kongres Serikat Pekerja Indonesia, KSPSI-Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia dan SBSI-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dengan ini :
• MENYADARI bahwa penyebaran HIV/AIDS di Indonesia potensi mengancam
profitabilitas dan produktivitas dunia usaha serta kesehatan tenaga kerja maupun
masyarakat luas;
• MENYATAKAN KEPEDULIAN MENDALAM bahwa ancaman HIV/ AIDS
berdampak buruk terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sumber
daya manusia di Indonesia;
• MENDESAK seluruh pihak, terutama sektor swasta, untuk bekerjasama dengan
seluruh potensi masyarakat untuk mencegah meningkatnya penularan HIV/ AIDS;
• MENDESAK seluruh pihak di tempat kerja untuk bekerja bersama dalam kerangka
tripartitt dengan;
a) Menggunakan prinsip-prinsip Kaidah ILO tentang HIV/ AIDS dan Dunia Kerja
sebagai dasar pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS
di tempat kerja;
b) Mengutamakan program pencegahan HIV/ AIDS ditempat kerja termasuk
mendorong pengusaha dan serikat pekerja untuk mendukung program tersebut;
c) Mendorong dan mendukung penghapusan stigma dan Diskriminasi terhadap
buruh/ pekerja yang hidup dengan HIV/ AIDS;

Jakarta, 25 Februari 2003

M. Jusuf Kalla
Menteri Negara Koordinator
Bidang Kesejahteraan
Rakyat

Jacob Nuwa Wea
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Ir. Aburizal Bakrie
Ketua Umum KADIN

H. Suparwanto, MBA
Ketua Umum APINDO

Rustam Aksam
Ketua Umum KSPI
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Arief Sudjito
Ketua DPP KPSPI
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Muchtar Pakpahan
Ketua Umum SBSI

KEP.68/MEN/IV/2004

Kaidah ILO tentang HIV / AIDS dan Dunia Kerja
ILO telah mengadopsi Kaidah ILO tentang HIV/ AIDS di Tempat Kerja yang merupakan
hasil konsultasi dengan konstituen ILO pada 21 Juni 2001. Kaidah ini dimaksudkan untuk
membantu mengurangi penyebaran HIV dan dampak terhadap pekerja dan keluarganya.
Kaidah tersebut berisikan prinsip-prinsip dasar bagi pengembangan kebijakan dan
petunjuk praktis ditingkat perusahaan dan komunitas.

10 Prinsip Kaidah ILO tentang HIV / AIDS dan Dunia Kerja

1. Pengakuan HIV / AIDS sebagai Persoalan Dunia Kerja :
HIV / AIDS adalah persoalan dunia kerja dan mesti diperlukan sebagaimana penyakit
serius lainnya yang muncul di dunia kerja.
2. Non-diskriminasi :
Tidak dibolehkan adanya tindak diskriminasi terhadap buruh/ pekerja berdasarkan
status HIV / AIDS atau dianggap sebagi orang terinfeksi HIV. Diskriminasi dan
stigmatisasi justru menghalangi upaya promosi pencegahan HIV / AIDS.
3. Kesetaraan Jender :
Dimensi jender dalam penanggulangan HIV /AIDS perlu digarisbawahi. Perempuan
dibanding laki-laki cenderung mudah terinfeksi dan terpengaruh wabah HIV /AIDS.
Karenanya, kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan amat penting bagi
keberhasilan pencegahan penyebaran infeksi serta memudahkan perempuan
mengatasi HIV / AIDS.
4. Kesehatan Lingkungan :
Demi kepentingan semua pihak, lingkungan kerja yang sehat dan aman perlu terus
dijaga semaksimal mungkin sesuai Konvensi ILO No. 155 Tahun 1988 tentang
Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
5. Dialog Sosial :
Kerja sama dan kepercayaan di antara pengusaha, buruh/ pekerja serta pemerintah,
termasuk keterlibatan aktif para buruh/ pekerja yang terkena atau terpengaruh HIV /
AIDS, menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program HIV / AIDS.
6. Larangan Skrining dalam Proses Rerutmen dan Kerja :
Skrinig HIV / AIDS tidak boleh dijadikan persyaratan dalam larangan kerja atau
dikenakan terhadap seseorang yang sudah berstatus sebagai buruh/ pekerja.
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7. Kerahasiaan :
Menanyakan informasi pribadi yang berkaitan dengan HIV pada pelamar kerja atau
buruh/ pekerja adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Akses terhadap data
pribadi terkait dengan status HIV seorang buruh/ pekerja harus mematuhi prinsip
kerahasiaan sesuai Kaidah ILO Tahun 1977 tentang Perlindungan Data Pribadi Buruh/
Pekerja.
8. Kelanjutan Status Hubungan Kerja :
Infeksi HIV tidak boleh dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja. Seperti layaknya
kondisi penyakit lain, infekdi HIV tidak harus membuat seseorang kehilangan hak
bekerja sepanjang orang tersebut masih layak bekerja dan dapat dibenarkan secara
medis.
9. Pencegahan :
Infeksi HIV dapat dicegah. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sejumlah
strategi yang disesuaikan dengan sasaran nasional dan mempertimbangkan kepekaan
budaya. Langkah pencegahan juga dpat dilakukan melalui kampanye perubahan
tingkah laku, pengetahuan, pengobatan serta menciptakan lingkungan yang bersih dari
sikap dan tindak diskrimininasi.
10. Kepedulian dan Dukungan
Solidaritas, kepedulian dan dukungan haruslah menjadi pedoman dalam menanggapi
persoalan HIV / AIDS di dunia kerja. Semua buruh/ pekerja, termasuk yang terkena
HIV, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang terjangkau, jaminan asuransi,
perlindungan sosial dan berbagai paket asuransi kesehatan lainnya.
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KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.234 /MEN/2003
TENTANG
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR USAHA ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA DAERAH TERTENTU
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 77 ayat (4) dan
Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dipandang perlu
diatur mengenai waktu kerja dan istirahat pada
sektor usaha energi dan sumber daya mineral pada
daerah tertentu;
b. bahwa untuk
itu perlu
ditetapkan dengan
Keputusan Menteri;
1. Undang-undang Nomor 3
Tahun 1951 tentang
Pernyataan
Berlakunya
Undang-undang
Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23
dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet
Gotong Royong;

Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama
Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama
Tripartit Nasional tanggal 9 Oktober 2003.
Menetapkan
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MEMUTUSKAN :
: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT PADA SEKTOR
USAHA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA
DAERAH TERTENTU.

Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Waktu Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan
pekerjaan pada satu periode tertentu.
2. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh)
jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja.
3. Upah Kerja Lembur adalah upah yang harus dibayar kepada
pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh) jam 1
(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja.
4. Periode Kerja adalah waktu tertentu bagi pekerja/buruh untuk
melakukan pekerjaan.
5. Daerah tertentu adalah daerah operasi kegiatan perusahaan sektor
Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah terpencil dan atau lepas
pantai.
6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2
(1) Perusahaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk
perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah
operasi tertentu dapat memilih dan menetapkan salah satu dan atau
beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional
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perusahaan sebagai berikut:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu;
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
c. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 45 (empat puluh
lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
d. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 50 (lima puluh)
jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
e. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 55 (lima puluh
lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
f. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 63 (enam puluh
tiga) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
g. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 70 (tujuh puluh)
jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
h. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 77 (tujuh puluh
tujuh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
i.
9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 90 (sembilan
puluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode
kerja;
j. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 100 (seratus) jam
dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
k. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 110 (seratus
sepuluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode
kerja;
l.
9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 126 (seratus dua
puluh enam) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu
periode kerja;
m. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 140 (seratus
empat puluh) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu
periode kerja;
n. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 154 (seratus lima
puluh empat) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu
periode kerja;
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf n, tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya
selama 1 (satu) jam.
(3) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai
dengan huruf n, sudah termasuk waktu kerja lembur tetap sebagai
kelebihan 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari.
Pasal 3
Pelaksanaan waktu istirahat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
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(1)
(2)

(3)

Pasal 4
Perusahaan dapat melakukan pergantian dan atau perubahan
waktu kerja dengan memilih dan menetapkan kembali waktu
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
Pergantian dan atau perubahan waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu
oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh sekurang-kurangnya 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan dilaksanakan.
Dalam hal perusahaan akan melakukan perubahan waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pengusaha
memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada
Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
Kabupaten/Kota.

Pasal 5
(1) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, wajib memberikan waktu
istirahat sebagai berikut:
a. setelah pekerja/buruh bekerja secara terus menerus selama 6
(enam) hari dalam 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) jam 1 (satu)
hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, maka kepada
pekerja/buruh wajib diberikan 1 (satu) hari istirahat.
b. setelah pekerja/buruh bekerja secara terus menerus selama 5
(lima) hari dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam 1 (satu)
hari dan 40 (empat puluh) jam 1(satu) minggu, maka kepada
pekerja/buruh wajib diberikan 2 (dua) hari istirahat.
(2) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, harus
menggunakan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat 2
(dua) banding 1 (satu) untuk 1 (satu) periode kerja dengan
ketentuan maksimum 14 (empat belas) hari terus menerus dan
istirahat minimum 5 (lima) hari dengan upah tetap dibayar.
(3) Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari
tempat tinggal yang diakui oleh Perusahaan ke tempat kerja adalah
termasuk waktu kerja apabila perjalanan memerlukan waktu 24 (dua
puluh empat) jam atau lebih.
Pasal 6
Dalam hal perusahaan telah memilih dan menetapkan salah satu dan atau
beberapa waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan
ternyata pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari waktu kerja tersebut,
maka perusahaan wajib membayar upah sesuai dengan waktu kerja yang
dipilih dan ditetapkan.
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Pasal 7
Dalam hal perusahaan memilih dan menetapkan waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan mempekerjakan
pekerja/buruh pada hari libur resmi, maka perusahaan wajib membayar
upah kerja lembur.
Pasal 8
Dalam hal hari libur resmi jatuh pada satu periode kerja yang telah dipilih
dan ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan waktu kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, maka
hari libur resmi tersebut dianggap hari kerja biasa.
(1)

(1)
(2)

(1)
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Pasal 9
Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b wajib membayar upah kerja
lembur sebagai berikut :
a. apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa, maka :
a.1. Untuk jam kerja lembur pertama selebihnya 7 (tujuh) jam 1
(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk
6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan
40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari
kerja wajib dibayar upah kerja lembur sebesar 1,5 (satu
setengah) x upah sejam.
a.2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, wajib dibayar
upah kerja lembur sebesar 2 (dua) X upah sejam.
b. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan
hari libur resmi, maka:
b.1. untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam, wajib dibayar
upah kerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) x upah
sejam;
b.2. untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam, wajib
dibayar upah kerja lembur sebesar 3 (tiga) x upah sejam;
b.3. untuk jam kerja kedua selebihnya 7 (tujuh) jam dan
seterusnya, wajib dibayar upah kerja lembur sebesar 4
(empat) x upah sejam.
Pasal 10
Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan.
Upah sejam dihitung 1/173 (satu perseratus tujuh puluh tiga) dari
upah sebulan.
Pasal 11
Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap,
maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah 100 % (seratus
perseratus) dari upah.

(2)

Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan
tunjangan tidak tetap, maka perhitungan upah kerja lembur
didasarkan pada hasil perhitungan yang lebih besar antara 100%
(seratus perseratus) upah pokok ditambah tunjangan tetap, atau
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah keseluruhan.

Pasal 12
Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, wajib membayar upah
kerja lembur setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai
berikut :
a. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar
upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3 ½ (tiga
setengah) x upah sejam;
b. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar
upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5 ½ (lima
setengah) x upah sejam;
c. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar
upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7 ½ (tujuh
setengah) x upah sejam.
Pasal 13
Perusahaan yang mengunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, harus melaporkan pelaksanaannya 3 (tiga) bulan
sekali kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada
Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
a.
waktu kerja yang dipilih dan ditetapkan serta waktu istirahat;
b.
jumlah pekerja/buruh yang dipekerjakan;
c.
daftar upah kerja lembur tetap;
d.
perubahan pelaksanaan waktu kerja.
(1)

Pasal 14
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Nomor : KEP-64/MEN/1997 tentang Waktu Kerja Waktu
Istirahat dan Perhitungan Upah Lembur Pada Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi di Daerah Lepas Pantai atau
Daerah Operasi Tertentu dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 15
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2003
MENTERI
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JACOB NUWA WEA
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.220/MEN/X/2004
TENTANG
SYARAT-SYARAT
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEPADA PERUSAHAAN LAIN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 65 ayat (5) Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perubahan
dan/atau penambahan syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001
tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan

: 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional
tanggal 23 April 2004;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal
19 Mei 2004;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
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: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
SYARAT–SYARAT
PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA
PERUSAHAAN LAIN.

Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
(1) Perusahaan yang selanjutnya disebut perusahaan pemberi pekerjaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan
orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
(2) Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan adalah perusahaan lain yang menerima
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan.
(3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan penerima pemborongan
pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2
(1) Perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan penerima pemborongan pekerjaan.
(2) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis.

Pasal 3
(1) Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan akan menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan pemborong pekerjaan harus diserahkan kepada perusahaan
yang berbadan hukum.
(2) Ketentuan mengenai berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan
bagi :
a. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang pengadaan barang;
b. perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang jasa pemeliharaan dan
perbaikan serta jasa konsultansi yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut
mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang.
(3) Apabila perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan
menyerahkan lagi sebagian pekerjaan yang diterima dari perusahaan pemberi pekerjaan,
maka penyerahan tersebut dapat diberikan kepada perusahaan pemborong pekerjaan yang
bukan berbadan hukum.
(4) Dalam hal perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3)
tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak
pekerja/buruh dalam hubungan kerja maka perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban tersebut.
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Pasal 4
(1) Dalam hal di satu daerah tidak terdapat perusahaan pemborong pekerjaan yang berbadan
hukum atau terdapat perusahaan pemborong pekerjaan berbadan hukum tetapi tidak
memenuhi kualifikasi untuk dapat melaksanakan sebagian pekerjaan dari perusahaan
pemberi pekerjaan, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan pada
perusahaan pemborong pekerjaan yang bukan berbadan hukum.
(2) Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan yang bukan berbadan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab memenuhi hak-hak pekerja/buruh yang terjadi
dalam hubungan kerja antara perusahaan yang bukan berbadan hukum tersebut dengan
pekerjanya/buruhnya.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian
pemborongan pekerjaan antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan
pemborong pekerjaan.
Pasal 5
Setiap perjanjian pemborongan pekerjaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya
hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
Pasal 6
(1)

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan
pelaksanaan pekerjaan;
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut
merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan.
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah
merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi
pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

(2)

Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya
kepada perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan
pekerjaan.

(3)

Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan
penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) serta melaporkan kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
Pasal 7

(1)
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Perusahaan pemberi pekerjaan yang telah menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan
kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini tetap
melaksanakan perjanjian penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan
pekerjaan sebagaimana telah diperjanjikan sampai berakhirnya perjanjian pemborongan
pekerjaan tersebut.

(2)

Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berakhir, maka selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

Pasal 8
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JACOB NUWA WEA
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KEPMEN NO. 261 TH 2004
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP.261/MEN/XI/2004
TENTANG
PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
:
Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan perusahaan yang wajib melaksanakan pelatihan kerja bagi
pekerja/buruhnya.
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

Memperhatikan

: 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 1 Juli 2004;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 13 Agustus 2004;
MEMUTUSKAN :

:
Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUSAHAAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN PELATIHAN KERJA.
Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
(1). Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak , milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
(2). Pengusaha adalah :
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan
miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
(3). Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
(4). Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan
kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
(5). Progam pelatihan kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi
kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan,
persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
(6). Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kerja yang sesuai denga standar yang ditetapkan.
(7). Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
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Pasal 2
(1). Perusahaan yang wajib meningkatkan kompetensi pekerja/buruhnya melalui pelatihan kerja adalah perusahaan yang
mempekerjakan 100 (seratus) orang pekerja/buruh atau lebih.
(2). Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mencakup sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari
seluruh jumlah pekerja/.buruh di perusahaan tersebut setiap tahun.
Pasal 3
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perusahaan harus membuat perencanaan program
pelatihan kerja tahunan bagi pekerja/buruh yang sekurang-kurangnya meliputi jenis pelatihan kerja, jangka waktu pelatihan kerja
dan tempat pelatihan kerja.
Pasal 4
Biaya pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
Pasal 5
Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknikal
pekerja/buruh.
Pasal 6
(1). Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang
digunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi pekerja/buruh.
(2). Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di perusahaan dan atau di lembaga pelatihan.
(3). Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan dengan sistim pemagangan.
Pasal 7
(1). Perusahaan dan atau lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib memberikan surat tamat pelatihan kerja bagi
peserta yang dinyatakan lulus.
(2). Perusahaan yang melaksanakan pelatihan kerja dengan baik dapat diberikan penghargaan oleh Menteri.
Pasal 8
Perusahaan melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja secara periodik sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
Pasal 9
Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2004
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
ttd
FAHMI IDRIS
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 245 / MEN / V /2007
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR
(SUPPORTING) BIDANG OPERASI PESAWAT ANGKAT, ANGKUT
DAN IKAT BEBAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
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Menimbang

:

bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis
kompetensi di Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi serta
Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu
Hilir (Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut
Dan Juru Ikat Beban, perlu penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas
Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas
Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat,
Angkut Dan Juru Ikat Beban dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana
telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor
KEP.227/MEN/2003
tentang
Tata
Cara
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri
Tenaga
Kerja
Transmigrasi
Nomor
KEP.69/MEN/V/2004;
5.

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
R.I;

Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas
Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas
Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat,
Angkut Dan Ikat Beban, yang diselenggarakan tanggal 3 – 4
November 2006 di Sarangan Magetan Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Minyak Dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri
Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Operasi
Pesawat Angkat, Angkut Dan Juru Ikat Beban, sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan
menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi
kompetensi.

KETIGA

:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun
atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2007

ERMAN SUPARNO
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No : KEP. 243 / MEN / V / 2007
Tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Sub sektor Industri Migas Hulu Hilir ( Supporting )
Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut Dan Juru Ikat Beban

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Indusri minyak dan gas bumi merupakan industri yang strategis dalam
pembangunan bangsa dan negara. Industri minyak dan gas bumi mempunyaii
ciri khusus yaitu padat modal, teknologi tinggi dan memiliki resiko yang tinggi.
Memperhatikan ciri khusus tersebut, maka diperlukan pengelolaan yang
profesional dan kredibel dibidang industri migas. Karena itu diperlukan SDM
yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten
tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis, antara lain
dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan
demikian akan dihasilkan SDM yang handal dan profesional. Melalui
penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka
bangsa Indonesia akan survive dalam menghadapi era kompetisi dan
perdagangan bebas.
Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan
telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui
standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini
diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat
baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi
yang bersifat nasional khususnya pada Sektor Industri Migas, Sub Sektor
Supporting dan Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban.
1
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Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) adalah uraian
kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang
berlaku secara nasional.
Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara
dunia usaha dengan lembaga Diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus
dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk
menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga
diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan
progam dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah
menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam
pengembangan SDM secara makro.
B. TUJUAN
Penyusunan Standar kompetensi Sektor Industri Migas, Sub Sektor Industri
Migas Hulu Hilir (Supporting) mempunyai tujuan yaitu pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam Bidang Operasi Pesawat
Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban dimana bidang tersebut diatas sesuai
dengan kebutuhan masing-masing pihak, diantaranya :
1.

Institusi pendidikan dan pelatihan
•
Memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum.
•
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan
sertifikasi.

2.

Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
•
Membantu dalam rekruitmen tenaga kerja
•
Membantu penilaian unjuk kerja
•
Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan berdasarkan
kebutuhan
•
Untuk membuat uraian jabatan

3.

Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
•
Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program
sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
•
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan
sertifikasi.

Selain tujuan tersebut diatas, tujuan lain dari penyusunan standar ini adalah
untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Halhal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah :
1.

Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan
kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer
dan sekunder secara komprehensif.

2.

Menggunakan referensi dan rujukan dari standar – standar sejenis
yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar
2
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dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (Mutual
Recognition Agreement – MRA)
3.

Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi
industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan
dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan
dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

C. PENGGUNAAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah
mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa
bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar
Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :
-

Menyusun uraian pekerjaan.
Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya
manusia.
Menilai unjuk kerja seseorang.
Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
maka seseorang mampu :
Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi
sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan
masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda

D.

FORMAT STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi, Sub Sektor Industri Migas Hulu Hilir
(Supporting) mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. 227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri No.
69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. 227/MEN/2003 , sebagai berikut :
Kode

:

Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu
pada format kodifikasi SKKNI.

Judul Unit

:

Mendefinisikan
tugas/pekerjaan
suatu
unit
kompetensi yang menggambarkan sebagian atau
keseluruhan standar kompetensi.

Deskripsi Unit

:

Menjelaskan judul Unit yang mendeskripsikan
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
dalam mencapai standar kompetensi.

3
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Elemen
Kompetensi

:

Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan
untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang
menunjukkan komponenkomponen pendukung
unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai .

Kriteria
Unjuk Kerja

:

Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan
untuk memperagakan kompetensi di setiap
elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu
menilai dan
apakah syarat-syarat dari elemen
dipenuhi.

Batasan
Variabel

:

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria
unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari
unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang
tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang
mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat
yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau
jasa yang dihasilkan.

Panduan Penilaian :

Membantu menginterpretasikan dan menilai unit
dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang perlu
dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi
sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam
kriteria unjuk kerja, yang meliputi :
- Pengetahuan dan keterampilan yang
yang
dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten
pada tingkatan tertentu.
- Ruang lingkup pengujian
menyatakan dimana,
bagaimana dan dengan metode apa pengujian
seharusnya dilakukan.
- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal
pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu
dilihat pada waktu pengujian.

Kompetensi kunci :

Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria
unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang
dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu
pekerjaan.

Kompetensi kunci meliputi :
Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi.
Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas.
Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
Memecahkan masalah.
Menggunakan teknologi.
Kompetensi kunci dibagi dalam tiga tingkatan yaitu :
4
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Tingkat 1 harus mampu :
melaksanakan proses yang telah ditentukan.
menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Tingkat 2 harus mampu :
mengelola proses.
menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.
Tingkat 3 harus mampu :
menentukan prinsip-prinsip dan proses.
mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses.

E.

KODIFIKASI STANDAR KOMPETENSI
Kodifikasi setiap unit kompetensi mengacu pada format kodifikasi SKKNI
sebagai berikut :
XX

00

SEKTOR

SUB-SEKTOR

BIDANG/GRUP

SEKTOR

:

Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor.
Untuk Sektor Industri Migas disingkat dengan IMG.

SUB SEKTOR

:

Diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor. Jika tak
ada sub sektor , diisi dengan huruf OO.
Untuk Sub Sektor Supporting disingkat dengan PA.

XXX

.

.

.

000
NOMOR UNIT

00
VERSI

BIDANG/GRUP :

Diisi dengan 2 digit angka yaitu:
00 : Jika tidak ada grup.
01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang
diperlukan untuk dapat bekerja pada sektor.
02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan untuk
mengerjakan tugas tugas inti pada sektor tertentu.
03 dst. : Identifikasi Kompetensi Kekhususan / spesialisasi
yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tugas
spesifik pada sektor tertentu.

F.

NO. URUT UNIT :

Diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan
menggunakan 3 digit angka, mulai dari 001, 002, 003 dan
seterusnya.

VERSI

Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit
angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.

:

PANITIA TEKNIS
Panitia teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Ditjen Migas Kep.No :
5742/28.07/PANTEK/DMT/2006 tanggal 01 Mei 2006 selaku pengarah
5
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penyusunan rancangan SKKNI SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
SERTA PANAS BUMI.
Susunan panitia teknis sebagai berikut :
NO

1.
2.
NO

NAMA

Indrayana Chaidir
Imran Robert Pasaribu
NAMA

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Djamaluddin
Robert Dampang
Sunoto Murbini
Sri Tarmizi
Tisnaldi
Wahyu Djatmiko
Hadi Purnomo
Bambang Widarsono
Tunggal
Tri Bambang SR.
Yayun Andriani
Ego Sharial
Jamsaton Nababan

16.

Irman Susandi

17.

Budiman Simarmata

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Singgih Hidayat
Y. Sriwidodo
Wahyu Affandi
Priyo Hutomo
Arie Yoewono S.
Luluk Priambudi
Henry Ahmad
M. Pardamean Simbolon
A. Farid Baidjuri
Kamaludin Hasim
Marhaendrata
Bambang Sugito
Henk Subekti
Buntaram
Didiek Suprihardi

INSTANSI / LEMBAGA

Ditjen Migas
Ditjen Migas
INSTANSI / LEMBAGA

Ditjen Migas
Ditjen Migas
IPMI
IPMI
Ditjen Migas
PPTMGB Lemigas
PPTMGB Lemigas
PPTMGB Lemigas
PPTMGB Lemigas
PPTMGB Lemigas
PPTMGB Lemigas
PPTMGB Lemigas
PT. PERTAMINA
Dit.Hulu
PT. PERTAMINA
Dit.Hulu
PT. PERTAMINA
Dit.Hulu
PT. PERTAMINA Pusat
PT. PERTAMINA Pusat
ITB Bandung
Dupont Indonesie
BP Hilir Migas
BP Hilir Migas
BP Hilir Migas
BP Hilir Migas
BP Migas
BP Migas
BP Migas
PPT Migas Cepu
PPT Migas Cepu
PPT Migas Cepu
PPT Migas Cepu

JABATAN
DALAM PANITIA

Pengarah
Ketua Panitia
JABATAN
DALAM PANITIA

Wk. Ketua
Sekretaris
Sub Panitia Teknis

Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

6
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G.

TIM TEKNIS
Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan
Pengarah/ Pimpinan LSP Migas. No : 007/65.030/BDM/2006 tanggal 21
Oktober 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri
Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Migas Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat , Angkut dan Juru Ikat Beban.
Susunan tim teknis sbb :
NO

H.

NAMA

INSTANSI / INSTITUSI

JABATAN DALAM
PANITIA

1.

Mustakim

Pusdiklat Migas/APMI

Ketua Tim

2.

Bambang Sutrisno

Pusdiklat Migas/APMI

Wk. Ketua Tim

3.

Arif Sulaksono

Pusdiklat Migas

Sekretaris/ Anggota

4.

Muhammad Muslich

BNSP

Nara Sumber Sertifikasi

5.

W.A. Kawi

Chevron Ind. Company

Anggota

6.

Slamet Prihatmodjo

Depnakertrans

Nara Sumber Standar

7.

Bayu Priantoko

Depnakertrans

Anggota

8.

Wardoyo

Ditjen Migas

Anggota

9.

Sugianto

PT. ALKON

Nara Sumber Substansi

10.

Hermansyah

PT. Badak Bontang

Anggota

11.

Pungky

PT. BKI Balikpapan

Nara Sumber Substansi

12.

Yudi Barata

PT. Pertamina UP. IV

Anggota

13.

Bambang Tri

PT. Pertamina UP. V

Anggota

14.

Surahman

Pusdiklat Migas

Anggota

15.

Purwanto

Pusdiklat Migas

Anggota

16.

Suharsono

Pusdiklat Migas

Anggota

17.

Sarwi

Pusdiklat Migas

Anggota

18.

Mustajab Supryadi

Pusdiklat Migas

Anggota

19.

Ruslan

Pusdiklat Migas

Anggota

20.

Tugas Sugeng S.

Pusdiklat Migas

Anggota

21.

Puryadi

Pusdiklat Migas

Anggota

22.

Ali Mahsum

Pusdiklat Migas

Anggota

KONVENSI RSKKNI
Rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang
Operasii Pesawat Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban dirumuskan oleh
panitia teknis dan disusun oleh tim teknis. Panitia teknis menyelenggarakan
konvensi nasional antar asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, pakar dan
praktisi di bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban yang
dihadirii instansi terkait dalam rangka membakukan RSKKNI bidang Operasi
Pesawat Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban yang pelaksanaannya dilakukan
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pada tanggal 3 s/d 4 Nopember 2006 di Sarangan Magetan Provinsi Jawa
Timur, hal ini sesuai dengan amanat PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 7 ayat (4).
Adapun peserta konvensi RSKKNI bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut
dan Juru Ikat Beban sebagai berikut :

NO

NAMA

INSTANSI / INSTITUSI

1.

Zuhdan Fathoni

Pusdiklat Migas Cepu

2.

Faisal E. Yazid

APMI

3.

Muhammad Muslich

BNSP

4.

W.A. Kawi

Chevron Ind. Company

5.

M. Agung Prabowo

Chevron Ind. Company

6.

Imam Pracoyo

Chevron Ind. Company

7.

Bayu Priantoko

Depnakertrans

8.

Dedy Kusyadi

Depnakertrans

9.

Slamet Prihatmodjo

Depnakertrans

10.

Wardoyo

Ditjen Migas

11.

Nawang Sidi

ITB Bandung

12.

Jatmiko Ichsyani

ITS Surabaya

13.

Yusuf Chaelani

ITS Surabaya

14.

Bambang Sugito

LSP PPT Migas

15.

Henk Subekti

LSP PPT Migas

16.

Didiek Suprihardi

LSP PPT Migas

17.

Buntaram

LSP PPT Migas

18.

Murrod Baso

PT. Alkon

19.

Ade

PT. Alkon

20.

Sugianto

PT. Alkon

21.

Syariffudin

PT. Arun NGL

22.

Hermansyah

PT. Badak NGL

23.

Pungky

PT. BKI Balikpapan

24.

Sukarjito

PT. Lapindo Brantas

25.

Yudi Barata

PT. Pertamina UP IV

26.

Bambang Tri

PT. Pertamina UP V

27.

Rasyid

PT. Petrochina

28.

Kamiso Ibrahim

PT. Semco Kalimantan Timur

29.

Wardiman

PT. United Tracktor

30.

Bambang Sutrisno

Pusdiklat Migas

31.

Surahman

Pusdiklat Migas

32.

Purwanto

Pusdiklat Migas

KETERANGAN
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33.

Suharsono

Pusdiklat Migas

34.

Ruslan

Pusdiklat Migas

35.

Sarwi

Pusdiklat Migas

36.

Arif Sulaksono

Pusdiklat Migas

37.

Mustajab Supryadi

Pusdiklat Migas

NO

I.

NAMA

INSTANSI / INSTITUSI

38.

Puryadi

Pusdiklat Migas

39.

Ali Mahsun

Pusdiklat Migas

40.

Mustakim

STEM Akamigas Cepu

41.

Hermadi Sayono

STEM Akamigas Cepu

42.

Tugas Sugiarto

STEM Akamigas Cepu

KETERANGAN

PEMETAAN KKNI
Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNI pada masingmasing bidang. Adapun bentuk peta KKNI adalah sebagai berikut :
PETA KKNI
Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban
Pada Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi

Level
KKNI

Area Pekerjaan atau Jabatan
Kran Mobil

1
Sert. V
Sert. IV

2
-

Sert. III

-

Sert. II

Kran
Jembatan

Forklift

Rigging

3
-

4
-

5
-

6
-

-

-

Juru Ikat Beban
(Rigging)

Op. KJ s/d 25 Ton
Op. KJ s/d 50 ton
Op. KJ > 50 ton

Op. Forklift

-

-

Supervisor Logistik dan Umum

-

Op. KM s/d 25 Ton
Op. KM s/d 50 ton
Op. KM > 50 ton

Sert. I
J.

Kran Putar
Tetap

Op. KPT s/d 25 Ton
Op. KPT s/d 50 ton
Op. KPT > 50 ton

-

-

-

PEMAKETAN SKKNI
Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNI bidang OPERASI
PESAWAT ANGKAT, ANGKUT DAN JURU IKAT BEBAN. Pemaketan SKKNI
sabagai berikut :
AREA PEKERJAAN

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN MOBIL PADA PESAWAT ANGKAT
OPERATOR KRAN MOBIL (KM) s/d 25 Ton
C

11

20

0

3

1

1

II

01

9
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KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.001.01

Mempersiapkan Operasi Kran Mobil s/d 25 Ton

2.

IMG.PA02.002.01

Mengoperasikan Kran Mobil s/d 25 Ton

3.

IMG.PA02.003.01

Menghentikan Kran Mobil s/d 25 Ton

4.

IMG.PA02.004.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil s/d
25 Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.001.01

AREA PEKERJAAN

Mengendalikan Beban Statis s/d 25 Ton

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN MOBIL PADA PESAWAT ANGKAT
OPERATOR KRAN MOBIL (KM) s/d 50 Ton
C

11

20

0

3

1

2

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.005.01

Mempersiapkan Operasi Kran Mobil s/d 50 Ton

2.

IMG.PA02.006.01

Mengoperasikan Kran Mobil s/d 50 Ton

3.

IMG.PA02.007.01

Menghentikan Kran Mobil s/d 50 Ton

4.

IMG.PA02.008.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil s/d
50 Ton
10
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KOMPETENSI KHUSUS
NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.002.01

AREA PEKERJAAN

Mengendalikan Beban Statis s/d 50 Ton
:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN MOBIL PADA PESAWAT ANGKAT
OPERATOR KRAN MOBIL > 50 Ton
C

11

20

0

3

1

3

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.009.01

Mempersiapkan Operasi Kran Mobil > 50 Ton

2.

IMG.PA02.010.01

Mengoperasikan Kran Mobil > 50 Ton

3.

IMG.PA02.011.01

Menghentikan Kran Mobil > 50 Ton

4.

IMG.PA02.012.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil > 50
Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.003.01

AREA PEKERJAAN
ANGKAT

Mengendalikan Beban Statis > 50 Ton

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN PUTAR TETAP PADA PESAWAT
OPERATOR KRAN PUTAR TETAP (KPT) s/d 25
Ton
C

11

20

0

3

2

1

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT
11
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1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.013.01

Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap (KPT)
s/d 25 Ton

2.

IMG.PA02.014.01

Mengoperasikan Kran Kran Putar Tetap (KPT)s/d
25 Ton

3.

IMG.PA02.015.01

Menghentikan Kran Kran Putar Tetap (KPT) s/d
25 Ton

4.

IMG.PA02.016.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar Tetap
(KPT) s/d 25 Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.004.01

AREA PEKERJAAN
ANGKAT

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis s/d 25
Ton

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN PUTAR TETAP PADA PESAWAT
OPERATOR KRAN PUTAR TETAP s/d 50 Ton
C

11

20

0

3

2

2

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas

KOMPETENSI INTI
NO
1.

KODE UNIT
IMG.PA02.017.01

JUDUL UNIT
Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap s/d 50
Ton
12
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2.

IMG.PA02.018.01

Mengoperasikan Kran Putar Tetap s/d 50 Ton

3.

IMG.PA02.019.01

Menghentikan Kran Putar Tetap s/d 50 Ton

4.

IMG.PA02.020.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar Tetap
s/d 50 Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.005.01

AREA PEKERJAAN
ANGKAT

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis s/d 50
Ton

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN PUTAR TETAP PADA PESAWAT
OPERATOR KRAN Putar Tetap > 50 Ton
C

11

20

0

3

2

3

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.021.01

Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap > 50
Ton

2.

IMG.PA02.022.01

Mengoperasikan Kran Putar Tetap > 50 Ton

3.

IMG.PA02.023.01

Menghentikan Kran Putar Tetap > 50 Ton

4.

IMG.PA02.024.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar Tetap
> 50 Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.006.01

AREA PEKERJAAN

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis > 50
Ton
:

KRAN JEMBATAN PADA PESAWAT ANGKAT
13
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PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

OPERATOR KRAN JEMBATAN (KJ) s/d 25 Ton
C

11

20

0

3

3

1

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.025.01

Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan s/d 25
Ton

2.

IMG.PA02.026.01

Mengoperasikan Kran Jembatan s/d 25 Ton

3.

IMG.PA02.027.01

Menghentikan Kran Jembatan s/d 25 Ton

4.

IMG.PA02.028.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Jembatan
s/d 25 Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.001.01

AREA PEKERJAAN

Mengendalikan Beban Statis s/d 25 Ton

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN JEMBATAN PADA PESAWAT ANGKAT
OPERATOR KRAN JEMBATAN (KJ) s/d 50 Ton
C

11

20

0

3

3

2

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT
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1.

IMG.PA02.029.01

Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan s/d 50
Ton

2.

IMG.PA02.030.01

Mengoperasikan Kran Jembatan s/d 50 Ton

3.

IMG.PA02.031.01

Menghentikan Kran Jembatan s/d 50 Ton

4.

IMG.PA02.032.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Jembatan
s/d 50 Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.002.01

AREA PEKERJAAN
ANGKAT

Mengendalikan Beban Statis s/d 50 Ton
:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

KRAN JEMBATAN (KJ) PADA PESAWAT
OPERATOR KRAN JEMBATAN (KJ) > 50 Ton
C

11

20

0

3

3

3

II

01

OMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.033.01

Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan > 50
Ton

2.

IMG.PA02.034.01

Mengoperasikan Kran Jembatan > 50 Ton

3.

IMG.PA02.035.01

Menghentikan Kran Jembatan > 50 Ton

4.

IMG.PA02.036.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Jembatan
> 50 Ton
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT
IMG.PA03.003.01

JUDUL UNIT
Mengendalikan Beban Statis > 50 Ton
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AREA PEKERJAAN

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

FORKLIFT PADA PESAWAT ANGKAT
OPERATOR FORKLIFT (FL)
C

11

20

0

3

4

1

II

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA02.037.01

Mempersiapkan Operasi Forklift

2.

IMG.PA02.038.01

Mengoperasikan Forklift

3.

IMG.PA02.039.01

Menghentikan Forklift

4.

IMG.PA02.040.01

Membuat Laporan Penggunaan Forklift
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.007.01

AREA PEKERJAAN

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis
:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

RIGGING PADA PESAWAT ANGKAT
JURU IKAT BEBAN (RIGGING)
C

11

20

0

3

5

1

III

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

2.

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

3.

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas
KOMPETENSI INTI

NO
1.

KODE UNIT
IMG.PA02.001.01

JUDUL UNIT
Mempersiapkan Pengikatan Beban
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2.

IMG.PA02.002.01

Memindahkan Beban

3.

IMG.PA02.003.01

Menghentikan Operasi Pemindahan Beban

4.

IMG.PA02.003.01

Membuat Laporan Penggunaan Pemindahan
Beban
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.
K.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.PA03.008.01

Mengikat Macam-Macam Beban

KODEFIKASI PEKERJAAN/JABATAN :
Penjelasan Kode Pekerjaaan/Jabatan.
1. Katagori

:

C (Jasa Pertambangan dan Penggalian)

2. Golongan Pokok

:

11 (Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi)

3. Golongan

:

20 (Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

4. Sub Golongan

:

0 ( kosong )

5. Kelompok Bidang Pekerjaan :
1. IMG Hulu
2. IMG Hilir
3. IMG Hulu Hilir (Supporting)
6. Sub Kelompok (Dimensi/Area pekerjaan/Jabatan)
1. Kran Mobil (KM)
2. Kran Putar Tetap (KPT)
3. Kran Jembatan (KJ)
4. Forklift (FL)
5. Rigging
7. Profesi
1. Kran Mobil (KM)
1.1. Operator Kran Mobil (KM) s/d 25 Ton
1.2. Operator Kran Mobil (KM) s/d 50 Ton
1.3. Operator Kran Mobil (KM) diatas 50 Ton
2. Kran Putar Tetap (KPT)
2.1. Operator Kran Putar Tetap (KPT) s/d 25 Ton
2.2. Operator Kran Putar Tetap (KPT) s/d 50 Ton
2.3. Operator Kran Putar Tetap (KPT) diatas 50 Ton
3. Kran Jembatan (KJ)
3.1. Operator Kran Jembatan (KJ) s/d 25 Ton
3.2. Operator Kran Jembatan (KJ) s/d 50 Ton
3.3. Operator Kran Jembatan (KJ) diatas 50 Ton
4. Forklift
4.1. Operator Forklift
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5. Rigging
5.1. Ahli Juru Ikat (Rigging)
8. Kualifikasi
1. Kran Mobil (KM)
II. Operator Kran Mobil (KM) s/d 25 Ton
II. Operator Kran Mobil (KM) s/d 50 Ton
II. Operator Kran Mobil (KM) diatas 50 Ton
2. Kran Putar Tetap (KPT)
II. Operator Kran Putar Tetap (KPT) s/d 25 Ton
II. Operator Kran Putar Tetap (KPT) s/d 50 Ton
II. Operator Kran Putar Tetap (KPT) diatas 50 Ton
3. Kran Jembatan (KJ)
II. Operator Kran Jembatan (KJ) s/d 25 Ton
II. Operator Kran Jembatan (KJ) s/d 50 Ton
II. Operator Kran Jembatan (KJ) diatas 50 Ton
4. Forklift
II. Operator Forklift
5. Rigging
III. Juru Ikat Beban (Rigging)
9. Versi = 01

BAB II
STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2006,
tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional, bahwa SKKNI disusun berdasarkan
kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi
keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. SKKNI dapat dikelompokkan kedalam
jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNI dan atau jenjang jabatan.
Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan
tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan.
Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional antar asosiasi
profesi, perusahaan, lembaga diklat, pakar dan praktisi dibidang Operasi Pesawat
Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban pada industri minyak dan gas bumi.

A. DAFTAR UNIT KOMPETENSI
Dengan mengacu pada hasil Konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang
Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Juru Ikat Beban pada Industri Minyak dan
Gas Bumi, dapat disusun daftar unit kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 3
(tiga) kelompok, yaitu :
1. Kompetensi Umum (general)
2. Kompetensi Inti (functional)
3. Kompetensi Khusus (specific)
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1. KOMPETENSI UMUM
KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

IMG.PA01.001.01

Melaksanakan K3 ditempat kerja

IMG.PA01.002.01

Melakukan kerja sama dengan teman kerja

IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di Industri Migas

2. KOMPETENSI INTI
KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

IMG.PA02.001.01

Mempersiapkan Operasi Kran Mobil s/d 25
Ton

IMG.PA02.002.01

Mengoperasikan Kran Mobil s/d 25 Ton

IMG.PA02.003.01

Menghentikan Kran Mobil s/d 25 Ton

IMG.PA02.004.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil
s/d 25 Ton

IMG.PA02.005.01

Mempersiapkan Operasi Kran Mobil s/d 50
Ton

IMG.PA02.006.01

Mengoperasikan Kran Mobil s/d 50 Ton

IMG.PA02.007.01

Menghentikan Kran Mobil s/d 50 Ton

IMG.PA02.008.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil
s/d 50 Ton

IMG.PA02.009.01

Mempersiapkan Operasi Kran Mobil > 50
Ton

IMG.PA02.010.01

Mengoperasikan Kran Mobil > 50 Ton

IMG.PA02.011.01

Menghentikan Kran Mobil > 50 Ton

IMG.PA02.012.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil >
50 Ton

IMG.PA02.013.01

Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap
(KPT) s/d 25 Ton

IMG.PA02.014.01

Mengoperasikan Kran Kran Putar Tetap
(KPT)s/d 25 Ton

IMG.PA02.015.01

Menghentikan Kran Kran Putar Tetap (KPT)
s/d 25 Ton
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IMG.PA02.016.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar
Tetap (KPT) s/d 25 Ton

IMG.PA02.017.01

Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap
s/d 50 Ton

IMG.PA02.018.01

Mengoperasikan Kran Putar Tetap s/d 50
Ton

KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

IMG.PA02.019.01

Menghentikan Kran Putar Tetap s/d 50 Ton

IMG.PA02.020.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar
Tetap s/d 50 Ton

IMG.PA02.021.01

Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap >
50 Ton

IMG.PA02.022.01

Mengoperasikan Kran Putar Tetap > 50 Ton

IMG.PA02.023.01

Menghentikan Kran Putar Tetap > 50 Ton

IMG.PA02.024.01

Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar
Tetap > 50 Ton

IMG.PA02.025.01

Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan s/d
25 Ton

IMG.PA02.026.01

Mengoperasikan Kran Jembatan s/d 25 Ton

IMG.PA02.027.01

Menghentikan Kran Jembatan s/d 25 Ton

IMG.PA02.028.01

Membuat Laporan
Jembatan s/d 25 Ton

IMG.PA02.029.01

Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan s/d
50 Ton

IMG.PA02.030.01

Mengoperasikan Kran Jembatan s/d 50 Ton

IMG.PA02.031.01

Menghentikan Kran Jembatan s/d 50 Ton

IMG.PA02.032.01

Membuat Laporan
Jembatan s/d 50 Ton

IMG.PA02.033.01

Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan >
50 Ton

IMG.PA02.034.01

Mengoperasikan Kran Jembatan > 50 Ton

IMG.PA02.035.01

Menghentikan Kran Jembatan > 50 Ton

IMG.PA02.036.01

Membuat Laporan
Jembatan > 50 Ton

IMG.PA02.037.01

Mempersiapkan Operasi Forklift

IMG.PA02.038.01

Mengoperasikan Forklift

IMG.PA02.039.01

Menghentikan Forklift

IMG.PA02.040.01

Membuat Laporan Penggunaan Forklift

Penggunaan

Penggunaan

Penggunaan

Kran

Kran

Kran
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IMG.PA02.041.01

Mempersiapkan Pengikatan Beban

IMG.PA02.042.01

Operasi Pemindahkan Beban

IMG.PA02.043.01

Menghentikan Operasi Pemindahan Beban

IMG.PA02.044.01

Membuat Laporan Penggunaan Pemindahan
Beban

3. KOMPETENSI KHUSUS
KODE UNIT

JUDUL UNIT KOMPETENSI

IMG.PA03.001.01

Mengendalikan Beban Statis s/d 25 Ton

IMG.PA03.002.01

Mengendalikan Beban Statis s/d 50 Ton

IMG.PA03.003.01

Mengendalikan Beban Statis > 50 Ton

IMG.PA03.004.01

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis
s/d 25 Ton

IMG.PA03.005.01

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis
s/d 50 Ton

IMG.PA03.006.01

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis >
50 Ton

IMG.PA03.007.01

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis

IMG.PA03.008.01

Mengikat Macam-Macam Beban

B. UNIT-UNIT KOMPETENSI :
1.
2.
3.

Unit Kompetensi Umum (general)
Unit Kompetensi Inti (functional)
Unit Kompetensi Khusus (specific)
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KODE UNIT

:

IMG.PA 01.001.01

JUDUL UNIT

: Melaksanakan K3 ditempat kerja

DESKRIPSI UNIT

kompetensi ini berhubungan dengan
: Unit
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melaksanakan K3 ditempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

4.

Mengikuti prosedur K 3 di
tempat kerja

Mengindentifikasi dan
merespon tempat
berbahaya,beresiko dan rawan
kecelakaan

Melaksanakan prosedure
darurat

Membuat laporan akibat
penyimpangan dan
pelanggaran K3

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Pedoman K3 yang terkait difahami
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

1.2

Semua pekerjaan dilakokan sesuai
pedoman, prosedur, kodedan standar
yang terkait

2.1

Lokasi yang mengandung bahaya,
beresiko
dan
kemungkinan
kecelakaan diidentifikasi

2.2

Prosedure penanganan bahaya diikuti
dengan benar

3.1

Peralatan untuk penanggulangan
daruat diidentifikasi dan digunakan
sesuai pedoman K3

3.2

Prosedur dan kebijakan tentang
tanggap darurat ditempat kerja dikuti

4.1

Luka,kecelakaan, kebakaran yang
terjadi dicatat sesuai format baku dan
dilaporkan kepada pihat terkait

4.2

Pencemaran lingkungan yang terjadi
dilaporkan pada pihak terkait

BATASAN VARIABEL
1.

5337

Unit ini berlaku untuk mengikuti prosedur K3 ditempat kerja,mengidentifikasi dan
merespon tempat berbahaya,beresiko dan rawan kecelakaan,melaksnakan
prosedur darurat dan membuat laporan akibat penyimpangan dan pelanggaran
K3 yang digunakan untuk melaksanakan K3 ditempat kerja.
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2.

Perlengkapan untuk melaksanakan K3 ditempat kerja, mencakup :
2.1. Alat pelindung diri
2.2. Alat pemadam kebakaran
2.3. Format baku pembuatan laporan

3.

Tugas melaksankan K3 ditempat kerja meliputi :
3.1. Mengikuti prosedur K3 ditempat kerja
3.2. Mematuhi SOP perusahaan

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang – undang tentang K3
4.2. Kebijakan / tata tertib perusahaan tentang K3

PANDUAN PENILAIAN

5338

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
5.1. IMG.PA01.002.01 Bekerja sama ditempat kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lesan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja/ diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Memahami dan menerapkan peraturan dan Undang –Undang Keselamatan
Kerja Tahun 1970
3.2. Memahami Peraturan – peraturan mengenai K3

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik menggunakan alat pelindung diri
4.2. Teknik menggunakan APAR

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan K3
5.2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 kepada atasan langsung
5.3. Mematuhi Peraturan – peraturan mengenai K3
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KOMPETENSI KUNCI
No.

5339

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT

:

IMG.PA 01.002.01

JUDUL UNIT

: Melaksanakan Kerja Sama dengan Teman Kerja

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kerja sama dengan
teman kerja.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan komunikasi sesama
rekan kerja

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1
1.2

2.

Memproses hasil komunikasi

Komunikasi sesama rekan kerja
dilakukan secara intensip
Komunikasi dengan atasan dilakukan
sesuai prosedur baku.

2.1

Informasi hasil komunikasi dicatat dan
ditangani dengan tepat

2.2

Tindakan lebih lanjut dilakukan sesuai
dengan kebijakan organisasi pada
saat diperlukan

BATASAN VARIABEL

5340

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan komunikasi sesama rekan kerja dan memroses
hasil omunikasi yang digunakan untuk melakukan kerjasama dengan teman
kerja

2.

Perlengkapan untuk .melakukan kerja samadengan teman kerja , mencakup:
2.1 Alat komunikasi
2.2 Perlengkapan alat tulis

3.

Tugas untuk melakukan komunikasi sesama rekan kerja dan memroses hasil
komunikasi yang digunakan untuk melakukan kerjasama dengan teman kerja
meliputi :
3.1. Mengikuti prosedur komunikasi ditempat kerja
3.2. Mematuhi perusahaan

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Peraturan untuk komunikasi yang berlaku perusahaan
4.2. Tata cara pelaporan
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan teman kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip, simulasi di
workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Teknologi informasi
3.2. Dasar-dasar pengoperasian komputer

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menggunakan alat komunikasi
4.2. Membuat file data komunikasi

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi kerja sama dengan teman kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada atasan
langsung
5.3. Mematuhi standar komunikasi baku

KOMPETENSI KUNCI
No.

5341

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT

:

IMG.PA 01.003.01

JUDUL UNIT

: Melaksanakan K3 di Industri Migas

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melaksanakan K3 di Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mengikuti prosedur K 3 di Industri
Migas

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

1.2

2.

3.

Mengindentifikasi dan merespon
tempat berbahaya,beresiko dan
rawan kecelakaan

Melaksanakan prosedure darurat

2.1

Lokasi yang mengandung bahaya,
beresiko
dan
kemungkinan
kecelakaan diidentifikasi

2.2

Prosedure penanganan bahaya
diikuti dengan benar, sesuai
standar hazardous area.

3.1

Peralatan untuk penanggulangan
daruat diidentifikasi dan digunakan
sesuai pedoman K3 di Industri
Migas.
Prosedur dan kebijakan tentang
tanggap darurat ditempat kerja
dikuti sesuai SOP.

3.2

4.

Membuat laporan akibat
penyimpangan dan pelanggaran
K3 di Industri Migas

Pedoman K3 yang terkait difahami
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Industri Migas
Semua pekerjaan dilakukan sesuai
pedoman,
prosedur,
kodedan
standar di Industri Migas.

4.1

4.2

Luka, kecelakaan, kebakaran yang
terjadi dicatat sesuai format baku
dan dilaporkan kepada pihat
terkait.
Pencemaran lingkungan yang
terjadi dilaporkan pada pihak
terkait

BATASAN VARIABEL
1. Unit ini berlaku untuk mengikuti prosedur K3 ditempat kerja,mengidentifikasi dan
merespon tempat berbahaya,beresiko dan rawan kecelakaan,melaksnakan
5342
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prosedur darurat dan membuat laporan akibat penyimpangan dan pelanggaran K3
di IndustriMigas yang digunakan untuk melaksanakan K3 di Industri Migas.
2. Perlengkapan untuk melaksanakan K3 di Industri Migas, mencakup:
2.1 Alat pelindung diri
2.2 Alat pemadam kebakaran
2.3 Format baku pembuatan laporan
3. Tugas melaksankan K3 di Industri Migas meliputi :
3.1. Mengikuti prosedur K3 di Industri Migas
3.2. Mematuhi SOP dan standar Industri Migas.
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang – undang tentang K3
4.2. Kebijakan / tata tertib perusahaan tentang K3
4.3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01/P/M/Pertamb./1980,
tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan Teknik yang dipergunakan
dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

PANDUAN PENILAIAN

5343

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja
1.2. IMG.PA01.002.01 Bekerja sama ditempat kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja/ diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Memahami dan menerapkan peraturan dan Undang –Undang
Keselamatan Kerja Tahun 1970
3.2. Memahami Peraturan – peraturan mengenai K3

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik menggunakan alat pelindung diri
4.2. Teknik menggunakan APAR
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5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi K3
5.2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 kepada atasan langsung
5.3. Mematuhi Peraturan – peraturan industri migas

KOMPETENSI KUNCI
No.

5344

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: IMG.PA02.001.01
: Mempersiapkan Operasi Kran Mobil s/d 25 Ton
: Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk
mempersiapkan operasi kran mobil s/d 25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan pemeriksaan rutin
sebelum mengoperasi Kran
Mobil.

1.1. Mesin
dan
sistem
penunjang
diperiksa sesuai dengan SOP.
1.2. Komponen-komponen kran
diperiksa sesuai spesifikasi.

mobil

Mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin Kran Mobil.

2.1. Hasil pemeriksaan dicatat
lembar yang telah disediakan.

pada

2.2. Hasil yang telah dicatat bila tidak
sesuai spesifikasi dilaporkan atasan
langsung.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d
25 ton.

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 25 ton, mencakup :
2.1 Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2 SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 25 ton, meliputi :
3.1. Melakukan pemeriksaan rutin sebelum mengoperasi Kran Mobil.
3.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5345

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi kran mobil kapasitas s/d 25 ton
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kran mobil.
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung

KOMPETENSI KUNCI
NO

5346

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.002.01
Mengoperasikan Kran Mobil s/d 25 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran mobil s/d
25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan pengoperasian
awal

1.1. Mesin di start/dijalankan sesuai SOP.

2.

Memposisikan kran mobil
ditempat kerja.

2.1. Kran Mobil ditempatkan di daerah yang
bebas dari bahaya
2.2. Outrigger di set up, kedudukan kran
dalam posisii datar/level.
2.3. Gerakan tanpa beban dilakukan

3.

MengoperasikanKran Mobil

3.1. Panjang, sudut, di set up sesuai dengan
sesuai dengan load chart.
3.2. Beban yang diangkat dipastikan dalam
keadaan stabil

1.2. Seluruh panel control yang ada didalam
kabin diamati.

3.3. Beban diangkat, dipindahkan dan
diletakkan
sesuai
kode
material
handling.

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran mobil
ditempat kerja dan mengendalikan beban yang digunakan untuk mengoperasikan
kran mobil s/d 25 ton.
1. Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran mobil s/d 25 ton mencakup :
2.1. Alat pelindung diri ( sarung tangan, sepatu safety, kacamata, pakaian
kerja ).
2.2. SOP dan manual operasi.

5347

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran mobil s/d 25 ton meliputi :
3.1. Melakukan pengoperasian awal.
3.2. Memposisikan kran mobil ditempat kerja.
3.3. Mengoperasikan kran mobil

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA 01.001.01 Melakukan K3 di ditempat kerja.
1.2. IMG.PA 01.002.01 Melakukan kerja sama dengan teman kerja.
1.3. IMG.PA 01.002.01 Melakukan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik.
3.2. Karakteristik dan cara pengoperasian Kran Mobil.
3.3. Material handling.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Mobil Mobil berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja .
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Mematuhi standar operasi prosedur operasi kran mobil di Industri Migas.
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KOMPETENSI KUNCI
NO

5349

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.003.01
Menghentikan Kran Mobil s/d 25 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk
menghentikan kran mobil s/d 25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Melakukan persiapan
penghentian Kran Mobil

Menghentikan Kran Mobil

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1.

Boom diturunkan dan dipendekkan
sesuai spesifikasi.

1.2.

Boom ditempatkan pada posisi netral

1.3.

Out-Rigger atau crawl diposisikan
sesuai dengan spesifikasinya.

2.1.

Kran ditempatkan pada daerah aman.

2.2.

Seluruh tuas pengendali diposisikan
netral.

2.3.

Mesin dimatikan dan kunci kontak
dicabut.

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penghentian kran mobil dan
menghentikan kran mobil yang digunakan untuk menghentikan kran mobil s/d 25 ton.

5350

1.

Perlengkapan untuk menghentikan kran mobil s/d 25 ton, mencakup:
2.1. Alat pelindung diri ( sarung tangan, sepatu safety, kacamata), pakaian
kerja.
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk menghentikan kran mobil s/d 25 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian kran mobil.
3.2. Menghentikan kran mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang – Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan teman kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melakukan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi kran mobil.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian kran mobil sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Mematuhi standar operasi prosedur penghentian Kran Mobil.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5351

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.PA02.004.01
Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil s/d 25
Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk membuat laporan penggunaan kran
mobil s/d 25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mencatat hasil kegiatan
Operasi

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Jam operasi dicatat
1.2. Penggunaan BBM, Level Minyak
Pelumas, Hidrolik diperiksa dan dicatat
1.3. Komponen-komponen
kembali dan dicatat.

2.

Menyusun Laporan operasi

2.1. Jam Operasi
dilaporkan

dan

dipersiksa
Kondisi

Operasi

2.2. Penggunaan BBM, Minyak Pelumas,
Hidrolik dilaporkan
2.3. Bila
terjadi
kerusakan/kelainan
dilaporkan atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

5352

1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operesi dan membuat laporan
yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 25 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 25 ton,
mencakup:
2.1. Jumlah jam operasi.
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi.
2.3. Jumlah pemakain BBM,minyak pelumas, hydrolik setelah operasi.
2.4. Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 25 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi
3.2. Menyusun laporan operasi

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan.
4.2. Standar prosedur operasi.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan/komprehensipdandemonstrasi,
di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur pemeriksaan rutin.
3.2. Tata cara pembuatan laporan.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi kran mobil.
4.2. Menysun dan membuat laporan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur pembuatan laporan operasi Kran
Mobil

KOMPETENSI KUNCI
NO

5353

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

1.

:
:
:

IMG.PA02.005.01
Mempersiapkan Operasi Kran Mobil s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi kran mobil
s/d 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan Pemeriksaan

1.1. Daftar
Komponen
dan
sistem
Penunjang yang diperiksa dipersiapkan.
1.2. Komponen dan Sistem
dipersiksa sesuai SOP.

2.

Mengidentifikasi hasi
pemeriksaan

Penunjang

2.1. Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai
persyaratan.
2.2. Hasil
Pemeriksaan
yang
tidak
memenuhi persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

5354

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d
50 Ton

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 50 Ton, mencakup :
2.1. Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 50 Ton, meliputi :
3.1. Melakukan Pemeriksaan Rutin sebelum mengoperasi Kran Mobil
3.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Mobil

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang K3.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi Kran Mobil kapasitas s/d 50 Ton.
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kran mobil.
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung

KOMPETENSI KUNCI
NO

5355

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.006.01
Mengoperasikan Kran Mobil s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk
mengoperasikan kran mobil s/d 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan pengoperasian awal

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Mesin di start/dijalan sesuai SOP
1.2. Peralatan untuk Jalan diperiksa.

2.

Menempatkan Kran Mobil di
Lokasi

3.1. Kran Mobil ditempatkan di daerah
yang bebas dari bahaya
3.2. Outrigger di Set Up, kedudukan
Kran dalam datar/level.
3.3. Gerakan tanpa beban dilakukan

3.

Mengoperasikan Kran Mobil

3.1. Beban yang diangkat
dalam keaadaan baik.

dipastikan

3.2. Load Chart dibaca
3.3. Boom di Set Up sesuai dengan Load
Chart
3.4. Beban diangkat, dipindahkan dan
diletakkan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran mobil
ditempat kerja dan mengendalikan beban yang digunakan untuk
mengoperasikan kran mobil s/d 50 ton.

2.

Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran mobil s/d 50 ton mencakup:
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja ).
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran mobil s/d 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan Pengoperasian Awal
3.2. Memposisikan Kran Mobil ditempat kerja
3.3. Mengoperasikan Kran Mobil
Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3
4.2. Kebijakan dan Tata tertib Perusahaan tentang K3

4.

5356
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-Dasar Mekanika Teknik.
3.2. Karakteristik dan cara mengoperasikan Kran Mobil.
3.3. Material handling.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Mobil Mobil berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Mematuhi standar prosedur operasi Kran Mobil di Industri Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5357

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.007.01
Menghentikan Kran Mobil s/d 50 ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menghentikan kran mobil s/d 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan persiapan
penghentian Kran Mobil

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Boom diturunkan dan dipendekkan
1.2. Boom ditempatkan pada posisi Netral
1.3. Out-Rigger dimasukkan

2.

Menghentikan Kran Mobil

2.1. Kran ditempatkan pada daerah aman.
2.2. Tuas diposisikan Netral
2.3. Mesin dimatikan
dicabut.

dan

Kunci

Kontak

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penghentian kran mobil dan
menghentikan kran mobil yang digunakan untuk menghentikan kran mobil s/d 50
ton.

2.

Perlengkapan untuk menghentikan kran mobil s/d 50 ton , mencakup:
2.1. Alat pelindung diri ( sarung tangan, sepatu safety, kacamata), pakaian
kerja.
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

4.

Tugas untuk menghentikan kran mobil s/d 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian kran mobil.
3.2. Menghentikan kran mobil.
Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang–Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5358

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi kran mobil

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian kran mobil sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Mematuhi standar prosedur operasi penghentian Kran Mobil.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5359

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1

44

KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.PA02.008.01
Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil s/d 50
Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk
membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mencatat hasil kegiatan
Operasi

Membuat Laporan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Jam operasi dicatat
1.2. Penggunaan BBM dicatat
1.3. Level
Minyak
Pelumas,
diperiksa dan dicatat

Hidrolik

2.1. Jam Operasi
dilaporkan

Operasi

dan

Kondisi

2.2. Penggunaan BBM dilaporkan
2.3. Level
Minyak
dilaporkan
2.4. Bila
terjadi
dilaporkan

Pelumas,

Hidrolik

kerusakan/kelainan

BATASAN VARIABEL

5360

1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operesi dan membuat laporan
yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 50 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 50 ton,
mencakup :
2.1.
Jumlah jam operasi
2.2.
Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi
2.3.
Jumlah pemakain BBM,minyak pelumas, hidrolik setelah operasi.
2.4.
Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 50 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi
3.2. Menyusun laporan operasi

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan.
4.2. Standar prosedur operasi.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan/komprehensipdandemonstrasi,
di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur pemeriksaan rutin.
3.2. Tata cara pembuatan laporan.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi kran mobil
4.2. Menyusun dan membuat laporan

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Melaksanakan standar prosedur operasi pembuatan laporan operasi kran
mobil.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5361

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

1.

:
:
:

IMG.PA02.009.01
Mempersiapkan Operasi Kran Mobil > 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi kran mobil >
50 ton

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan Pemeriksaan

1.1. Daftar Komponen dan sistem Penunjang
yang diperiksa dipersiapkan.
1.2. Komponen dan Sistem
dipersiksa sesuai SOP.

2.

Mengidentifikasi hasi
pemeriksaan

Penunjang

2.1. Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai
persyaratan.
2.2. Hasil Pemeriksaan yang tidak memenuhi
persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi kran mobil >
50 ton.

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi kran mobil > 50 ton, mencakup :
2.1. Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi kran mobil 50 Ton, meliputi :
3.1. Melakukan Pemeriksaan Rutin sebelum mengoperasi Kran Mobil.
3.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5362

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi Kran Mobil kapasitas > 50 Ton
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa Kran Mobil
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung

KOMPETENSI KUNCI
NO

5363

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

MG.PA02.010.01
Mengoperasikan Kran Mobil > 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran mobil > 50
ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.
2.

3.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan pengoperasian
awal

1.1

Mesin di start/dijalan sesuai SOP

1.2

Peralatan untuk Jalan diperiksa.

Menempatkan Kran Mobil di
Lokasi

2.1

Kran Mobil ditempatkan di daerah yang
bebas dari bahaya

2.2.

Outrigger di Set Up, kedudukan Kran
dalam datar/level.

2.3.

Gerakan tanpa beban dilakukan

3.1

Beban yang diangkat dipastikan dalam
keaadaan baik.

3.2

Load Chart dibaca

3.3

Boom di Set Up sesuai dengan Load
Chart

3.4

Beban diangkat, dipindahkan
diletakkan sesuai SOP.

3.5

Panel kontrol kran mobil dengan sistim
komputer dapat dijalankan.

Mengoperasikan Kran Mobil

dan

BATASAN VARIABEL
1.
2.

5364

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran mobil
ditempat kerja dan mengendalikan beban yang digunakan untuk
mengoperasikan kran mobil > 50 ton.
Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran mobil > 50 Ton mencakup:
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja ).
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran mobil > 50 Ton meliputi :
3.1. Melakukan Pengoperasian Awal.
3.2. Memposisikan Kran Mobil ditempat kerja.
3.3. Mengoperasikan Kran Mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3,
4.2. Kebijakan dan Tata tertib Perusahaan tentang K3
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-Dasar Mekanika Teknik.
3.2. Karakteristik dan Cara Mengoperasikan Kran Mobil.
3.3. Material Handling.
3.4. Pengetahuan Dasar Komputer.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Mobil Mobil berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Menerapkan Standar Operasi Prosedur Operasi Kran Mobil di Industri
Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5365

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan persiapan
penghentian Kran Mobil

IMG.PA02.011.01
Menghentikan Kran Mobil > 50Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk menghentikan kran mobil > 50
ton
KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Boom diturunkan dan dipendekkan
1.2. Boom ditempatkan pada posisi Netral
1.3. Out-Rigger dimasukkan

2.

Menghentikan Kran Mobil

2.1. Kran ditempatkan pada daerah aman
2.2. Tuas diposisikan Netral
2.3. Mesin dimatikan dan Kunci Kontak
dicabut.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk Melakukan persiapan penghentian Kran Mobil dan
Menghentikan Kran Mobil yang digunakan untuk Menghentikan Kran Mobil > 50
Ton.

2.

Perlengkapan untuk Menghentikan Kran Mobil > 50 Ton , mencakup :
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata), Pakaian
Kerja.
2.2. SOP dan manual operasi

3.

Tugas untuk Menghentikan Kran Mobil > 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian kran mobil.
3.2. Menghentikan kran mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang–Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5366

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1 IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2 IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3 IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.
2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi kran mobil

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian kran mobil sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur penghentian Kran Mobil

KOMPETENSI KUNCI
NO

5367

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.PA02.012.01
Membuat Laporan Penggunaan Kran Mobil >
50Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk membuat laporan penggunaan
kran mobil > 50ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mencatat hasil kegiatan Operasi

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Jam operasi dicatat
1.2. Penggunaan BBM dicatat
1.3. Level Minyak Pelumas,
diperiksa dan dicatat

2.

Membuat Laporan

Hidrolik

2.1. Jam Operasi dan Kondisi Operasi
dilaporkan
2.2. Penggunaan BBM dilaporkan
2.3. Level Minyak
dilaporkan

Pelumas,

Hidrolik

2.4. Bila
terjadi
dilaporkan

kerusakan/kelainan

BATASAN VARIABEL

5368

1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operesi dan membuat laporan
yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil > 50 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil > 50 ton,
mencakup:
2.1. Jumlah jam operasi
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi
2.3. Jumlah pemakain BBM,minyak pelumas, hydrolik setelah operasi.
2.4. Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan kran mobil > 50 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi.
3.2. Menyusun laporan operasi.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan
4.2. Standar prosedur operasi
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian
dapat
dilakukan
dengan
cara
tulis,
lisan
/
komprehensipdandemonstrasi, di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di
tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur pemeriksaan rutin
3.2. Tata cara pembuatan laporan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi kran mobil.
4.2. Menyusun dan membuat laporan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Melaksanakan Standar Operasi Prosedur pembuatan laporan operasi Kran
Mobil.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5369

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.PA02.013.01
Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap s/d
25 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi kran
putar tetap s/d 25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan Pemeriksaan Rutin
sebelum mengoperasikan Kran
Putar Tetap

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Daftar Komponen dan sistem
Penunjang
yang
diperiksa
dipersiapkan.
1.2. Komponen dan Sistem Penunjang
dipersiksa sesuai SOP.

2.

Mengidentifikasi hasil
pemeriksaan Rutin Kran Putar
Tetap

2.1. Hasil pemeriksaan
sesuai persyaratan.

diidentifikasi

2.2. Hasil Pemeriksaan yang tidak
memenuhi persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d
25 Ton

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 25 Ton, mencakup:
2.1. Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 25 Ton, meliputi :
3.1. Melakukan Pemeriksaan Rutin sebelum mengoperasi Kran Mobil
3.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5370

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi Kran Mobil kapasitas s/d 25 Ton.
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa Kran Mobil.
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5371

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.014.01
Mengoperasikan Kran Putar Tetap s/d 25 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran putar tetap s/d
25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan pengoperasian
awal

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Mesin di start/dijalan sesuai SOP.
1.2. Seluruh panel control yang ada didalam
kabin diamati.
2.3. Gerakan tanpa beban dilakukan

2.

MengoperasikanKran Putar
Tetap

2.1. Panjang, sudut, di Set Up sesuai
dengan sesuai dengan Load Chart.
2.2. Beban yang diangkat dipastikan dalam
keaadaan stabil
2.3. Beban diangkat, dipindahkan dan
diletakkan
sesuai
kode
material
handling.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran mobil
ditempat kerja dan mengendalikan beban yang digunakan untuk
mengoperasikan kran mobil s/d 25 ton.

2.

Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran mobil s/d 25 Ton mencakup :
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja ).
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran mobil s/d 25 Ton, meliputi :
3.1. Melakukan Pengoperasian Awal.
3.2. Memposisikan Kran Mobil ditempat kerja.
3.3. Mengoperasikan Kran Mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata tertib Perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5372

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik.
3.2. Karakteristik dan cara pengoperasian Kran Mobil.
3.3. Material Handling.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Mobil Mobil berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek kritis penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur Operasi Kran Mobil di Industri Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5373

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.015.01
Menghentikan Kran Putar Tetap s/d 25 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk menghentikan kran putar tetap s/d 25
ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan persiapan
penghentian Kran Putar Tetap

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Boom diturunkan dan dipendekkan
sesuai spesifikasi
1.2. Boom ditempatkan pada posisi Netral

2.

Menghentikan Kran Putar Tetap

2.1. Seluruh Tuas pengendali diposisikan
Netral.
2.2. Mesin dimatikan dan Kunci Kontak
dicabut.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk Melakukan persiapan penghentian Kran Mobil dan
Menghentikan Kran Mobil yang digunakan untuk Menghentikan Kran Mobil s/d
25 Ton.

2.

Perlengkapan untuk Menghentikan Kran Mobil s/d 25 Ton , mencakup :
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata), Pakaian
Kerja
2.2. SOP dan manual operasi

3.

Tugas untuk Menghentikan Kran Mobil s/d 25 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian kran mobil.
3.2. Menghentikan kran mobil

4. Tugas untuk Menghentikan Kran Mobil s/d 25 ton meliputi :
Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang–Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.
PANDUAN PENILAIAN
1.

5374

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi kran mobil.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian kran mobil sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur penghentian Kran Mobil.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5375

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

IMG.PA02.016.01
Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar Tetap
s/d 25 Ton

DESKRIPSI UNIT

:

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk membuat laporan penggunaan kran
putar tetap s/d 25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mencatat hasil kegiatan
Operasi

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Jam operasi dicatat
1.2. Penggunaan BBM, Level Minyak
Pelumas, Hidrolik diperiksa dan dicatat
1.3. Komponen-komponen
kembali dan dicatat.

2.

Menyusun Laporan operasi

2.1. Jam Operasi
dilaporkan

dan

dipersiksa
Kondisi

Operasi

2.2. Penggunaan BBM, Minyak Pelumas,
Hidrolik dilaporkan
2.3. Bila
terjadi
kerusakan/kelainan
dilaporkan atasan langsung.
BATASAN VARIABEL

5376

1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operesi dan membuat laporan
yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 25 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 25 ton,
mencakup:
2.1. Jumlah jam operasi.
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi.
2.3. Jumlah pemakain BBM,minyak pelumas, hydrolik setelah operasi.
2.4. Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan kran mobil s/d 25 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi
3.2. Menyusun laporan operasi

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan
4.2. Standard operating procedure
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian
dapat
dilakukan
dengan
cara
tulis,
lisan
/
komprehensipdandemonstrasi,di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di
tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur pemeriksaan rutin.
3.2. Tata cara pembuatan laporan.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi kran mobil.
4.2. Menysun dan membuat laporan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur pembuatan laporan operasi Kran
Mobil

KOMPETENSI KUNCI
NO

5377

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.PA02.017.01
Mempersiapakan Operasi Kran Putar Tetap s/d 50
Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapakan operasi kran putar
tetap s/d 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan Pemeriksaan
Rutin Operasi Kran Putar
Tetap

1.1. Daftar
Komponen
dan
sistem
Penunjang yang diperiksa dipersiapkan.

Mengidentifikasi hasi
pemeriksaan Rutin Kran
Putar Tetap

2.1. Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai
persyaratan.

1.2. Komponen dan Sistem
dipersiksa sesuai SOP.

Penunjang

2.2. Hasil
Pemeriksaan
yang
tidak
memenuhi persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d
25 Ton.

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 25 Ton, mencakup:
2.1. Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi kran mobil s/d 25 Ton, meliputi :
Melakukan Pemeriksaan Rutin sebelum mengoperasi Kran Mobil.
Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5378

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi Kran Mobil kapasitas s/d 25 Ton.
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa Kran Mobil.
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung

KOMPETENSI KUNCI
NO

5379

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.018.01
Mengoperasikan Kran Putar Tetap s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran putar tetap s/d
50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan pengoperasian
awal

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Mesin di start/dijalankan sesuai SOP.
1.2. Seluruh panel control yang ada didalam
kabin diamati.
2.3. Gerakan tanpa beban dilakukan

2.

MengoperasikanKran Putar
Tetap

2.1. Panjang, sudut, di Set Up sesuai
dengan sesuai dengan Load Chart.
2.2. Beban yang diangkat dipastikan dalam
keaadaan stabil
2.3. Beban diangkat, dipindahkan dan
diletakkan
sesuai
kode
material
handling.

BATASAN VARIABEL

5380

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran mobil
ditempat kerja dan mengendalikan beban yang digunakan untuk
mengoperasikan kran mobil s/d 50 ton.

2.

Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran mobil s/d 50 ton mencakup :
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja ).
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran mobil s/d 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan Pengoperasian Awal.
3.2. Memposisikan Kran Mobil ditempat kerja.
3.3. Mengoperasikan Kran Mobil.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata tertib Perusahaan tentang K3.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-Dasar Mekanika Teknik.
3.2. Karakteristik dan Cara Mengoperasikan Kran Mobil.
3.3. Material Handling.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Mobil Mobil berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur Operasi Kran Mobil di Industri Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5381

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.019.01
Menghentikan Kran Putar Tetap s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk menghentikan kran putar tetap s/d 50
ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan persiapan
penghentian Kran Putar
Tetap

1.1. Boom diturunkan dan dipendekkan

Menghentikan Kran Putar
Tetap

2.1. Tuas diposisikan Netral

1.2. Boom ditempatkan pada posisi Netral

2.2. Mesin dimatikan dan Kunci Kontak
dicabut.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk Melakukan persiapan penghentian Kran Mobil dan
Menghentikan Kran Mobil yang digunakan untuk Menghentikan Kran Putar
Tetap s/d 50 Ton.

2.

Perlengkapan untuk Menghentikan Kran Putar Tetap s/d 50 Ton , mencakup :
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata), Pakaian
Kerja.
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk Menghentikan Kran Putar Tetap s/d 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian kran Putar Tetap.
3.2. Menghentikan kran putar tetap.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang–undang tentang K3
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3

PANDUAN PENILAIAN
1.

5382

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1 IMG.PA01.001.01
1.2 IMG.PA01.002.01
1.3 IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi kran putar tetap

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian kran putar tetap sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Menerapkan Standar Operasi Prosedur penghentian Kran Putar Tetap

KOMPETENSI KUNCI
NO

5383

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

IMG.PA02.020.01
Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar Tetap s/d
50 Ton

DESKRIPSI UNIT

:

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk membuat laporan penggunaan kran
putar tetap s/d 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mencatat hasil kegiatan
Operasi Kran Putar Tetap

Membuat Laporan kondisi
Kran Putar Tetap

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Jam operasi dicatat
1.2. Penggunaan BBM dicatat
1.3. Level
Minyak
Pelumas,
diperiksa dan dicatat

Hidrolik

2.1. Jam Operasi
dilaporkan

Operasi

dan

Kondisi

2.2. Penggunaan BBM dilaporkan
2.3. Level
Minyak
dilaporkan

Pelumas,

Hidrolik

2.4. Bila
terjadi
kerusakan/kelainan
dilaporkan atasan langsung

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operesi dan membuat laporan yang
digunakan untuk membuat laporan penggunaan kran putar tetap s/d 50 ton.

5384

1.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan kran putar tetap s/d 50 ton,
mencakup :
2.1. Jumlah jam operasi.
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi.
2.3. Jumlah pemakain BBM,minyak pelumas, hydrolik setelah operasi.
2.4. Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan kran putar tetap s/d 50 ton
meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi.
3.2. Menyusun laporan operasi.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan.
4.2. Standar prosedur operasi
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1 IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2 IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3 IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian
dapat
dilakukan
dengan
cara
tulis
,
lisan
/
komprehensipdandemonstrasi,di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di
tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1 Prosedur pemeriksaan rutin.
3.2 Tata cara pembuatan laporan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi kran mobil.
4.2. Menysun dan membuat laporan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Melaksanakan Standar Operasi Prosedur pembuatan laporan operasi Kran
Putar Tetap.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5385

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

1.

:
:
:

IMG.PA02.021.01
Mempersiapkan Operasi Kran Putar Tetap > 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi kran putar
tetap > 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan Pemeriksaan
Rutin Kran Putar Tetap

1.1. Daftar
Komponen
dan
sistem
Penunjang yang diperiksa dipersiapkan.
1.2. Komponen dan Sistem
dipersiksa sesuai SOP.

2.

Mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin

Penunjang

2.1. Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai
persyaratan.
2.2. Hasil
Pemeriksaan
yang
tidak
memenuhi persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

5386

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi kran putar
tetap > 50 ton.

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi kran putar tetap > 50 Ton,
mencakup:
2.1. Tool set, Alat pelindung diri ( sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja ).
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi kran putar tetap > 50 Ton, meliputi :
3.1. Melakukan Pemeriksaan Rutin sebelum mengoperasi Kran Putar Tetap.
3.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Putar Tetap.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang K3.

71

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1 IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2 IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3 IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1 Operasi Kran Putar Tetap > 50 Ton.
3.2 Prosedur pemeriksaan rutin.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1 Memeriksa Kran Putar Tetap.
4.2 Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung

KOMPETENSI KUNCI
NO

5387

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.022.01
Mengoperasikan Kran Putar Tetap > 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran putar tetap >
50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Melakukan pengoperasian
awal

Mengoperasikan Kran Putar
Tetap

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1.

Mesin di start/dijalan sesuai SOP.

1.2.

Seluruh panel control yang ada didalam
kabin diamati.

2.3.

Gerakan tanpa beban dilakukan

2.1.

Panjang, sudut, di Set Up sesuai
dengan sesuai dengan Load Chart.

2.2.

Beban yang diangkat dipastikan dalam
keaadaan stabil

2.3.

Beban diangkat, dipindahkan dan
diletakkan
sesuai
kode
material
handling.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran putar
tetap ditempat kerja dan mengendalikan beban yang digunakan untuk
mengoperasikan kran putar tetap > 50 Ton

2.

Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran putar tetap > 50 Ton mencakup:
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja )
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran putar tetap > 50 Ton meliputi :
3.1. Melakukan Pengoperasian Awal.
3.2. Memposisikan Kran Putar Tetap.
3.3. Mengoperasikan Kran Putar Tetap.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata tertib Perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5388

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
73

1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-Dasar Mekanika Teknik.
3.2. Karakteristik dan Cara Mengoperasikan Kran Mobil.
3.3. Material Handling.
3.4. Pengetahuan Dasar Komputer

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Mobil Mobil berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Menerapkan Standar Operasi Prosedur Operasi Kran Mobil di Industri
Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5389

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT

:

IMG.PA02.023.01

JUDUL UNIT

:

Menghentikan Kran Putar Tetap > 50 Ton

DESKRIPSI UNIT

:

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk menghentikan kran putar tetap > 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan persiapan
penghentian Kran Putar
Tetap

1.1. Boom diturunkan dan dipendekkan

Menghentikan Kran Putar
Tetap

2.1. Tuas diposisikan Netral

1.2. Boom ditempatkan pada posisi Netral

2.2. Mesin dimatikan dan Kunci Kontak
dicabut.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penghentian Kran Putar Tetap dan
menghentikan Kran Putar Tetap yang digunakan untuk menghentikan Kran Putar
Tetap > 50 Ton.

2.

Perlengkapan untuk Menghentikan Kran Putar Tetap > 50 Ton , mencakup :
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata), Pakaian
Kerja.
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk Menghentikan Kran Putar Tetap > 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian kran putar tetap.
3.2. Menghentikan kran putar tetap.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang – undang tentang K 3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5390

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1 IMG.PA01.001.01
1.2 IMG.PA01.002.01
1.3 IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/komprehensip, demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi kran putar tetap

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian kran putar tetap sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Menerapkan Standar Operasi Prosedur penghentian Kran Putar Tetap

KOMPETENSI KUNCI
NO

5391

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2

76

KODE UNIT
JUDUL UNIT

: IMG.PA02.024.01
: Membuat Laporan Penggunaan Kran Putar Tetap > 50
Ton

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
membuat laporan penggunaan kran putar tetap > 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mencatat hasil kegiatan
Operasi Kran Putar
Tetap

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Jam operasi dicatat
1.2. Penggunaan BBM dicatat
1.3. Level Minyak Pelumas, Hidrolik diperiksa
dan dicatat

2.

Membuat Laporan
Kondisi Operasi

2.1. Jam Operasi
dilaporkan

dan

Kondisi

Operasi

2.2. Penggunaan BBM dilaporkan
2.3. Level Minyak Pelumas, Hidrolik dilaporkan
2.4. Bila terjadi kerusakan/kelainan dilaporkan
BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operesi dan membuat laporan
yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan kran putar tetap > 50 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan kran putar tetap > 50 ton,
mencakup:
2.1. Jumlah jam operasi
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi
2.3. Jumlah pemakain BBM,minyak pelumas, hydrolik setelah operasi.
2.4. Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan kran putar tetap > 50 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi
3.2. Menyusun laporan operasi

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan
4.2. Standar prosedur operasi

PANDUAN PENILAIAN :
1.

5392

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1
1.2
1.3

IMG.PA01.001.01
IMG.PA01.002.01
IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip dan
demonstrasi,di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur pemeriksaan rutin
3.2. Tata cara pembuatan laporan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi kran putar tetap.
4.2. Menysun dan membuat laporan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Menerapkan standar prosedur operasi pembuatan laporan operasi Kran
Putar Tetap.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5393

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.025.01
Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan s/d 25 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi kran jembatan
s/d 25 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan Pemeriksaan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Daftar
Komponen
dan
sistem
Penunjang yang diperiksa dipersiapkan.
1.2. Komponen dan Sistem
dipersiksa sesuai SOP.

2.

Mengidentifikasi hasi
pemeriksaan

Penunjang

2.1. Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai
persyaratan.
2.2. Hasil
Pemeriksaan
yang
tidak
memenuhi persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi kran jembatan
s/d 25 Ton

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi kran jembatan s/d 25 Ton,
mencakup :
2.1 Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2 SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi kran jembatan s/d 25 Ton, meliputi :
3.1. Melakukan Pemeriksaan Rutin sebelum mengoperasi Kran Jembatan.
3.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Jembatan.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5394

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1
1.2
1.3

IMG.PA01.001.01
IMG.PA01.002.01
IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi Kran Jembatan kapasitas s/d 25 Ton.
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa Kran Jembatan.
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5395

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.026.01
Mengoperasikan Kran Jembatan s/d 25 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran jembatan s/d
25 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan pengoperasian
awal

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Motor listrik penggerak di start/dijalan
sesuai SOP.
1.2. Seluruh
diamati.

2.

3.

pendant

control

yang

ada

Memposisikan kran
jembatan ditempat kerja.

2.1. Gerakan tanpa beban dilakukan

Melakukan operasi pendant
kontrol

3.1. Beban yang diangkat dipastikan dalam
keaadaan stabil

2.2. Kait diposisikan tegak lurus dengan
beban.

3.2. Beban diangkat, dipindahkan dan
diletakkan
sesuai
kode
material
handling.

BATASAN VARIABEL

5396

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran
jembatan ditempat kerja dan melakukan pendant kontrol yang digunakan untuk
mengoperasikan kran jembatan s/d 25 Ton

2.

Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran jembatan s/d 25 Ton mencakup:
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja )
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran jembatan s/d 25 Ton meliputi :
3.1. Melakukan Pengoperasian Awal.
3.2. Memposisikan kran jembatan ditempat kerja.
3.3. Melakukan operasi pendant kontrol Kran jembatan.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata tertib Perusahaan tentang K3.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1 IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2 IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3 IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik.
3.2. Karakteristik dan cara pengoperasian Kran Jembatan.
3.3. Material Handling.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Jembatan berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur Operasi Kran Jembatan di Industri
Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5397

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT

:

IMG.PA02.027.01

JUDUL UNIT

:

Menghentikan Kran Jembatan s/d 25 Ton

DESKRIPSI UNIT

:

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk menghentikan kran jembatan s/d 25
ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.
2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan persiapan
penghentian Kran Jembatan

1.1. Kran ditempatkan pada daerah aman.

Menghentikan motor listrik
penggerak

2.1. Seluruh tombol pendant control pada
posisi netral

1.2. Kait dinaikkan pada posisi aman

2.2. Motor listrik penggerak dimatikan

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penghentian Kran Jembatan dan
menghentikan Motor Listrik penggerak yang digunakan untuk menghentikan
Kran Jembatan s/d 25 Ton.

2.

Perlengkapan untuk Menghentikan Kran Jembatan s/d 25 Ton, mencakup :
2.1 Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata), Pakaian Kerja.
2.2 SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk Menghentikan Kran Jembatan s/d 25 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian Kran Jembatan
3.2. Menghentikan Motor Lisrik penggerak.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang–Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3

PANDUAN PENILAIAN
1.

5398

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi Kran Jembatan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian Kran Jembatan sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Mematuhi Standar Operasi Prosedur penghentian Kran Jembatan.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5399

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT

: IMG.PA02.028.01

JUDUL UNIT

: Membuat Laporan Penggunaan Kran Jembatan
s/d 25 Ton

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
membuat laporan penggunaan kran jembatan s/d 25 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mencatat hasil kegiatan
Operasi

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Jam operasi dicatat
1.2. Komponen-komponen dipersiksa kembali
dan dicatat.

2.

Menyusun Laporan
operasi

2.1. Jam Operasi
dilaporkan

dan

Kondisi

Operasi

2.3. Bila terjadi kerusakan/kelainan dilaporkan
atasan langsung.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operasi dan menyusun laporan
operasi yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan s/d
25 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan s/d 25 ton,
mencakup :
2.1. Jumlah jam operasi.
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi.
2.3. Alat tulis.

3.

Tugas untuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan s/d 25 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi.
3.2. Menyusun laporan operasi.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan.
4.2. Standard operating procedure

PANDUAN PENILAIAN :
1.

5400

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
2.1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip dan
demonstrasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur pemeriksaan rutin.
3.2. Tata cara pembuatan laporan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi Kran Jembatan.
4.2. Menysun dan membuat laporan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Mematuhi standar prosedur operasi dan pembuatan laporan operasi Kran
Jembatan

KOMPETENSI KUNCI
NO

5401

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1

86

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.029.01
Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi kran jembatan
s/d 50 ton

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan Pemeriksaan
rutin Kran Jembatan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Daftar Komponen dan sistem Penunjang
yang diperiksa dipersiapkan.
1.2. Komponen dan Sistem
dipersiksa sesuai SOP.

2.

Mengidentifikasi hasi
pemeriksaan rutin Kran
Jembatan

Penunjang

2.1. Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai
persyaratan.
2.2. Hasil Pemeriksaan yang tidak memenuhi
persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi Kran
Jembatan s/d 50 Ton.

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi Kran Jembatan s/d 50 Ton,
mencakup :
2.1. Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi Kran Jembatan s/d 50 Ton, meliputi :
3.1. Melakukan pemeriksaan rutin sebelum mengoperasi Kran Jembatan .
3.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Jembatan

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5402

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
87

1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
2.1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat
kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi Kran Jembatan kapasitas s/d 50 Ton.
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa Kran Jembatan.
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung

KOMPETENSI KUNCI
NO

5403

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.030.01
Mengoperasikan Kran Jembatan s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran jembatan s/d 50
ton.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

1. Melakukan pengoperasian
awal

1.1. Motor listrik penggerak di start/dijalan
sesuai SOP.
1.2. Seluruh
diamati.

pendant

control

yang

ada

2. Memposisikan kran
jembatan ditempat kerja.

2.1. Gerakan tanpa beban dilakukan

3. Melakukan operasi pendant
kontrol

3.1. Beban yang diangkat dipastikan dalam
keaadaan stabil

2.2. Kait diposisikan tegak lurus dengan
beban.

3.2. Beban
diangkat,
dipindahkan
dan
diletakkan sesuai kode material handling.

BATASAN VARIABEL

5404

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran
jembatan ditempat kerja dan melakukan pendant kontrol yang digunakan untuk
mengoperasikan kran jembatan s/d 50 Ton.

2.

Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran jembatan s/d 50 Ton mencakup:
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja )
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran jembatan s/d 50 Ton meliputi :
3.1. Melakukan pengoperasian awal.
3.2. Memposisikan kran jembatan ditempat kerja.
3.3. Melakukan operasi pendant kontrol Kran jembatan.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
3.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
3.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
3.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1 Dasar-dasar mekanika teknik
3.2 Karakteristik dan cara pengoperasian Kran Jembatan
3.3 Material Handling.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Jembatan berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Melaksanakan standar prosedur operasi Kran Jembatan di Industri Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5405

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.031.01
Menghentikan Kran Jembatan s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk menghentikan kran jembatan s/d 50
ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.
2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan persiapan
penghentian Kran Jembatan

1.1. Kran ditempatkan pada daerah aman.

Menghentikan motor listrik
penggerak

2.1. Seluruh tombol pendant control pada
posisi netral

1.2. Kait dinaikkan pada posisi aman

2.2. Motor listrik penggerak dimatikan

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penghentian Kran Jembatan dan
menghentikan Motor Listrik penggerak yang digunakan untuk menghentikan
Kran Jembatan s/d 50 Ton.

2.

Perlengkapan untuk Menghentikan Kran Jembatan s/d 50 Ton , mencakup :
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata), Pakaian
Kerja.
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk Menghentikan Kran Jembatan s/d 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian Kran Jembatan.
3.2. Menghentikan Motor Lisrik penggerak.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang–Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5406

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1 IMG.PA01.001.01
1.2 IMG.PA01.002.01
1.3 IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi Kran Jembatan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan penghentian Kran Jembatan sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Melaksanakan standar prosedur operasi penghentian Kran Jembatan.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5407

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.PA02.032.01
Membuat Laporan Penggunaan Kran Jembatan
s/d 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk membuat laporan penggunaan kran
jembatan s/d 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Mencatat hasil kegiatan
Operasi

1.1.

Jam operasi dicatat

1.2.

Komponen-komponen
kembali dan dicatat.

Menyusun Laporan operasi

2.1.

Jam Operasi dan Kondisi Operasi
dilaporkan

2.3.

Bila
terjadi
kerusakan/kelainan
dilaporkan atasan langsung.

dipersiksa

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operasi dan menyusun laporan
operasi yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan s/d
50 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan s/d 50 ton,
mencakup :
2.1. Jumlah jam operasi.
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi.
2.3. Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan s/d 50 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi.
3.2. Menyusun laporan operasi.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan.
4.2. Standar prosedur operasi.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5408

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1 IMG.PA01.001.01
1.2 IMG.PA01.002.01
1.3 IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip
dan
demonstrasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur pemeriksaan rutin.
3.2. Tata cara pembuatan laporan.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi Kran Jembatan
4.2. Menysun dan membuat laporan

5.

Aspek kritis penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Melaksanakan Standar Operasi Prosedur pembuatan laporan operasi Kran
Jembatan.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5409

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.033.01
Mempersiapkan Operasi Kran Jembatan > 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mempersiapkan operasi kran jembatan
> 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Melakukan Pemeriksaan
rutin Kran Jembatan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Daftar Komponen dan sistem Penunjang
yang diperiksa dipersiapkan.
1.2. Komponen dan Sistem
dipersiksa sesuai SOP.

2.

Mengidentifikasi hasil
pemeriksaan

Penunjang

2.1. Hasil pemeriksaan diidentifikasi sesuai
persyaratan.
2.2. Hasil Pemeriksaan yang tidak memenuhi
persyaratan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengidentifikasi hasil
pemeriksaan rutin yang digunakan untuk mempersiapkan operasi Kran
Jembatan > 50 Ton.

2.

Perlengkapan untuk mempersiapkan operasi Kran Jembatan > 50 Ton,
mencakup :
2.1. Tool set, Alat pelindung diri (sarung tangan, sepatu safety, kacamata,
pakaian kerja)
2.2. SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk mempersiapkan operasi Kran Jembatan > 50 Ton, meliputi :
3.1 Melakukan Pemeriksaan Rutin sebelum mengoperasi Kran Jembatan.
3.2 Mengidentifikasi hasil pemeriksaan rutin Kran Jembatan.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata Tertib Perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5410

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Operasi Kran Jembatan kapasitas > 50 Ton
3.2. Prosedur pemeriksaan rutin

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa Kran Jembatan.
4.2. Mengidentifikasi hasil pemeriksaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung

KOMPETENSI KUNCI
NO

5411

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

1.

:
:
:

IMG.PA02.034.01
Mengoperasikan Kran Jembatan > 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk mengoperasikan kran jembatan > 50
ton.

ELEMEN KOMPETENSI

KRITERIA UNJUK KERJA

Melakukan pengoperasian
awal

1.1. Motor listrik penggerak di start/dijalan
sesuai SOP.
1.2. Seluruh pendant control yang ada
diamati.

2.

3.

Memposisikan kran jembatan
ditempat kerja.

2.1. Gerakan tanpa beban dilakukan

Melakukan operasi pendant
kontrol

3.1. Beban yang diangkat
dalam keaadaan stabil

2.2. Kait diposisikan tegak lurus dengan
beban.
dipastikan

3.2. Beban diangkat, dipindahkan dan
diletakkan sesuai kode material
handling.

BATASAN VARIABEL

5412

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pengoperasian awal, memposisikan kran
jembatan ditempat kerja dan melakukan pendant kontrol yang digunakan untuk
mengoperasikan kran jembatan > 50 Ton

2.

Perlengkapan untuk .mengoperasikan kran jembatan > 50 Ton mencakup:
2.1. Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata, pakaian
kerja ).
2.2. SOP dan Manual Operasi.

3.

Tugas untuk mengoperasikan kran jembatan > 50 Ton meliputi :
3.1. Melakukan Pengoperasian Awal.
3.2. Memposisikan kran jembatan ditempat kerja.
3.3. Melakukan operasi pendant kontrol Kran Jembatan.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan Tata tertib Perusahaan tentang K3.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 di tempat kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
1.3. IMG.PA01.003.01 Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lesan/komprehensip,
demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik.
3.2. Karakteristik dan cara pengoperasian Kran Jembatan.
3.3. Material Handling.
3.4. Pengetahuan dasar komputer.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengoperasian Kran Jembatan berdasarkan tabel beban kerja
aman.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Menerapkan Standar Operasi Prosedur Operasi Kran Jembatan di Industri
Migas.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5413

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.PA02.035.01
Menghentikan Kran Jembatan > 50 Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk menghentikan kran jembatan > 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1. Melakukan persiapan
penghentian Kran Jembatan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1. Kran ditempatkan pada daerah aman.
1.2. Kait dinaikkan pada posisi aman

2. Menghentikan motor listrik
penggerak

2.1. Seluruh tombol pendant control pada
posisi netral
2.2. Motor listrik penggerak dimatikan

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan penghentian Kran Jembatan dan
menghentikan Motor Listrik penggerak yang digunakan untuk menghentikan
Kran Jembatan > 50 Ton.

2.

Perlengkapan untuk Menghentikan Kran Jembatan > 50 Ton, mencakup :
Alat Pelindung Diri ( Sarung Tangan, Sepatu Safety, Kacamata), Pakaian Kerja.
SOP dan manual operasi.

3.

Tugas untuk Menghentikan Kran Jembatan > 50 ton meliputi :
3.1. Melakukan persiapan penghentian Kran Jembatan.
3.2. Menghentikan Motor Lisrik penggerak.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang–Undang tentang K3.
4.2. Kebijakan dan tata tertib perusahaan tentang K3.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5414

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,lisan/komprehensip,demonstrasi,
simulasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Prosedur penghentian operasi Kran Jembatan
3.2. Keterampilan yang dibutuhkan :

4.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini
sebagai berikut :
4.1. Melakukan penghentian Kran Jembatan sesuai manual operasi.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung
5.3. Menerapkan Standar Operasi Prosedur penghentian Kran Jembatan

KOMPETENSI KUNCI
NO

5415

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.PA02.036.01
Membuat Laporan Penggunaan Kran Jembatan > 50
Ton
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk membuat laporan penggunaan kran
jembatan > 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Mencatat hasil kegiatan
Operasi

1.1. Jam operasi dicatat

Menyusun Laporan operasi

2.1. Jam Operasi
dilaporkan

1.2. Komponen-komponen
kembali dan dicatat.
dan

dipersiksa
Kondisi

Operasi

2.3. Bila
terjadi
kerusakan/kelainan
dilaporkan atasan langsung.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk mencatat hasil kegiatan operasi dan menyusun laporan
operasi yang digunakan untuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan >
50 ton.

2.

Perlengkapan untuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan > 50 ton,
mencakup :
2.1. Jumlah jam operasi.
2.2. Daftar pemeriksaan komponen kran setelah operasi.
2.3. Alat tulis.

3.

Tugas unntuk membuat laporan penggunaan Kran Jembatan > 50 ton meliputi :
3.1. Mencatat hasil kegiatan operasi
3.2. Menyusun laporan operasi

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Kebijakan / tata tertib perusahaan.
4.2. Standar prosedure operasi.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5416

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
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1.1. IMG.PA01.001.01
1.2. IMG.PA01.002.01
1.3. IMG.PA01.003.01

Melaksanakan K3 di tempat kerja.
Melakukan kerja sama dengan dengan teman Kerja.
Melaksanakan K3 di Industri Migas.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip
dan
demonstrasi di workshop/bengkel kerja / diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1 Prosedur pemeriksaan rutin
3.2 Tata cara pembuatan laporan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Memeriksa kondisi Kran Jembatan
4.2. Menyusun dan membuat laporan

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
5.3. Menerapkan Standar Operasi Prosedur pembuatan laporan operasi Kran
Jembatan.

KOMPETENSI KUNCI
NO

5417

KOMPETENSI KUNCI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa Informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerja dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan Teknologi

2
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.PA02.038.01
Mengoperasikan Forklift
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengoperasikan Forklift

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

KRITERIA UNJUK KERJA

Memeriksa lintasan gerakan
dan memonitor terhadap
bahaya yang mungkin terjadi

1.1

Spesifikasi beban/barang diperiksa dan
dicatat

1.2

Lintasan diperiksa dari kemungkinan
timbulnya bahaya sewaktu proses
pemindahan beban

Mengangkat dan
mengangkut muatan sesuai
spesifikasi rancangan dan
beban kerja aman

2.1

Muatan diangkat sesuai dengan
prosedur beban kerja aman dan
seimbang

2.2

Muatan diangkut sesuai dengan
prosedur beban kerja aman dan
seimbang

BATASAN VARIABEL

5418

1.

Unit ini berlaku untuk memeriksa lintasan gerakan dan memonitor terhadap
bahaya yang mungkin terjadi dan mengangkat dan mengangkut muatan sesuai
spesifikasi rancangan dan beban kerja aman yang digunakan untuk
mengoperasikan Forklift.

2.

Perlengkapan untuk memeriksa lintasan gerakan dan memonitor terhadap
bahaya yang mungkin terjadi dan mengangkat dan mengangkut muatan sesuai
spesifikasi rancangan dan beban kerja aman, mencakup :
2.1 Unit Forklif
2.2 Alat bantu angkat dan angkut
2.3 Handtools
2.4 Alat pemadam api ringan
2.5 Alat pelindung diri

3.

Tugas memeriksa lintasan gerakan dan memonitor terhadap bahaya yang
mungkin terjadi dan mengangkat dan mengangkut muatan sesuai spesifikasi
rancangan dan beban kerja aman meliputi :
3.1 Spesifikasi beban/barang diperiksa dan dicatat
3.2 Lintasan diperiksa dari kemungkinan timbulnya bahaya sewaktu proses
pemindahan beban.
3.3 Muatan diangkat sesuai dengan prosedur beban kerja aman dan seimbang
3.4 Muatan diangkut sesuai dengan prosedur beban kerja aman dan seimbang.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja
4.2. Standard operasi Forklift.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1 IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat kerja
1.2 IMG.PA02.037.01 Mempersiapkan operasi forklift

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pengetahuandasar forklift
3.2. Pengetahuan dasar K3
3.3. Statika
3.4. Pengetahuan dasar industri migas

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Mengoperasikan forklift
4.2. Memilih tabel beban

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan pengangkatan dan pengangkutan beban sampai ditempat
yang dituju dengan aman.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5419

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.PA02.039.01
Menghentikan Forklift
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menghentikan Forklift.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Menghentikan
pengoperasian Forklift

Memarkir Forklift ditempat
yang aman

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Beban dilepaskan dan ditempatkan pada
tempat yang ditentukan

1.2

Komponen forklift diposisikan sesuai sop

2.1

Forklift diparkir ditempat yang aman dan
dimatikan

2.2

Unit forklift
kelainan.

diperiksa bila ada suatu

BATASAN VARIABEL

5420

1.

Unit ini berlaku untuk menghentikan pengoperasian forklift dan memarkir forklift
ditempat yang aman yang digunakan untuk menghentikan forklift.

2.

Perlengkapan untuk menghentikan pengoperasian forklift dan memarkir forklift
ditempat yang aman, mencakup:
2.1. Unit Forklif
2.2. Handtools
2.3. Alat pemadam api ringan
2.4. Alat pelindung diri

3.

Tugas menghentikan pengoperasian forklift dan memarkir forklift ditempat yang
aman, meliputi :
3.1. Beban dilepaskan dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan,
3.2. Komponen forklift diposisikan sesuai SOP,
3.3. Forklift diparkir ditempat yang aman dan dimatikan,
3.4. Unit forklift diperiksa bila ada suatu kelainan.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja,
4.2. Standard operasi Forklift

105

KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.PA02.040.01
Membuat laporan kondisi Forklift setelah digunakan
Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
membuat laporan penggunaan Forklift.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Melakukan pemeriksaan sesudah
mengoperasikan forklift.

Melaporkan hasil pemeriksaan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Mesin dan sistem penunjang
diperiksa berdasarkan SOP.

1.2

Komponen
forklift
sesuai spesifikasi.

2.1

Hasil pemeriksaan dicatat pada
format yang berlaku.

2.2

Hasil pemeriksaan yang tidak
memenuhi persyaratan dilaporkan.

dipersiksa

BATASAN VARIABEL

5421

1.

Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan sesudah mengoperasikan forklift
dan melaporkan hasil pemeriksaan, yang digunakan untuk membuat laporan
penggunaan Forklift.

2.

Perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan sesudah mengoperasikan forklift
dan melaporkan hasil pemeriksaan, mencakup:
2.1. Peralatan pelindung diri (Safety helmet, Safety shoes, Safety glove, Safety
gogle, Ear plug, Masker).
2.2. Toolset

3.

Tugas (sejumlah elemen) meliputi :
3.1. Melakukan pemeriksaan sesudah mengoperasikan forklift.
3.2. Melaporkan hasil pemeriksaan.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja.
4.2. Standard operasi forklift.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01, Melaksanakan K3 ditempat kerja.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1 Pengetahuan dasar K3
3.2 Pengetahuan dasar operasi forklift

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1 Memeriksa kondisi forklift
4.2 Menyusun dan membuat laporan

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
4.1. Menyatakan kondisi mesin penggerak.
4.2. Menyatakan kondisi komponen Forklift.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5422

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.PA02.042.01
Operasi Pemindahan Beban
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Operasi
Pemindahan Beban

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Persiapan pemindahan beban

Pemindahan beban.

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Alat bantu angkat diperiksa.

1.2

Teknik pengikatan beban yang tepat
dipilih dan dilaksanakan.

2.1

Beban
diikat
sesuai
dengan
spesifikasi alat bantu angkat.

2.2

Beban dipindah dengan kode-kode
standar
yang
dimengerti
oleh
operator pesawat angkat.

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk persiapan pemindahan beban dan pemindahan beban yang
digunakan untuk operasi pemindahan beban.
1.

Perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil
pemeriksaan mencakup:
1.1. Alat pelindung diri
1.2. Alat ukur.
1.3. Toolset

2.

Tugas melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil pemeriksaan,
meliputi :
2.1. Memeriksa alat bantu angkat.
2.2. Melaksanakan pengikatan dengan benar

3.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. K3 ditempat kerja.

PANDUAN PENILAIAN
1.

5423

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat kerja.
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2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pengetahuan alat ukur.
3.2. Pengetahuan alat bantu angkat.
3.3. Dasar rigging.
3.4. Simbol komunikasi

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menggunakan alat ukur.
4.2. Mengetahui spesifikasi alat bantu angkat.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan pengikatan dengan benar.
5.2. Melaksanakan komunikasi dengan benar.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5424

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.PA02.041.01
Mempersiapkan Pengikatan Beban
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mempersiapkan pengikatan beban.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Melakukan Pemeriksaan awal

Melaporkan hasil pemeriksaan.

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Spesifikasi beban
diangkat diperiksa.

yang

akan

1.2

Dimensi beban diukur.

2.1

Hasil pemeriksaan dan pengukuran
dicatat pada format yang berlaku.

2.2

Hasil pemeriksaan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil
pemeriksaan yang digunakan untuk mempersiapkan pengikatan beban.
1.

Perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil
pemeriksaan mencakup:
1.1. Alat pelindung diri
1.2. Alat ukur.

2.

Tugas melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil pemeriksaan,
meliputi :
2.1. Memeriksa spesifikasi beban.
2.2. Mengukur dimensi beban

3.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. K3 ditempat kerja

PANDUAN PENILAIAN
1.

5425

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat kerja.
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2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
2.1. Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pengetahuan alat ukur.
3.2. Pengetahuan alat bantu angkat.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menggunakan alat ukur.
4.2. Mengetahui spesifikasi alat bantu angkat

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan pemeriksaan dengan benar.
5.2. Melaksanakan pelaporan dengan benar.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5426

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT

:

IMG.PA02.043.01

JUDUL UNIT

:

Menghentikan Pemindahan Beban

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menghentikan pemindahan beban.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Penghentian Pemindahan
beban.

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1
1.2

2.

Memeriksa dan menyimpan alat
bantu angkat.

2.1
2.2

Beban diletakkan ditempat yang
dituju dengan aman.
Alat bantu angkat dilepas dan beri
kode kepada operator pesawat
angkat bahwa pemindahan beban
selesai.
Kondisi alat bantu angkat diperiksa
dan dicatat kalau ada kerusakan.
Alat bantu angkat disimpan ditempat
telah ditentukan dengan aman.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk persiapan pemindahan beban dan pemindahan beban
yang digunakan untuk operasi pemindahan beban.

2.

Perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil
pemeriksaan mencakup:
2.1. Alat pelindung diri
2.2. Alat ukur.
2.3. Toolset

3.

Tugas melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil pemeriksaan,
meliputi :
3.1. Memeriksa alat bantu angkat.
3.2. Melaksanakan pengikatan dengan benar

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. K3 ditempat kerja

PANDUAN PENILAIAN
1. Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1 IMG.PA01.001.01 , Melaksanakan K3 ditempat kerja.
5427
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2. Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1 Pengetahuan alat ukur.
3.2 Pengetahuan alat bantu angkat.
3.3 Dasar rigging.
3.4 Simbol komunikasi
4. Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1 Menggunakan alat ukur.
4.2 Mengetahui spesifikasi alat bantu angkat.
5. Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1 Melaksanakan pengikatan dengan benar.
5.2 Melaksanakan komunikasi dengan benar.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5428

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6

Memecahkan masalah

1

7

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.PA02.044.01
Membuat Laporan Pemindahan Beban
Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
membuat laporan pemindahan beban.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mencatat Kegiatan Pemindahan
beban.

Membuat laporan hasil
pemindahan beban.

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Beban
dicacat.

yang selesai diangkat

1.2

Alat bantu angkat yang dicurigai
terjadi kerusakan dicacat.

2.1

Beban
yang
dipindahkan
dilaporkan
kepada
atasan
langsung .

2.2

Alat bantu angkat yang dicurigai
rusak dilaporkan.

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk mencatat kegiatan pemindahan beban dan membuat laporan
hasil pemindahan beban yang digunakan untuk membuat laporan pemindahan
beban.
1.

Perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan hasil
pemeriksaan mencakup :
1.1. Alat pelindung diri
1.2. Alat ukur.
1.3. Toolset

2.

Tugas melakukan mencatat kegiatan pemindahan beban dan membuat laporan
hasil pemindahan beban, meliputi :
2.1. Mencacat Kegiatan pemindahan beban.
2.2. Mencacat kondisi alat bantu angkat.
2.3. Melaporkan kegiatan pemindahan beban dan kelainan alat bantu angkat.

3.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. K3 ditempat kerja

PANDUAN PENILAIAN
1.

5429

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 , Melaksanakan K3 ditempat kerja.
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2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pengetahuan alat ukur.
3.2. Pengetahuan alat bantu angkat.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menggunakan alat ukur.
4.2. Mengetahui spesifikasi alat bantu angkat.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mampu melaksanakan pencacatan kegiatan pencacatan dengan benar.
5.2. Mampu Melaksanakan pelaporan dengan benar.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5430

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6

Memecahkan masalah

1

7

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.001.01

JUDUL UNIT

:

Mengendalikan Beban Statis s.d 25 ton

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengendalikan beban statis s.d 25 ton .

ELEMEN KOMPETENSI
1. Mengetahui kondisi beban

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1
1.2

2. Mengendalikan operasi
pemindahan beban

2.1

2.2

Dimensi beban yang akan
diangkat diketahui.
Jenis dan sifat beban yang akan
diangkat diketahui.
Proses
pengangkatan,
pemindahan
dan
peletakan
beban dilakukan sesuai SOP .
Kegagalan
operasi,
proses
pemin-dahan dihentikan dan
dilaporkan keatasan langsung.

BATASAN VARI ABEL
Unit ini berlaku untuk mengetahui kondisi beban dan mengendalikan operasi
pemindahan beban untuk mengendalikan beban statis s/d 25 ton.
1.

Perlengkapan untuk mengendalikan beban statis s/d 25 ton , mencakup:
1.1 Alat pelindung diri.
1.2 SOP pengendalian beban
1.3 Tabel beban

2.

Tugas untuk mengendalikan beban statis s/d 25 ton meliputi :
2.1 Menentukan beban kerja aman
2.2 Memeriksa lintasan gerak

3.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1 Keselamatan kerja ditempat kerja
3.2 SOP pengendalian beban

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja

5431
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2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip, simulasi di
workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik
3.2. Karakteristik dan pengendalian beban kerja aman
3.3. Material handling

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1.
Melakukan pengendalian beban kerja aman
4.2.
Menjalankan pemindahan sesuai material handling.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada atasan
langsung
5.3. Mematuhi SOP pengendalian beban statis s/d 25 ton.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5432

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.002.01

JUDUL UNIT

:

Mengendalikan Beban Statis s.d 50 ton

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengendalikan beban statis s.d 50 ton .

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mengetahui kondisi beban

Mengendalikan operasi
pemindahan beban

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Dimensi beban yang
diangkat diketahui.

akan

1.2

Jenis dan sifat beban yang akan
diangkat diketahui.

2.1

Proses
pengangkatan,
pemindahan
dan
peletakan
beban dilakukan sesuai SOP .

2.2

Kegagalan
operasi,
proses
pemin-dahan dihentikan dan
dilaporkan keatasan langsung.

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk mengetahui kondisi beban dan mengendalikan operasi
pemindahan beban untuk mengendalikan beban statis s/d 50 ton.
1.

Perlengkapan untuk mengendalikan beban statis s/d 50 ton , mencakup:
1.1 Alat pelindung diri.
1.2 SOP pengendalian beban
1.3 Tabel beban

2. Tugas untuk mengendalikan beban statis s/d 50 ton meliputi :
2.1. Menentukan beban kerja aman
2.2. Memeriksa lintasan gerak
3.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. Keselamatan kerja ditempat kerja
3.2. SOP pengendalian beban

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

5433
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1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan teman kerja
2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip, simulasi di
workshop/bengkel kerja/diklat atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik
3.2. Karakteristik dan pengendalian beban kerja aman
3.3. Material handling

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengendalian beban kerja aman
4.2. Menjalankan pemindahan sesuai material handling.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada atasan
langsung
5.3. Melaksanakan SOP pengendalian beban statis s/d 50 ton.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5434

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.003.01

JUDUL UNIT

:

Mengendalikan Beban Statis > 50 ton

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengendalikan beban statis > 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mengetahui kondisi beban

Mengendalikan operasi
pemindahan beban

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Dimensi beban yang
diangkat diketahui.

akan

1.2

Jenis dan sifat beban yang akan
diangkat diketahui.

2.1

Proses
pengangkatan,
pemindahan
dan
peletakan
beban dilakukan sesuai SOP .

2.2

Kegagalan
operasi,
proses
pemin-dahan dihentikan dan
dilaporkan keatasan langsung.

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk mengetahui kondisi beban dan mengendalikan operasi
pemindahan beban untuk mengendalikan beban statis > 50 ton.

2.

Perlengkapan untuk mengendalikan beban statis > 50 ton , mencakup:
2.1 Alat pelindung diri.
2.2 SOP pengendalian beban
2.3 Tabel beban

3.

Tugas untuk mengendalikan beban statis > 50 ton meliputi :
3.1 Menentukan beban kerja aman
3.2 Memeriksa lintasan gerak

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Keselamatan kerja ditempat kerja
4.2. SOP pengendalian beban

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

5435
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1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja
1.2. IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan teman kerja
2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip, simulasi di
workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik
3.2. Karakteristik dan pengendalian beban kerja aman
3.3. Material handling
3.4. Pengetahuan dasar komputer

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengendalian beban kerja aman
4.2. Menjalankan pemindahan sesuai material handling.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada atasan
langsung
5.3. Menerapkan SOP pengendalian beban statis > 50 ton.

KOMPETENSI KUNCI
No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1

5436
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.004.01

JUDUL UNIT

:

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis s.d 25 ton

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengendalikan beban dinamis dan statis s.d 25 ton .

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mengetahui kondisi beban

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1
1.2
1.3

2.

Mengendalikan operasi
pemindahan beban

Dimensi beban yang akan
diangkat diketahui.
Jenis dan sifat beban yang akan
diangkat diketahui.
Posisi dan lokasi beban diketahui

2.1

Tinggi
gelombang,kecepatan
angin dan periode gelombang
dapat diperkirakan

2.2

Proses
pengangkatan,
pemindahan
dan
peletakan
beban dilakukan sesuai SOP .
Kegagalan
operasi,
proses
pemin-dahan dihentikan dan
dilaporkan keatasan langsung.

2.3

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk mengetahui kondisi beban dan mengendalikan operasi
pemindahan beban untuk mengendalikan beban dinamis dan statis s/d 25 ton.
1.

Perlengkapan untuk mengendalikan beban dinamis dan statis s/d 25 ton ,
mencakup:
1.1. Alat pelindung diri.
1.2. SOP pengendalian beban.
1.3. Tabel beban dinamis dan statis

2.

Tugas untuk mengendalikan beban dinamis dan statis s/d 25 ton meliputi :
2.1. Menentukan beban kerja aman.
2.2. Memeriksa lintasan gerak

3.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. Keselamatan kerja ditempat kerja
3.2. SOP pengendalian beban dinamis dan statis

5437
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1 IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja
1.2 IMG.PA01.002.01 Melakukan kerja sama dengan teman kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan / komprehensip, simulasi di
workshop/bengkel kerja/diklat atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
1.1. Dasar-dasar mekanika teknik.
1.2. Karakteristik dan pengendalian beban kerja aman.
1.3. Material handling

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengendalian beban kerja aman.
4.2. Menjalankan pemindahan sesuai material handling.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada atasan
langsung
5.3. Mematuhi SOP pengendalian beban dinamis dan statis s/d 25 ton.

KOMPETENSI KUNCI

5438

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.005.01

JUDUL UNIT

:

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis s.d 50 ton

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengendalikan beban dinamis dan statis s.d 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1. Mengetahui kondisi beban

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1
1.2
1.3

2. Mengendalikan operasi
pemindahan beban

Dimensi beban yang akan
diangkat diketahui.
Jenis dan sifat beban yang akan
diangkat diketahui.
Posisi dan lokasi beban diketahui

2.1

Tinggi
gelombang,kecepatan
angin dan periode gelombang
dapat diperkirakan

2.2

Proses
pengangkatan,
pemindahan
dan
peletakan
beban dilakukan sesuai SOP .
Kegagalan
operasi,
proses
pemin-dahan dihentikan dan
dilaporkan keatasan langsung.

2.3

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk mengetahui kondisi beban dan mengendalikan operasi
pemindahan beban untuk mengendalikan beban dinamis dan statis s/d 50 ton.
1. Perlengkapan untuk mengendalikan beban dinamis dan statis s/d 50 ton ,
mencakup:
1.1. Alat pelindung diri.
1.2. SOP pengendalian beban.
1.3. Tabel beban dinamis dan statis
2. Tugas untuk mengendalikan beban dinamis dan statis s/d 50 ton meliputi :
2.1. Menentukan beban kerja aman.
2.2. Memeriksa lintasan gerak
3. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. Keselamatan kerja ditempat kerja
3.2. SOP pengendalian beban dinamis dan statis

5439
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melaksanakan kerja sama dengan teman kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan/komprehensip, simulasi di
workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik.
3.2. Karakteristik dan pengendalian beban kerja aman.
3.3. Material handling

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengendalian beban kerja aman.
4.2. Menjalankan pemindahan sesuai material handling.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja.
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada atasan
langsung.
5.3. Melaksanakan SOP pengendalian beban dinamis dan statis s/d 50 ton.

KOMPETENSI KUNCI
No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1

5440
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.006.01

JUDUL UNIT

:

Mengendalikan Beban Dinamis dan Statis > 50 ton

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengendalikan beban dinamis dan statis > 50 ton.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mengetahui kondisi beban

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1
1.2
1.3

2.

Mengendalikan operasi
pemindahan beban

Dimensi beban yang akan
diangkat diketahui.
Jenis dan sifat beban yang akan
diangkat diketahui.
Posisi dan lokasi beban diketahui

2.1

Tinggi gelombang, kecepatan
angin dan periode gelombang
dapat diperkirakan

2.2

Proses
pengangkatan,
pemindahan
dan
peletakan
beban dilakukan sesuai SOP .

2.3

Sistem
komputer
untuk
pengendalian
beban
dapat
dilakukan
Kegagalan
operasi,
proses
pemin-dahan dihentikan dan
dilaporkan keatasan langsung.

2.3

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk mengetahui kondisi beban dan mengendalikan operasi
pemindahan beban untuk mengendalikan beban dinamis dan statis > 50 ton.
1. Perlengkapan untuk mengendalikan beban dinamis dan statis > 50 ton ,
mencakup:
1.1. Alat pelindung diri.
1.2. SOP pengendalian beban.
1.3. Tabel beban dinamis dan statis.
1.4. Perangkat komputer
2. Tugas untuk mengendalikan beban dinamis dan statis > 50 ton meliputi :
2.1. Menentukan beban kerja aman.
2.2. Memeriksa lintasan gerak.
3. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. Keselamatan kerja ditempat kerja.
3.2. SOP pengendalian beban dinamis dan statis.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja.
1.2. IMG.PA01.002.01 Melaksanakan kerja sama dengan teman kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, lisan/komprehensip, simulasi di
workshop/bengkel kerja/diklat dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Dasar-dasar mekanika teknik.
3.2. Karakteristik dan pengendalian beban kerja aman.
3.3. Material handling.
3.4. Pengetahuan dasar komputer

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Melakukan pengendalian beban kerja aman.
4.2. Menjalankan pemindahan sesuai material handling.

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja
5.2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada atasan
langsung
5.3. Menerapkan SOP pengendalian beban dinamis dan statis > 50 ton.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5442

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.007.01

JUDUL UNIT

: Mengendalikan Beban Statis dan Dinamis

DESKRIPSI UNIT

: Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengendalikan beban dinamis dan statis.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mengendalikan beban statis

Mengendalikan beban dinamis

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Dimensi beban diukur dan dicari
titik beratnya.

1.2

Beban kerja aman ditentukan
dengan
menggunakan
tabel
beban

1.3

Beban diangkat sesuai dengan
posisi yang disyaratkan tabel
beban

2.1

Lintasan gerak diamati.

2.2

Beban kerja aman perlu dikoreksi
terhadap lintasan gerak hasil
pengamatan.

2.3

Beban diangkut ketempat tujuan
dengan aman.

BATASAN VARIABEL
Unit ini berlaku untuk mengendalikan beban statis dan mengendalikan beban
dinamis yang digunakan untuk mengendalikan beban statis dan dinamis.
1. Perlengkapan untuk mengendalikan beban statis dan beban dinamis ,
mencakup:
1.1. Alat pelindung diri.
1.2. Alat ukur panjang.
1.3. Spesifikasi Forklift.
1.4. Tabel beban.
1.5. Spesifikasi beban
2. Tugas mengendalikan beban statis dan beban dinamis meliputi :
2.1 Menentukan berat beban
2.2 Menentukan titik berat beban
2.3 Menentukan beban kerja aman statis
2.4 Memeriksa lintasan gerak
2.5 Mengkoreksi beban kerja aman dinamis
3. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
3.1. Keselamatan kerja ditempat kerja
3.2. SOP
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat Kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pengetahuan dasar forklift
3.2. Dasar-dasar mekanika teknik
3.3. Matematika

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Membaca tabel beban

5.

Aspek Kritis Penilaian :
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan spesifikasi forklift.
5.2. Menunjukkan spesikasi beban
5.3. Menunjukkan beban kerja aman.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5444

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT

:

IMG.PA03.008.01

JUDUL UNIT

:

Mengikat macam-macam beban.

DESKRIPSI UNIT :

Unit ini kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengikat macam-macam beban.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Menjelaskan jenis dan kegunaan
macam-macam alat bantu angkat

Menunjukkan teknik pengikatan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Jenis
alat
bantu
angkat
diperagakan dengan benar.

1.2

Kegunaan masing-masing alat
bantu angkat dijelaskan dengan
benar

2.1

Letak titik berat
dengan benar

2.2

Berbagai
teknik
pengikatan
diperagakan dengan benar.

ditunjukkan

BATASAN VARIABEL
1. Unit ini berlaku untuk menjelaskan jenis dan kegunaan macam-macam alat bantu
angkat dan menunjukkan teknik pengikatan yang digunakan untuk mengikat
macam-macam beban.
2. Perlengkapan untuk menjelaskan jenis dan kegunaan macam-macam alat bantu
angkat dan menunjukkan teknik pengikatan , mencakup:
2.1. Alat pelindung diri.
2.2. Alat bantu angkat berbagai jenis.
3. Tugas menjelaskan jenis dan kegunaan macam-macam alat bantu angkat dan
menunjukkan teknik pengikatan , meliputi :
3.1. Menunjukkan nama dan kegunaan berbagai jenis alat bantu angkat.
3.2. Memperagakan berbagai teknik pengikatan .
4. Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. K3 ditempat kerja.

PANDUAN PENILAIAN
1. Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai
sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini
dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.PA01.001.01 Melaksanakan K3 ditempat kerja.
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2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh
atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Spesifikasi alat bantu angkat.
3.2. Dasar rigging.
3.3. Pengetahuan material
3.4. Statika
3.5. Matematika

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Mampu melaksanakan Tali-temali.
4.2. Mengerti sifat material.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Memilih jenis alat bantu angkat yang sesuai.
5.2. Melaksanakan teknik pengikatan dengan benar.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5446

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Minyak Dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi
Hulu Hilir (Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut Dan Juru Ikat
Beban ini, berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi
tenaga kerja di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2007
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MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 248 / MEN / V /2007
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
SUB SEKTOR INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI HULU HILIR
(SUPPORTING) BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

5448

Menimbang

:

bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja dan
pengembangan pendidikan dan pelatihan profesi berbasis
kompetensi di Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi serta
Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu
Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
perlu penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi serta Panas
Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana
telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor
KEP.227/MEN/2003
tentang
Tata
Cara
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Menteri
Tenaga
Kerja
KEP.69/MEN/V/2004;
5.

Memperhatikan :

Transmigrasi

Nomor

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
R.I.;

Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Dan Gas
Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas
Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, yang diselenggarakan tanggal 20 Juli 2006
Sarangan, Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Minyak Dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri
Minyak Dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU berlaku secara nasional dan
menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi
kompetensi.

KETIGA

:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU ditinjau setiap lima tahun
atau sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2007
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Lampiran
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No : Kep. 248 / MEN / V / 2007
Tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Dan Hilir
(Supporting) Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG
Saat ini perkembangan industri migas sangat besar di Indonesia. Potensi
sumber daya minyak dan gas bumi tersebut merupakan faktor dominan
dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama
dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA.
Kegiatan industri migas mulai produksi, pengolahan maupun transportasi
mempunyai potensi bahaya yang sangat besar yaitu terjadinya kecelakaan
kerja dan kebakaran. Karena itu, untuk pengelolaan minyak dan gas bumi
tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan
merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan
dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan
perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan demikian akan dihasilkan
SDM yang handal untuk mengelola kekayaan migas secara profesional.
Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi
terstandar maka bangsa Indonesia akan survive dalam menghadapi era
kompetisi dan perdagangan bebas.
Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan
telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui
standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini
diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat
baik formal maupun non formal
untuk merumuskan suatu standar
kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada Sektor Industri Migas.

1
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Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) adalah uraian
kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu
yang berlaku secara nasional.
Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik
antara dunia usaha dengan lembaga Diklat yaitu bagi perusahaan/industri
harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang
diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri.
Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan
dalam mengembangkan progam dan kurikulum pendidikan dan pelatihan.
Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam
merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B.

TUJUAN
Penyusunan Standar kompetensi Sektor Industri Minyak dan Gas serta
Panas Bumi mempunyai tujuan yaitu pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian tersebut diatas
sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak diantaranya :
1.

Institusi pendidikan dan pelatihan
•
Memberikan informasi untuk pengembangan program
kurikulum.
•
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian
dan sertifikasi.

2.

Dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
•
Membantu dalam rekruitmen tenaga kerja
•
Membantu penilaian unjuk kerja
•
Mengembangkan program pelatihan bagi karyawan
berdasarkan kebutuhan
•
Untuk membuat uraian jabatan

3.

Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
•
Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program
sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
•
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian
dan sertifikasi.
Selain tujuan tersebut di atas, tujuan lain dari penyusunan standar ini
adalah untuk mendapatkan pengakuan secara nasional maupun
internasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan
pengakuan tersebut adalah :
1.
Menyesuaikan penyusunan standar kompetensi tersebut dengan
kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer
dan sekunder secara komprehensif.
2.
Menggunakan referensi dan rujukan dari standar – standar sejenis
yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar
dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (Mutual
Recognition Agreement – MRA)
2
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3.

C.

Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja,
asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga
pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar
memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan
secara nasional.

PENGGUNAAN
INDONESIA

STANDAR

KOMPETENSI

KERJA

NASIONAL

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah disusun dan telah
mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan dirasa
bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar
Kompetensi Kerja digunakan sebagai acuan untuk :
-

Menyusun uraian pekerjaan.
Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya
manusia.
Menilai unjuk kerja seseorang.
Sertifikasi profesi di tempat kerja.

Dengan dikuasainya kompetensi sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan maka seseorang mampu :
Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan.
Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi
sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan
masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda
D.

FORMAT STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
Format Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Minyak dan Gas serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas
Hulu dan Hilir Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG mengacu
kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
227/Men/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia dan Keputusan Menteri No. 69/Men/V/2004 tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. 227/Men/2003 , sebagai berikut :
Kode

:

Judul Unit

:

Deskripsi Unit

:

Elemen
Kompetensi

:

Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu
pada format kodifikasi SKKNI.
Mendefinisikan
tugas/pekerjaan
suatu
unit
kompetensi yang menggambarkan sebagian atau
keseluruhan standar kompetensi.
Menjelaskan Judul Unit yang mendeskripsikan
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
dalam mencapai standar kompetensi
Mengidentifikasi
tugas-tugas yang
harus
dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa
3
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pernyataan
yang
menunjukkan
komponenkomponen pendukung unit kompetensi sasaran
apa yang harus dicapai .
Kriteria
Unjuk Kerja

:

Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan
untuk memperagakan kompetensi di setiap
elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu
menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen
dipenuhi.

Batasan
Variabel

:

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria
unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari
unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang
tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang
mungkin digunakan dan mengacu pada syaratsyarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan
produk atau jasa yang dihasilkan.

Panduan Penilaian :

Membantu menginterpretasikan dan menilai unit
dengan mengkhususkan petunjuk nyata yang
perlu
dikumpulkan,
untuk
memperagakan
kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang
digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang
meliputi :
- Pengetahuan dan keterampilan yang
yang
dibutuhkan
untuk
seseorang
dinyatakan
kompeten
pada tingkatan tertentu.
- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana,
bagaimana dan dengan metode apa pengujian
seharusnya dilakukan.
- Aspek penting dari pengujian menjelaskan halhal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang
perlu dilihat pada waktu pengujian.

Kompetensi kunci :

Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria
unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang
dipersyaratkan untuk peran / fungsi pada suatu
pekerjaan.

Kompetensi kunci meliputi:
Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi.
Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
Merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas.
Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
Memecahkan masalah.
Menggunakan teknologi.

4
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Kompetensi kunci dibagi dalam tiga tingkatan yaitu :
Tingkat 1 harus mampu :
melaksanakan proses yang telah ditentukan.
menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Tingkat 2 harus mampu :
mengelola proses.
menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.
Tingkat 3 harus mampu :
menentukan prinsip-prinsip dan proses.
mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses.

E.

KODIFIKASI STANDAR KOMPETENSI
Kodifikasi setiap unit kompetensi mengacu pada format kodifikasi SKKNI
sebagai berikut :
XXX
SEKTOR

SEKTOR

XX

00

SUB-SEKTOR

BIDANG/GRUP

.

.

.

000

00

NOMOR UNIT

VERSI

:

Diisi dengan singkatan 3 huruf dari nama sektor.
Untuk Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi disingkat
IMG.

SUB SEKTOR :

Diisi dengan singkatan 2 huruf dari sub sektor. Jika tak
ada sub sektor , diisi dengan huruf OO.
Untuk Sub Sektor Hulu dan Hilir bidang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja disingkat dengan KK

BIDANG/GRUP :

Diisi dengan 2 digit angka yaitu:
00 : Jika tidak ada grup.
01 : Identifikasi Kompetensi Umum yang
diperlukan untuk dapat bekerja pada sektor.
02 : Identifikasi Kompetensi Inti yang diperlukan
untuk mengerjakan tugas tugas inti pada sektor
tertentu.
03 dst : Identifikasi
Kompetensi
Kekhususan
/
spesialisasi
yang
diperlukan
untuk
mengerjakan tugas tugas
spesifik pada sektor
tertentu.

NO. URUT UNIT : Diisi dengan nomor urut unit kompetensi dengan
menggunakan 3 digit angka, mulai dari 001, 002, 003
dan seterusnya.
VERSI

:

Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit
angka, mulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.
5
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F.

PANITIA TEKNIS
Panitia teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Ditjen Migas Kep.No :
5742/28.07/PANTEK/DMT/2006 tanggal 01 Mei 2006 selaku pengarah
penyusunan rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas serta Panas
Bumi.
Susunan panitia teknis sebagai berikut :
NO

NAMA

INSTANSI / LSP

JABATAN DALAM
PANITIA

1.

Indrayana Chaidir

Ditjen Migas

Pengarah

2.

Imran Robert Pasaribu

Ditjen Migas

Ketua Panitia

3

Djamaluddin

Ditjen Migas

Wk. Ketua

4.

Robert Dampang

Ditjen Migas

Sekr. Pantek

5.

Sunoto Murbini

IATMI

Ketua Sub.Pantek

6.

Sri Tarmizi

IPMI

Sekr.Sub.Pantek

7.

Tisnaldi

Ditjen Migas

Anggota

8.

Wahyu Djatmiko

PPT Lemigas

Anggota

9.

Hadi Purnomo

PPT Lemigas

Anggota

10.

Bambang Widarsono

PPT Lemigas

Anggota

11.

Tunggal

PPT Lemigas

Anggota

12.

Tri Bambang SR

PPT Lemigas

Anggota

13.

Yayun Andriani

PPT Lemigas

Anggota

14.

Ego Shahrial

PPT Lemigas

Anggota

15.

Jamsaton Nababan

PT Pertamina Dit.Hulu

Anggota

16.

Imran Susandi

PT Pertamina Dit.Hulu

Anggota

17.

Budiman Simarmata

PT Pertamina Dit.Hulu

Anggota

18.

Singgih Hidayat

PT Pertamina Kantor Pusat

Anggota

19.

Y. Sri Widodo

PT Pertamina Kantor Pusat

Anggota

20.

Wahyu Affandi

Institut Teknologi Bandung

Anggota

21.

Prijo Hutomo

Dupont Indonesie

Anggota

22.

Arie Yuwono S.

BP Hilir Migas

Anggota

23.

Luluk Priambudi

BP Hilir Migas

Anggota

24.

Hendry Ahmad

BP Hilir Migas

Anggota

25.

M. Pardamaian Simbolon

BP Hilir Migas

Anggota

26.

A. Farid Baidjuri

BP Migas

Anggota

27.

Kamaludi Hasim

BP Migas

Anggota

28.

Mahaendrata

BP Migas

Anggota

29.

Bambang Sugito

PPT Migas Cepu

Anggota

30.

Henk Subekti

PPT Migas Cepu

Anggota

31.

Buntaram

PPT Migas Cepu

Anggota

32.

Didiek Suprihardi

PPT Migas Cepu

Anggota
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G.

TIM TEKNIS
Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi selaku Ketua Dewan
Pengarah/ Pimpinan LSP Migas. No : 002.K/65.07/BDM/2006, tanggal 14
Juni 2006 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG.
Susunan tim teknis penyusun RSKKNI sbb :
NO

H.

NAMA

INSTANSI / INSTITUSI

JABATAN DALAM
PANITIA

1.

Putut Prasetyo

Pusdiklat Migas

Ketua Tim

2.

R. Suhardi

Pusdiklat Migas/APMI

Wk. Ketua Tim

3.

Martono

Pusdiklat Migas

Sekretaris/ Anggota

4.

Mulyanto

Depnakertrans

Nara Sumber Standar

5.

Hermadi Sayono

PTK Akamigas

Nara Sumber Substansi

6.

Muhammad Muslich

BNSP

Nara Sumber Sertifikasi

7.

Mahmud Yunus

Pusdiklat Migas

Anggota

8.

Taryono

Pusdiklat Migas

Anggota

9.

Bayu Priantoko

Depnakertrans

Anggota

10.

Buntaram

LSP PPT Migas

Anggota

11.

Putut Suprijadi

PTK Akamigas

Anggota

12.

Kardjono S.A

Pusdiklat Migas

Anggota

13.

Ichsan Muchtar

Pusdiklat Migas

Anggota

14.

Mustakim

PTK Akamigas

Anggota

15.

Marlyn Maryudi

Pusdiklat Migas

Anggota

16.

Didiek Suprijadi

LSP PPT Migas

Anggota

17.

Gunawan

PT. Pertamina

Anggota

18.

Slamet Prihatmodjo

Depnakertrans

Anggota

19.

Henk Subekti

IATMI

Anggota

20.

Sukarno

Praktisi

Anggota

KONVENSI RSKKNI
Rancangan SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas serta Panas Bumi Sub
Sektor Industri Minyak dan Gas Hulu dan Hilir Bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja IMG dirumuskan oleh panitia teknis dan disusun oleh tim
teknis. Panitia teknis menyelenggarakan konvensi nasional antar asosiasi
profesi, asosiasi perusahaan, pakar dan praktisi di bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja IMG yang dihadiri instansi terkait dalam rangka
membakuan RSKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas
yang
pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 20 Juli 2006 di Hotel Sri Rejeki
Sarangan, Propinsi Jawa Timur, hal ini sesuai dengan amanat PP Nomor 31
Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Pasal 7 ayat (4).
7
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Referensi penyusunan RSKKNI bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerjsa
Industri minyak dan Gas yang dikonvensikan : berdasarkan kebutuhan
lapangan usaha / industri, SNI, MOSS, Standar perusahaan, standar
Internasional dan workplace IMG
Adapun Peserta Konvensi RSKKNI Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG
sebagai berikut :
NO

I.

NAMA

INSTANSI / INSTITUSI

KETERANGAN

1.

Putut Prasetyo

LSP “PPT MIGAS”

Ketua Sidang

2.

Yoga Siswanto

LSP “PPT MIGAS”

Sekretaris

3.

Muhammad Muslich

BNSP

Anggota

4.

Sugeng Prastolo

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

5.

Mulyono

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

6.

Kris Budiyanto

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

7.

Suharno

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

8.

Agung Wibawanto

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

9.

Sigiarto

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

10.

Sutanto

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

11.

M. Slamet R.

PUSDIKLAT MIGAS

Anggota

12.

Binarga

PUSDIKLAT MIGAS

Anggota

13.

Sigit Winantiyo

PUSDIKLAT MIGAS

Anggota

14.

Lilis H.

PUSDIKLAT MIGAS

Anggota

15.

Dwi Heri S.

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

16.

M. Subur

PUSDIKLAT MIGAS

Anggota

17.

Surahman

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

18.

Agus Wibowo

PUSDIKLAT MIGAS

Anggota

19.

Didiek Suprihardi

LSP “PPT MIGAS”

Anggota

20.

Lilik S.

PUSDIKLAT MIGAS

Anggota

PEMETAAN KKNI
Untuk menyusun SKKNI diawali dengan pembuatan peta KKNI pada
masing-masing bidang. Adapun bentuk peta KKNI adalah sebagai berikut :
PETA KKNI
Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Industri Minyak dan Gas
Area Pekerjaan atau Jabatan
Level KKNI

Keselamatan dan Kesehatan
Kerja

Gas Tester

8
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J.

1

2

3

Sertif VII

-

-

Sertif VI

-

-

Sertif V

Pengawas Utama K3 IMG

-

Sertif IV

Pengawas K3 IMG

-

Sertif III

Operator K3 IMG

Operator Gas Tester IMG

Sertif II

-

-

Sertif I

-

-

PEMAKETAN SKKNI
Dalam rangka pemaketan SKKNI dipergunakan peta KKNI bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG. Pemaketan SKKNI sebagai
berikut :
AREA PEKERJAAN

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG
Operator Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG
C

11

10

1

3

1

1

III

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.KK.01.001.01

Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3.

2.

IMG.KK.01.002.01

Menerapkan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja di tempat kerja
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.KK02.001.01

Menggunakan alat pelindung diri

2.

IMG.KK02.002.01

Melakukan Pemadaman Kebakaran

3.

IMG.KK02.003.01

Mengoperasikan peralatan pemadam
kebakaran.

4.

IMG.KK02.004.01

Menggunakan Self Contained Breathing
Apparatus (SCBA).

5.

IMG.KK02.005.01

Mengoperasikan alat uji gas

6.

IMG.KK02.006.01

Mengoperasikan sound level meter
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT
IMG.KK03.001.01

JUDUL UNIT
Melakukan Pertolongan Pada Korban
9
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AREA PEKERJAAN

:

PEKERJAAN

:

KODE PEKERJAAN

:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
IMG
C

11

10

1

3

2

1

IV

01

KOMPETENSI UMUM
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.KK.01.003.01

Melakukan kerja
keadaan darurat

sama

penanggulangan

KOMPETENSI INTI
NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.KK02.007.01

Menerapkan taktik dan strategi pemadaman
kebakaran

2.

IMG.KK02.008.01

Menerapkan penempatan dan penyebaran
alat pemadam api ringan (APAR) di tempat
kerja.

3.

IMG.KK02.009.01

Menerapkan safety permit di tempat kerja

4.

IMG.KK02.010.01

Menerapkan kegiatan forcible entry.

5.

IMG.KK02.011.01

Melaksanakan pelaporan dan pencatatan
kecelakaan kerja.

6.

IMG.KK02.012.01

Melakukan inspeksi K3
KOMPETENSI KHUSUS

NO
1.

KODE UNIT

JUDUL UNIT

IMG.KK03.002.01

AREA PEKERJAAN
PEKERJAAN

Melakukan Audit K3 di tempat kerja
:

:

KODE PEKERJAAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG
Pengawas Utama Keselamatan dan Kesehatan
Kerja IMG
C

11

10

1

3

1

3

V

01

KOMPETENSI UMUM
NO
1.

KODE UNIT
IMG.KK.01.004.01

JUDUL UNIT
Menerapkan komunikasi di tempat kerja
KOMPETENSI INTI

NO

KODE UNIT

JUDUL UNIT

1.

IMG.KK02.013.01

Merencanakan kebutuhan Fire Detector

2.

IMG.KK02.014.01

Merencanakan sistim penyaluran air
pemadam kebakaran
10
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IMG.KK02.015.01

3.

Merencanakan sistim pemadam kebakaran
tetap

IMG.KK02.016.01

Mengawasi pelaksanaan manajemen K3 pada
Industri Migas

5.

IMG.KK02.017.01

Mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja

6.

IMG.KK02.018.01

Menganalisa resiko kecelakaan kerja

4.

KOMPETENSI KHUSUS
NO
1.

KODE UNIT
IMG.KK03.003.01

JUDUL UNIT
Menerapkan study Hazop di tempat kerja

BAB II
STANDAR KOMPETENSI NASIONAL INDONESIA
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun
2006, tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional, bahwa SKKNI disusun
berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-kurangnya memuat
kompetensi keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. SKKNI dapat
dikelompokkan kedalam jenjang kualifikasi dengan mengacu pada KKNI dan/ atau
jenjang jabatan.
Pengelompokkan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi dilakukan berdasarkan
tingkat pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan.
Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konvensi nasional antar asosiasi
profesi, perusahaan, lembaga diklat, pakar dan praktisi dibidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja IMG
A.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Dengan mengacu pada hasil Konvensi Nasional Standar Kompetensi Bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja IMG, dapat disusun daftar unit kompetensi
yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
a. Kompetensi Umum (general)
b. Kompetensi Inti (functional)
c. Kompetensi Khusus (specific)
KOMPETENSI UMUM (GENERAL)
Kode Unit Kompetensi

Judul Unit Kompetensi

IMG.KK 01.001.01

Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3.

IMG.KK 01.002.01

Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
tempat kerja
11
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IMG.KK.01.003.01

Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan
darurat

IMG.KK.01.004.01

Menerapkan komunikasi di tempat kerja

KOMPETENSI INTI (FUNCTIONAL)
Kode Unit Kompetensi

Judul Unit Kompetensi

IMG.KK02.001.01

Menggunakan alat pelindung diri

IMG.KK02.002.01

Melakukan Pemadaman Kebakaran

IMG.KK02.003.01

Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran.

IMG.KK02.004.01

Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus
(SCBA).

IMG.KK02.005.01

Mengoperasikan alat uji gas

IMG.KK02.006.01

Mengoperasikan sound level meter

IMG.KK02.007.01

Menerapkan taktik dan strategi pemadaman
kebakaran

IMG.KK02.008.01

Menerapkan penempatan dan penyebaran alat
pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja.

IMG.KK02.009.01

Menerapkan safety permit di tempat kerja

IMG.KK02.010.01

Menerapkan kegiatan forcible entry.

IMG.KK02.011.01

Melaksanakan pelaporan dan pencatatan
kecelakaan kerja.

IMG.KK02.012.01

Menerapkan inspeksi K3

IMG.KK02.013.01

Merencanakan kebutuhan Fire Detector

IMG.KK02.014.01

Merencanakan sistem penyaluran air pemadam
kebakaran

IMG.KK02.015.01

Merencanakan sistim pemadam kebakaran tetap.

IMG.KK02.016.01

Mengawasi pelaksanaan manajemen K3 pada
Industri Migas

IMG.KK02.017.01

Mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja

IMG.KK02.018.01

Menganalisa resiko kecelakaan kerja

KOMPETENSI KHUSUS
Kode Unit Kompetensi

Judul Unit Kompetensi

IMG.KK03.001.01

Melakukan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan

IMG.KK03.002.01

Melakukan Audit K3 di tempat kerja

IMG.KK03.003.01

Menerapkan study Hazop di tempat kerja
12
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B.

UNIT-UNIT KOMPETENSI

Unit-unit kompetensi disusun berdasarkan format standar kompetensi kerja
nasional indonesia yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No.Kep.69/Men/V/2004, tentang perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. 227/men/2003.
Unit-unit kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Unit Kompetensi Umum
2. Unit Kompetensi Inti
3. Unit Kompetensi Khusus

13
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK01.001.01
Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 pada
Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Memilih Peraturan dan
Perundangan K3 yang berlaku
pada industri migas

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Peraturan Perundangan K3
yang berlaku pada industri
migas dipilih dengan benar

1.2

Ketentuan dalam Peraturan
dan Perundangan K3
yang
berlaku pada industri migas
ditempatkan / dipasang
di
tempat kerja

Menerapkan
ketentuan-ketentuan 2.1
dalam peraturan dan perundangan
K3 yang berlaku pada industri migas

Persyaratan
tempat
kerja
sesuai dengan peraturan dan
perundangan K3 yang berlaku
pada
industri
migas
dilaksanakan.

2.2

Hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja sesuai dengan
peraturan dan perundangan K3
yang berlaku pada industri
migas dilaksanakan.

2.3

Sanksi terhadap pelanggaran
peraturan dan perundangan K3
yang berlaku pada industri
migas diterapkan.

BATASAN VARIABEL
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1.

Unit ini berlaku untuk memilih Peraturan dan Perundangan K3 yang berlaku
pada industri migas dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
dan perundangan tersebut dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh
sektor kegiatan Migas dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap
peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

2.

Perlengkapan untuk menerapkan Peraturan dan Perundangan K3,
mencakup:
2.1. Undang Undang tentang K3,
2.2. Peraturan K3 industri migas

14

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menerapkan persyaratan tempat kerja di unit kerja
3.2. Melaksanakan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai
dengan peraturan dan perundangan K3

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahuun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN
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1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
1.2. IMG.KK02.001.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri
1.3. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peraturan dan Perundangan K3
3.2. Kebijakan K3 perusahaan.
3.3. Bahaya-bahaya di tempat kerja

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik Inspeksi K3

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan persyaratan K3 di tempat
kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
5.2. Kemampuan untuk melaksanakan hak dan keeawajiban sebagai
pekerja.
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KOMPETENSI KUNCI
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No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK01.002.01
Menerapkan K3 di tempat kerja
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan K3 di tempat kerja pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1. Mengikuti prosedur K3 di lokasi

2. Mengidentifikasi dan merespon
tempat berbahaya, beresiko dan
rawan kecelakaan

3. Melaksanakan
emergency

5466

prosedur

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Semua
pekerjaan
dilakukan
sesuai
undang-undang,
peraturan, kode dan standar
yang relevan

1.2

Semua prosedur dan kebijakan
K3
di
interpretasikan,
dihubungkan
dan
diimplementasikan

1.3

Prosedur operasi yang aman
diikuti untuk menghindari potensi
bahaya

2.1

Prosedur di tempat kerja diikuti
untuk menghindari kemungkinan
bahaya

2.2

Bahaya ditempat kerja, resiko
dan
atau
kecelakaan
diidentifikasi.

2.3

Lokasi
yang
mengandung
bahaya
(resiko)
dan
kemungkinan
kecelakaan
diidentifikasi.

2.4

Prosedur penanganan bahaya
diikuti dengan benar

3.1

Peralatan
diidentifikasi
dan
sesuai prosedur K3

3.2

Teknik
dasar
memadamkan
kebakaran diterapkan sesuai
prosedur lokasi tempat kerja.

3.3

Prosedur dan tanggap keadaan
darurat di lokasi tempat kerja
diikuti

emergency
digunakan
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ELEMEN KOMPETENSI
4. Memelihara kesehatan pribadi

KRITERIA UNJUK KERJA
4.1

Kebijakan
tentang
larangan
merokok, minuman keras dan
penggunaan obat terlarang di
lokasi pekerjaan dipenuhi

4.2

Standar kesehatan, kebugaran
dijaga sesuai aturan di tempat
kerja

BATASAN VARIABEL
1.

Unit ini berlaku untuk mengikuti prosedur K3 di lokasi (site), mengidentifikasi
dan merespon tempat berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan,
melaksanakan prosedur emergency, serta memelihara kesehatan pribadi
dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam
rangka penerapan K3 di tempat kerja

2.

Perlengkapan untuk menerapkan K3 di tempat kerja, mencakup:
2.1. Prosedur K3 Perusahaan,
2.2. SOP pekerjaan
2.3. Alat Pelindung Diri
2.4. Alat Pemadam Kebakaran
2.5. Peralatan P3K

3.

Tugas meliputi :
3.1. Mengikuti prosedur K3 di lokasi (site)
3.2. Mengidentifikasi resiko bahaya
3.3. Melaksanakan prosedur emergency

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN
1.

5467

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di
tempat kerja
1.2. IMG.KK02.001.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri
1.3. IMG.KK02.003.01 Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran
1.4. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan
1.5. IMG.KK03.001.01 Melakukan Pertolongan Pada Korban Kecelakaan
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2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peraturan dan Perundangan K3
3.2. Kebijakan K3 perusahaan.
3.3. Alat Pelindung Diri
3.4. Peralatan Pemadam Kebakaran
3.5. P3K bagi korban kecelakaan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik Inspeksi K3
4.2. Teknik pemadaman kebakaran
4.3. P3K

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1 Menunjukkan kemampuan dalam menerapkan proedur K3 di lokasi
kerja sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
5.2. Kemampuan untuk mengidentifikasi bahaya dan melaksanakan
prosedur emergency
5.3. Kemampuan untuk memelihara kesehatan pribadi

KOMPETENSI KUNCI

5468

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK01.003.01
Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan
darurat
Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
melakukan kerja sama pada saat penanggulangan
keadaan darurat.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Menyiapkan peralatan

Melakukan Kerja sama

Membuat laporan hasil
penanggulangan keadaan
darurat

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Kondisi peralatan diidentifikasi

1.2

Situasi lingkungan diidentifikasi

1.3

Teman sekerja diperhatikan

2.1

Posisi
teman
diperhatikan

2.2

Program kerja dikonfirmasikan

3.1

Hasil penanggulangan keadaan
darurat dicatat dalam format
yang sudah dibakukan

3.2

Hasil
pencatatan
penanggulangan
keadaan
darurat dilaporkan ke pejabat
yang berwenang

sekerja

BATASAN VARIABEL

5469

1.

Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, melakukan Kerja sama,
membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat, yang digunakan
untuk melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat.

2.

Perlengkapan untuk melakukan kerja sama penanggulangan keadaan
darurat, mencakup:
2.1. Perlengkapan persiapan .
2.2. Format laporan.
2.3. Perlengkapan penanggulangan keadaan darurat (Self Contained
Breathing Apparatus, peralatan pemadam)

3.

Tugas melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat, meliputi:
3.1. Menyiapkan peralatan
3.2. Melakukan pencatatan

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi:
4.1. Peraturan/Kebijakan Management Perusahaan
4.2. Undang Undang tentang K3
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian:
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini, dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2.

Kondisi Penilaian:
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut:
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/komprehensif,
demonstrasi, simulasi di ruang kelas/workshop/bengkel kerja Diklat dan atau
di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan:
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut:
3.1. Prosedur keadaan darurat
3.2. Teknik pemadam kebakaran
3.3. Rescue & salvage

4.

Keterampilan yang dibutuhkan:
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut:
4.1. Menyiapkan peralatan penanggulangan keadaan darurat.
4.2. Memeriksa kondisi melakukan kerja sama dengan teman sekerja

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
5.1. Patuh terhadap peraturan K3.
5.2. Patuh terhadap prosedur keadaaan darurat.

KOMPETENSI KUNCI

5470

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

3

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK01.004.01
Menerapkan Komunikasi di tempat Kerja
Unit ini berlaku dalam konteks komunikasi di tempat
kerja yang memberikan kemampuan melakukan
perubahan shift (waktu kerja), komunikasi dengan
pesrsonel, melengkapi dokumen, alat atau sistem
komunikasi, berpartisipasi dan memfasilitasi tim

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Merancang perubahan shift
(waktu kerja) secara rinci.

Berkomunikasi dengan
personil

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Informasi
tentang
kebutuhan
perubahan shift (waktu kerja)
diperoleh dari sumber yang tepat.

1.2

Prosedur perubahan shift diikuti
untuk
mencapai
optimalisasi
pekerjaan.

2.1

Komunikasi dilakukan dengan
jelas dan singkat agar mudah
dipahami.

2.2

Komunikasi yang efisien dilakukan
dengan menggunakan bahasa
yang sederhana

2.3

Komunikasi dilakukan berdasarkan
prosedur lapangan, peraturan
kesehatan dan keselamatan kerja

BATASAN VARIABEL

5471

1.

Unit ini berlaku untuk menyiapkan peralatan, melakukan Kerja sama,
membuat laporan hasil penanggulangan keadaan darurat, yang digunakan
untuk memerapkan komunikasi ditempat kerja.

2.

Perlengkapan untuk menerapkan komunikasi, mencakup:
2.1. Perlengkapan persiapan.
2.2. Format laporan.

3.

Tugas melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat, meliputi:
3.1. Menyiapkan peralatan
3.2. Melakukan pencatatan

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi:
4.1. Peraturan/Kebijakan Management Perusahaan
4.2. Undang Undang tentang K3
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian:
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini, dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Tidak ada.

2.

Kondisi Penilaian:
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut:
Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/komprehensif,
demonstrasi, simulasi di ruang kelas/workshop/bengkel kerja Diklat dan atau
di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan:
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut:
3.1. Teknik tata cara berkomunikasi.
3.2. Tata cara pelaporan.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan:
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut:
4.1. Menggunakan bahasa komunikasi.
4.2. Menggunakan rambu-rambu dan simbol.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
5.1. Patuh terhadap peraturan K3.
5.2. Cara mengakses perubahan sift.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5472

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

3

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK02.001.01
Menggunakan Alat Pelindung Diri
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri pada
Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Menentukan Alat Pelindung
Diri yang akan digunakan

Menggunakan jenis-jenis Alat
Pelindung Diri

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Jenis-jenis Alat Pelindung Diri
disebutkan dengan benar

1.2

Prosedur
pengoperasian
Alat
Pelindung Diri dijelaskan dengan
benar

1.3

Alat Pelindung Diri yang sesuai
dengan bahaya potensial yang ada
di pekerjaan dipilih dengan benar

2.1

Alat
pelindung
diri
digunakan dengan benar

2.2

Perawatan APD dilakukan sesuai
dengan prosedur

2.3

Laporan hasil penggunaan APD
didokumentasikan sesuai prosedur

dapat

BATASAN VARIABEL

5473

1.

Unit ini berlaku untuk menentukan Alat Pelindung Diri yang akan digunakan,
menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri dan merawat APD dalam unit
kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka
penerapan K3 di perusahaan

2.

Perlengkapan untuk menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri,
mencakup:
2.1. Prosedur K3 Perusahaan
2.2. SOP pekerjaan
2.3. Jenis-jeenis Alat Pelindung Diri yang digunakan di industri migas

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan bahaya potensial
3.2. Menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di
tempat kerja
1.2. IMG.KK02.004.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
1.3. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi Simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peraturan dan Perundangan K3
3.2. Bahaya di tempat kerja.
3.3. Alat Pelindung Diri

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
4.2. Teknik pembacaan gas detector
4.3. Teknik Inspeksi K3

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1 Menunjukkan kemampuan dalam menentukan Alat Pelindung Diri yang
sesuai dengan bahaya potensial.
5.2. Kemampuan untuk menggunakan jenis-jenis Alat Pelindung Diri

KOMPETENSI KUNCI

5474

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.002.01
Melakukan pemadaman kebakaran.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan kegiatan
melakukan pemadaman kebakaran di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mempersiapkan peralatan
pemadam kebakaran

Melakukan pemadaman
kebakaran

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Peratan diidentifikasi sesuai kebutuhan

1.2

Prosedur pemadaman dikuasai

1.3

Bahan pemadam dipersiapkan dan
dipenuhi.

2.1

Pemadaman dilakukan sesuai dengan
prosedur

2.2

Alat pelindung diri digunakan dengan
banar

2.3

Peralatan pemadam dirawat dengan
benar.

BATASAN VARIABEL
Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam situasi-situasi
dimana pekerja bertugas kelompok maupun individu dapat melakukan
pemadaman kebakaran dengan benar.

5475

1.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk
melakukan pemadaman kebakaran

2.

Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam
keabakaran, mencakup:
2.1. Peralatan pemadam kebakaran.
2.2. Media pemadam kebakaran.

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan teknik pemadaman kebakaran yang benar.
3.2. Memilh media pemadam dan peralatan pemadam yang sesuai dengan
jenis kebakaran.
3.3. Melaporkan hasil pemadaman.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Peraturan K3.
4.2. SOP pengoperasian peralatan pemadam kebakaran.

26

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran
1.2. Mengoperasikan peralatan pemadam dan perlengkapannya

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pemaham dasar-dasar pemadaman kebakaran.
3.2. Pemahaman pengetahuan peralatan pemadaman kebakaran.
3.3. Pemaham tentang media pemadam kebakaran.
3.4. Prosedur keadaan darurat.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Layb out dan Make Up.
4.2. Jet effect.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
5.1. Penggunaan alat pelindung diri dengan benar.
5.2. Bertindak cepat dan tepat pada saat melakukan pemadaman
kebakaran.

KOMPETENSI KUNCI

5476

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.003.01
Mengoperasikan Peralatan Pemadam Kebakaran.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan
porsedur pengoperasian peralatan pemadam kebakaran
sesuai prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mempersiapkan
pemadam kebaran

peralatan

Melakukan pengoperasian
peralatan pemadam kebakaran

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Porsedur pengoperasian dikuasai
dengan benar.

1.2

Jenis
peralatan
pemadam
kebakaran dijelaskan dengan
benar.

1.3

Alat pelindung diri dipersiapkan
dengan benar.

2.1

Pengoperasian dilakukan sesuai
dengan prosedur.

2.2

Alat pelindung
dengan benar

2.3

Peralatan pemadam kebakaran
yang telah digunakan dirawat
dengan benar.

diri

digunakan

BATASAN VARIABEL

5477

1.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk
pengoperasian selang pemadam dan perlengkapannya.

2.

Perlengkapan untuk mengoperasikan sistem peralatan pemadam kebakaran,
mencakup:
2.1. Tabung pemadam kebakaran.
2.2. Selang pemadam kebakaran, fire nozzle.
2.3. Alat pelindung diri (safety helmet, sarung tangan, sepatu keselamatan)

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menetukan peralatan yang sesuai.
3.2. Merawat, peralatan pemadam kebakaran.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Peraturan K3.
4.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04 tahun 1980.
4.3. Prosedur pengoperasian.
4.4. National Fire Protection Association (NFPA)-10.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Tidak ada.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pemahaman dasar-dasar pemadaman kebakaran.
3.2. Pemahaman pengetahuan peralatan pemadaman kebakaran.
3.3. Pemahaman tantang hidrolika pemadaman kebakaran.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Mengoperasikan alat pemadam.
4.2. Jet effect.
4.3. Perawatan/ pemeliharaan alat pemadam kebakaran.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
5.1. Penggunaan alat pelindung diri yang benar.
5.2. Mentaati prosedur pengoperasian.
5.3. Mentaati prosedur perawatan.

KOMPETENSI KUNCI

5478

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.KK02.004.01
Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus
(SCBA).
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan penggunaan Self Contained Breathing
Apparatus (SCBA) pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Mempersiapkan Self Contained
Breathing Apparatus (SCBA)

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Bagian-bagian Self Contained
Breathing Apparatus (SCBA)
dihubungkan dengan benar

1.2

Prosedur
pengetesan
Self
Contained Breathing Apparatus
(SCBA) dilakukan dengan benar

2.1

Penggunaan Self Contained
Breathing Apparatus (SCBA)
dilakukan
sesuai
dengan
prosedur

2.2

Teknik berjalan dengan Self
Contained Breathing Apparatus
(SCBA) dilakukan sesuai dengan
prosedur

Merawat Self Contained Breathing 3.1
Apparatus (SCBA)

Perawatan
Self
Contained
Breathing Apparatus (SCBA)
dilakukan sesuai prosedur

3.2

Pengisian
tabung
SCBA
dilakukan sesuai prosedur

3.3

Laporan hasil penggunaan Self
Contained Breathing Apparatus
(SCBA)
didokumentasikan
sesuai prosedur

Menggunakan Self Contained
Breathing Apparatus (SCBA)

BATASAN VARIABEL

5479

1.

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan Self Contained Breathing Apparatus
SCBA), menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) dan
merawat Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) dalam unit kompetensi
ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3
di perusahaan

2.

Perlengkapan
mencakup:

untuk

menerapkan

penggunaan

Alat

Pelindung

Diri,
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2.1. Prosedur K3 Perusahaan,
2.2. SCBA set
3.

Tugas meliputi :
3.1. Mempersiapkan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)
3.2. Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

5480

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di
tempat kerja
1.2. IMG.KK02.004.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
1.3. IMG.KK02.009.01 Menerapkan Safety Permit pada pekerjaan

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peraturan dan Perundangan K3.
3.2. Bahaya di tempat kerja.
3.3. Teori Breathing Apparatus.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
4.2. Teknik pembacaan gas detector

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan dalam merakit dan pengetesan SCBAl.
5.2. Kemampuan untuk menggunakan SCBA
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KOMPETENSI KUNCI
No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1

KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

5481

IMG.KK02.005.01
Mengoperasikan Alat Uji Gas.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan
porsedur pengoperasian alat uji gas sesuai standard dan
prosedur yang berlaku.
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ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Menentukan jenis alat uji gas

Menggunakan alat uji gas
(gas detector).

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Hazardous area dipelajari dengan
benar.

1.2

Alat uji gas dipilih sesuai dengan
gas yang akan di uji.

1.3

Prosedur pengoperasian alat uji gas
dipelajari dengan benar

2.1

Pengoperasian alat uji gas
dialakukan dengan prosedur
pengoperasian.

2.2

Alat pelindung diri digunakan
dengan benar .

2.3

Hasil pengukuran gas dicatat
didalam format yang telah
ditentukan dan didokumenetasi
dengan benar.

BATASAN VARIABEL
1.
2.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk
pengoperasian alat uji gas.
Perlengkapan untuk mengoperasikan alat uji gas, mencakup:
2.1. Instruction Manual dari masing-masing peralatan.
2.2. Alat uji gas (Explosimeter, Toxic gas detector, Oxygen analyzer)

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan jenis alat uji gas.
3.2. Mengoperasikan alat uji gas.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1 Peraturan K3.
4.2 Standard Operating Procedure.

PANDUAN PENILAIAN

5482

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Tidak ada.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :

yang

sangat
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Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi,
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

simulasi

di

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Hazardous area.
3.2. Safety Work Permit.
3.3. Pemahaman tentang daerah bisa terbakar (flammable range).
3.4. Alat uji gas (gas detector).

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menentukan jenis alat uji gas yang akan digunakan.
4.2. Mematuhi prosedur pengoperasian yang ada.
4.3. Menentukan konsentrasi gas yang diukur.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
5.1. Mengoperasikan alat uji gas.
5.2. Merawat alat uji gas.
5.3. Bertindak hati-hati dan teliti didalam mengoperasikan alat.

KOMPETENSI KUNCI

5483

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1

34

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK02.006.01
Mengoperasikan Sound Level Meter
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan pengoperasian Sound Level Meter pada
Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mempersiapkan Sound Level
Meter

Mengoperasikan Sound Level
Meter

.

3.

Merawat Sound Level Meter
dan mendokumentasikan data
hasil pengukuran

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Bagian-bagian Sound Level Meter
disebutkan dengan benar

1.2

Prosedur pengoperasian Sound
Level Meter diterangkan dengan
benar

1.3

Teknik sampling intensitas
kebisingan ditentukan dengan
benar

2.1

Pengoperasian Sound Level Meter
dilakukan sesuai dengan prosedur

2.2

Titik pengukuran intensitas
kebisingan ditentukan sesuai
dengan prosedur

2.3

Data hasil pengukuran dituangkan
dalam format yang telah dibakukan

3.1

Perawatan Sound Level Meter
dilakukan sesuai dengan prosedur

3.2

Laporan hasil pengukuran dan
hasil perhitungan
didokumentasikan sesuai prosedur

BATASAN VARIABEL

5484

1.

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan Sound Level Meter, mengoperasikan
Sound Level Meter dan merawat Sound Level Meter dalam unit kompetensi
ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3
di perusahaan

2.

Perlengkapan untuk Mengoperasikan Sound Level Meter, mencakup:
2.1. Sound Level Meter set,
2.2. Ear plug atau ear muff
2.3. Calculator

3.

Tugas meliputi :
3.1. Mengoperasikan Sound Level Meter
3.2. Merawat Sound Level Meter dan mendokumentasikan data hasil
pengukuran
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4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di
tempat kerja
1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Teori Kebisingan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik Inspeksi K3.
4.2. Teknik sampling kebisingan.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan dalam Mengoperasikan Sound Level Meter.
5.2. Kemampuan
untuk
merawat
Sound
Level
Meter
dan
mendokumentasikan data hasil pengukuran.

KOMPETENSI KUNCI

5485

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.007.01
Menerapkan taktik dan strategi pemadaman
kebakaran.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan
penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran
sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Menentukan taktik dan strategi
pemadaman kebakaran.

Melakukan taktik pemadaman
kebakaran

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Taktik dan strategi pemadaman
kebakaran dijelaskan dengan
benar

1.2

Prosedur Keadaan Darurat
dijelaskan dengan benar

2.1

Taktik dan strategi pemadaman
kebakaran diterapkan dengan
benar

2.2

Tugas dan tanggung jawab dalam
Organisasi Keadaan Darurat
diuraikan dan didokumentasikan
dengan benar

BATASAN VARIABEL
Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk
penerapan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.

5486

1.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada penerapan taktik dan strategi
pemadaman kebakaran.

2.

Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam
keabakaran, mencakup:
2.1. Panduan keadaan darurat (Emergency Response Plan).
2.2. Peralatan pemadam kebakaran.

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
3.2. Menentukan peralatan dan media pemadam kebakaran.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Peraturan K3.
4.2. Standard/ prosedur pengoperasian alat.

37

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Melakukan pemadaman kebakaran.
1.2. Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Taktik dan strategi pemadaman kebakaran.
3.2. Peralatan dan media pemadam kebakaran.
3.3. Self Contained Breathing Apparatus.
3.4. Alat pelindung diri.
3.5. Pemberian ventilasi pada saat terjadinya kebakaran.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menentukan strategi pemadaman.
4.2. Menentukan taktik pemadaman kebakaran.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
5.1. Bertindak capat dan tepat didalam menentukan taktik
strategi
pemadaman kebakaran.

KOMPETENSI KUNCI

5487

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6

Memecahkan masalah

1

7

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.008.01
Menerapkan penempatan dan penyebaran alat
pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan
penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran
di tempat kerja sesuai standard yang ada.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

5488

Menentukan peralatan
pemadam api ringan

Menerapkan penempatan dan
penyebaran alata pemadam
kebakaran.

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Jenis alat pemadam api ringan
ditentukan sesuai dengan
klasifikasi kebakaran yang ada.

1.2

Rating alat pemadam kebakaran di
tentukan sesuai dengan standard
yang ada.

1.3

Fire risk dari bangunan yang
ditentukan dengan benar

2.1

Alat pemadam api ringan
ditempatkan sesuai dengan
klasifikasi kebakaran yang ada.

2.2

Alat pemadam api ringan
ditempatkan sesuai dengan
Ratingnya.

2.3

Lokasi tempat alat pemadam api
ringan diberi tanda sesuai dengan
standard/ peraturan yang berlaku.

1.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk
penerapan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan.

2.

Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam
keabakaran, mencakup:
2.1. Alat pemadam api ringan (APAR).

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan jenis peralatan pemadam ringan yang akan ditempatkan
3.2. Menentukan kebutuhan alat pamadam api ringan yang akan
ditempatkan di tempat kerja.
3.3. Menentukan jarak tempuh alat pemadam api ringan terhadap obyek
yang dilindungi.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Peraturan K3.
4.2. Nationl Fire Protection Association (NFPA)-10
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Melakukan pemadaman kebakaran.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peralatan pemadam api ringan (APAR).
3.2. Pengetahuan klasifikasi kebakaran.
3.3. Pemahaman tentang NFPA-10

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menentukan penempatan APAR.
4.2. Menghitung kebutuhan APAR di lokasi kerja.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi
dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
5.1. Bersikap teliti didalam menentukan kebutuhan APAR.

KOMPETENSI KUNCI

5489

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK02.009.01
Menerapkan safety permit di tempat kerja.
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan safety permit di tempat kerja pada Industri
Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Mempersiapkan pekerjaan
yang memerlukan safety permit

Menerapkan safety permit

Mendokumentasikan
permit

safety

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Jenis-jenis safety permit
disebutkan dengan benar

1.2

Prosedur untuk memperoleh safety
permit dijelaskan dengan benar

1.3

Potensi bahaya yang ada di
tempat kerja diidentifikasi dengan
benar

2.1

Pemilihan jenis safety
dilakukan dengan benar

2.2

Pengajuan Safety Permit dilakukan
sesuai dengan prosedur

2.3

Pekerjaan dilaksanakan sesuai
prosedur yang telah dibakukan
dalam Safety Permit

3.1

Safety permit ditutup
dengan prosedur

3.2

Laporan
hasil
pekerjaan
didokumentasikan sesuai prosedur

permit

sesuai

BATASAN VARIABEL

5490

1.

Unit ini berlaku untuk Mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety
permit, menerapkan safety permit dan mendokumentasikan safety permit
dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam
rangka penerapan K3 di tempat kerja

2.

Perlengkapan untuk menerapkan Safety Permit, mencakup:
2.1. Prosedur K3 Perusahaan,
2.2. Form jenis-jenis Safety Permit

3.

Tugas meliputi :
3.1. Mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit
3.2. Menerapkan safety permit dan mendokumentasikan safety permit
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4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

5491

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di
tempat kerja
1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja
1.3. IMG.KK02.004.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peraturan dan Perundangan K3
3.2. Bahaya-bahaya di tempat kerja.
3.3. Alat pelindung Diri
3.4. Safety Permit

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik menentukan bahaya di tempat kerja
4.2. Teknik pembacaan gas detector
4.3. Teknik penggunaan Alat Pelindung Diri

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mempersiapkan pekerjaan yang
memerlukan safety permit.
5.2. Kemampuan untuk menerapkan dan mendokumentasikan Safety Permit
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KOMPETENSI KUNCI

5492

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.010.01
Menerapkan kegiatan Forcible entry.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan
porsedur memasuki bangunan secara paksa (Forcible
entry) pada saat terjadinya kebakaran, sesuai dengan p
rosedur/ standard yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mempersiapkan kegiatan
Forcible entry.

Menerapkan kegiatan Forcible
entry.

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Jenis pintu, jendela dan peralatan
Forcible entry dijelaskan dengan
benar

1.2

Peralatan alat bantu pernafasan
ditentukan dengan benar

2.1

Pelaksanaan Forcibe entry
dilakukan sesuai dengan
prosedur.

2.2

Penggunaan alat bantu
pernafasan (SCBA) dilakukan
sesuai dengan prosedur yang
benar.

BATASAN VARIABEL
Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dalam situasi-situasi
dimana regu pemadam bertugas kelompok maupun individu dapat melakukan
dapat melakukan kegiatan memasuki bangunan secara paksa dalam operasi
pemadaman kebakaran.
1.
2.

5493

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada prosedur yang diperlukan untuk
penerapan forcible entry.
Perlengkapan untuk penerapan forcible entry, mencakup:
2.1. Peralatan forcible entry (seperti kapak, pengungkit, pengait, dsb.).
2.2. SCBA Self Contained Breathing Apparatus).

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menetukan peralatan yang digunakan untuk Forcible entry.
3.2. Menggunakan SCBA dengan benar.

4.

Peraturan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Peraturan K3.
4.2. Prosedur pengoperasian.
4.3. Instruction manual.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA).
1.2. Melakukan pemadaman kebakaran.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Self Contained Brathitng Apparatus (SCBA).
3.2. Pengetahuan tentang Forcibel entry.
3.3. Pengetahuan tentang Rescue & Savalge.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menentukan jenis peralatan Forcible entry yang akan digunakan.
4.2. Menentukan jenis alat pelindung pernafasan yang akan digunakan
untuk Forcible entry.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:
5.1. Menunjukan kemampuan pengoperasian SCBA.

KOMPETENSI KUNCI
No.

5494

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.KK02.011.01
Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan
kerja.
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

Mengumpulkan data pelaporan
dan pencatatan kecelakaan kerja

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Prosedur pelaporan dan
pencatatan kecelakaan
dijelaskan dengan benar

1.2

Data-data
yang
dibutuhkan
dalam pelaporan dan pencatatan
kecelakaan dikumpulkan

2 Melaksanakan
pelaporan dan
pencatatan kecelakaan kerja

2.1

Prosedur
pelaporan
pencatatan kecelakaan
dilakukan dengan benar

.

2.2

Perhitungan statistik kecelakaan
dilakukan dengan benar

2.3

Data pelaporan dan pencatatan
kecelakaan kerja dituangkan
dalam format yang telah
dibakukan

3.1

Laporan hasil pelaporan dan
pencatatan kecelakaan kerja
didokumentasikan
sesuai
prosedur

3.2

Laporan
hasil
statistik
didokumentasikan
prosedur

3.3

Laporan hasil perhitungan jam
kerja aman dipasang pada safety
board

3 Mendokumentasikan pelaporan
dan pencatatan kecelakaan kerja

dan
kerja

perhitungan
kecelakaan
sesuai

BATASAN VARIABEL
1.

5495

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan
kecelakaan kerja, melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan
kerja dan mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam
rangka penerapan K3 di Perusahaan
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2.

Perlengkapan untuk menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan
kerja, mencakup:
2.1. Form pencatatan kecelakaan kerja
2.2. Form pelaporan kecelakaan kerja
2.3. Kalkulator

3.

Tugas meliputi :
3.1. Mengumpulkan data pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
3.2. Melaksanakan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja
3.3. Mendokumentasikan pelaporan dan pencatatan kecelakaan kerja

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas

PANDUAN PENILAIAN

5496

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di
tempat kerja
1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peraturan dan Perundangan K3
3.2. Tata cara pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja
3.3. Statistik kecelakaan kerja

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan data pelaporan dan
pencatatan kecelakaan kerja
5.2. Kemampuan untuk melaksanakan pelaporan dan pencatatan
kecelakaan kerja dan mendokumentasikannya
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KOMPETENSI KUNCI

5497

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

3

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.012.01
Menerapkan Inspeksi K3
Unit kompetensi ini berhubungan dengan dengan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melakukan Inspeksi K3

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Merencanakan program
Inspeksi K3

Melaksanakan Inspeksi k3

Melaporkan hasil inspeksi K3

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Tujuan dan manfaat inspeksi K3
ditentukan sesuai dengan
peraturan K3

1.2

Program inspeksi di susun sesuai
peraturan perusahaan

2.1

Jenis inspeksi dan sasaran
ditentukan

2.2

Format /Blangko inspeksi K3
disiapkan

2.3

Inspeksi K3 di tempat kerja
dilaksanakan

3.1

Laporan hasil inspeksi K3 disusun
sesuai format standar dan
dilaporkan ke pengawas K3

3.2

Tindak lanjut hasil inspeksi k3
dipantau

BATASAN VARIABEL
Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan
program inspeksi K3 di tempat kerja.

5498

1.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada kegiatan melakukan inspeksi K3
di tempat kerja dengan benar.

2.

Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam
keabakaran, mencakup:
2.1. Bagan organisasi.
2.2. Uraian tugas.
2.3. Flow diagram porcess.
2.4. Panduan keadaan darurat (Emergency Response Plan).

3.

Tugas meliputi :
3.1. Merencanakan program inspeksi K3.
3.2. Melaksanakan inspeksi K3.
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3.3. Melaporkan hasil inspeksi K3.
4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-undang No.1 tahun 1970.
4.2. SOP (Standard Operating Procedure).

PANDUAN PENILAIAN

5499

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
1.2. Melakukan audit K3.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Program K3 ditempat kerja.
3.2. Resiko bahaya di Perusahaan.
3.3. Laporan hasil pelaksanaan K3 di tempat kerja.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Merencanakan program inspeksi K3 di perusahaan.
4.2. Melaksanakan inspeksi K3 di perusahaan.
4.3. Melaporkan hasil inspeksi K3 di perusahaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Mampu mendemonstrasikan secara teritegrasi seluruh elemen kompetensi
dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
5.1. Peraturan K3 di Perusahaan.
5.2. Standard Operating Procedure Manajemen K3 di Perusahaan.
5.3. Standard pelayanan minimum pelaksanaan K3 di lingkungan pekerjaan
/ perusahaan.
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KOMPETENSI KUNCI

5500

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

3

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.013.01
Merencanakan Sistim Deteksi Kebakaran.
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
merencanakan sistim deteeksi kebakaran pada Industri
Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mengidentifikasi alat
pendeteksi kebakaran.

Menerangkan cara kerja
sistim deteksi kebakaran

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Produk pembakaran dijelaskan
dengan benar

1.2

Jenis-jenis alat pendeteksi
kebakaran disebutkan dengan
benar.

2.1

Cara kerja jenis-jenis sistim
pendeteksi kebakaran dijelaskan
dengan benar.

2.2

Jumlah kebutuhan alat deteksi
kebakaran ditentukan dengan benar.

2.3

Penempatan alat pendetesi
kebakaran disesuaikan dengan
standar

BATASAN VARIABEL

5501

1.

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi alat pendeteksi kebakaran dan
menerangkan cara kerja sistim deteksi kebakaran dalam unit kompetensi ini
berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam rangka penerapan K3 di
perusahaan

2.

Perlengkapan untuk merencanakan Sistim Deteksi Kebakaran, mencakup:
2.1. Jenis-jenis alat deteksi kebakaran (Smoke Dtc, Heat Dtc, Flame Dtc)
2.2. Fire Alarm

3.

Tugas meliputi :
3.1. Mengidentifikasi alat pendeteksi kebakaran
3.2. Menerangkan cara kerja sistim deteksi kebakaran

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas.

52

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK02.008.01
Mengkoordinir
pengoperasian
peralatan
pemadam kebakaran
1.2. IMG.KK02.015.01
Merencanakan sistim pemadam kebakaran tetap

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Fire Detector and Alarm System
3.2. Kimia Api.
3.3. Peralatan Pemadam Kebakaran

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran
4.2. Teknik dan strategi pemadaman kebakaran

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi alat pendeteksi
kebakaran.
5.2. Kemampuan untuk menerangkan cara kerja sistim deteksi kebakaran

KOMPETENSI KUNCI

5502

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6.

Memecahkan masalah

1

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.014.01
Merencanakan sistem penyaluran air pemadam
kebakaran
Unit kompetensi ini berhubungan dengan merencanakan
sistem penyaluran air pemadam kebakaran, sesuai
dengan standard yang ada.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Menetukan sistim penyaluran
air pemadam kebakaran

Merencanakan pencapaian
sistim penyaluran air
pemadam kebakaran.

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Sistim penyaluran air pemadam
kebakaran di evaluasi dengan
benar.

1.2

Bagian-bagian dari sistim
penyaluran air pemadam
kebakaran ditentukan dengan
benar.

2.1

Sistem penyaluran air pemadam
dirancang dengan baik.

2.2

Inspeksi dan perawatan sistim
penyaluran air pemadam
kebakaran ditentukan sesuai
dengan standar/ prosedur yang
berlaku.

2.3

Data hasil inspeksi/ perawatan
direkomendasikan ke manajemen
perusahaan.

BATASAN VARIABEL

5503

1.

Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan merencanakan
kebutuhan sistem penyaluran air pemadam kebakaran :

2.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada perencanaan sistem penyaluran
air pemadam kebakaran.
Perlengkapan sistem penyaluran air pemadam kebakaran, mencakup:
2.1. Peralatan penyaluran air pemadam (seperti : fire hydrant, pompa
pemadam).

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan jumlah fire hydrant, kapasitas pompa pemadam.
3.2. Menentukan kebutuhan air pemadam kebakaran.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. NFPA standard.
4.2. Instruction manual.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Tidak ada.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Pompa pemadam kebakaran.
3.2. Fire hydrant.
3.3. Hidrolika pemadaman kebakaran.
3.4. Sitem pemadam busa.
3.5. Water sprinklers.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menghitung kebutuhan air pemadam kebakaran.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi
dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
5.1. Bersikap hati-hati dan teliti didalam menentukan kebutuhan air
pemadam.

KOMPETENSI KUNCI

5504

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

1

5

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

2

6

Memecahkan masalah

2

7

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.015.01
Merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan perencanaan
sistem pemadam kebakaran tetap, sesuai dengan
standard yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

Mengidentifikasi sistem
pemadam tetap.

Merencanakan sistem
pemadam kebakaran tetap

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Sistim deteksi api dan alarm
ditentukan dengan benar

1.2

Sistem pemadam kebakaran tetap
ditentukan dengan benar.

1.3

Media pemadam yang akan
digunakan pada sistem pemadam
kebakaran tetap ditentukan
dengan benar.

2.1

Kebutuhan media pemadam yang
digunakan dihitung dengan benar.

2.2

Sistem pemadam kebakaran tetap
yang dipilih dirancang dengan
benar.

2.3

Prosedur pengoperasian
ditentukan dengan benar.

BATASAN VARIABEL

5505

1.

Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan merencanakan
kebutuhan sistem pemadam kebakaran tetap di tempat kerja :

2.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada perencanaan sistim pemadam
kebakaran tetap.
Perlengkapan untuk kegiatan perencanaan sistem pemadam kebakaran
tetap, mencakup:
2.1. Fire detector.
2.2. Sistem pemadam kebakaran tetap (seperti : foam system, water
sprinklers).

3.

Tugas meliputi :
3.1. Merencanakan sistem pemadam kebakaran tetap.
3.2. Menentukan media pemadam yang akan digunakan pada sistem
pemadam kebakaran tetap.

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Peraturan K3.
4.2. NFPA standard.
4.3. Instruction manual dari peralatan.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
Melakukan Pemadaman Kebakaran
Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR)
di tempat kerja.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Teknik pemadam kebakaran.
3.2. Chemistry of fire.
3.3. Sistem pemadam busa.
3.4. Sistem pemadam Dry Chemical.
3.5. Sistem pemadam air (Water sprinkler)
3.6. Sistem pemadam CO2.
3.7. Sistem penyaluran air pemadam kebakaran.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menghitung kebutuhan media pemadam pada sistem pemadaman
tetap.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Mampu mendemonstrasikan secara terintegrasi seluruh elemen kompetensi
dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
5.1. Bersikap hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan pemilihan
sistem pemadam yang akan diterapkan di lokasi kerja.

KOMPETENSI KUNCI

5506

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

3

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

3

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

3

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

3

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

3
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK02.016.01
Mengawasi Pelaksanaan Managemen K3 pada
Industri Migas.
Unit kompetensi ini berhubungan dengan manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja di industri migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Menentukan program
manajemen K3

Menyusun perencanaan
Identifikasi Bahaya dan Resiko
Bahaya

Menerapkan pencapaian dan
pengkajian program K3

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Tujuan program K3 dirumuskan
sesuai kebijakan manajemen

1.2

Perencanaan program k3
disusun sesuai peraturan
perusahaan

2.1

Teknik Identifikasi bahaya di
tempat kerja dirancang dan
dipraktekkan

2.2

Resiko bahaya disusun
berdasarkan Ranking

3.1

Laporan hasil identifikasi bahaya
dibuat format standar perusahaan

3.2

Hasil pelaksanaan Manajemen
K3 direkomendasikan ke
manajemen perusahaan

3.3

Review implementasi program
disusun kembali dan diterapkan

BATASAN VARIABEL
Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawasi
pelaksanaan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di industri
dengan benar.

5507

1.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada penerapan manajemen K3 di
tempat kerja dengan benar.

2.

Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam
keabakaran, mencakup:
2.1. Bagan organisasi.
2.2. Uraian tugas.
2.3. Flow diagram porcess.
2.4. Panduan keadaan darurat (Emergency Response Plan).

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan program manajemen K3.
3.2. Menyusun perencanaan identifikasi bahaya dan resiko bahaya.
3.3. Melaporkan pencapaikan dan pengkajian program K3.
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4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.3 Undang-undang No.1 tahun 1970.
4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05 tahun 1996.

PANDUAN PENILAIAN

5508

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
3.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
3.2. Menerapkan inspeksi K3.
3.3. Melakukan audit K3.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Program K3 ditempat kerja.
3.2. Resiko bahaya di Perusahaan.
3.3. Laporan hasil pelaksanaan K3 di tempat kerja.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menyusun program K3 di tempat kerja.
4.2. Melakukan identifikasi bahaya dan analisa resiko di tempat kerja.
4.3. Menyusun laporan hasil penerapan K3 di perusahaan.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Mampu mendemonstrasikan secara teritegrasi seluruh elemen kompetensi
dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
5.1. Peraturan K3 di Perusahaan.
5.2. Standard Operating Procedure Manajemen K3 di Perusahaan.
5.3. Standard pelayanan minimum pelaksanaan K3 di lingkungan pekerjaan
/ perusahaan.
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KOMPETENSI KUNCI

5509

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

3

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

3

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK02.017.01
Mengawasi Aspek Kesehatan Lingkungan Kerja.
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
mengawasi aspek kesehatan lingkungan kerja di tempat
kerja

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Menunjukkan unsur-unsur
Kesehatan Kerja

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Pengertian Kesehatan Kerja ,
penyakit akibat kerja dan NAB
dapat dijelaskan sesuai ketentuan
pemerintah

1.2

Faktor-faktor lingkungan kerja
dapat diidentifikasi berdasarkan
standar baku

Mengawasi aspek persyaratan
kondisi lingkungan kerja yang
aman dan sehat

2.1

Persyarataan
Faktor-faktor
lingkungan kerja dapat dijelaskan

2.2

Konsentrasi / kondisi lingkungan
kerja diukur dengan peralatan
yang standard

Mengevaluasi
penerapan
lingkungan kerja

3.1

Hasil
pengukuran
aspek
lingkungan
kerja
dianalisis/
dibandingkan dengan NAB

3.2

Membuat
analisis

3.3

Mamantau tindak
rekomendasi

laporan
aspek-aspek

rekomendasi
lanjut

hasil
dari

BATASAN VARIABEL

5510

1.

Unit ini berlaku untuk menunjukkan aspek-aspek kesehatan kerja, megawasi
aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat dan
mengevaluasi laporan penerapan aspek keehatan lingkungan kerja,dalam
unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas dalam
rangka pencapaian kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat

2.

Perlengkapan untuk menerapkan Aspek Kesehatan Lingkungan
mencakup:
2.1. Peralatan ukur kesehatan lingkungan kerja
2.2. Daftar NAB bahan kimia

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menunjukkan unsur-unsur Kesehatan Kerja

Kerja,
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3.2. Mengawasi aspek persyaratan kondisi lingkungan kerja yang aman dan
sehat
3.3. Mengevaluasi laporan penerapan aspek-aspek lingkungan kerja
4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN

5511

1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK01.001.01 Menerapkan Peraturan dan Perundangan K3 di
tempat kerja
1.2. IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Peraturan dan Perundangan K3
3.2. Bahaya-bahaya di tempat kerja.
3.3. Kesehatan Kerja
3.4. Hygiene Perusahaan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik pengoperasian peralatan kesehatan lingkungan kerja
4.2. Teknik menilai lingkungan kerja

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Kemampuan dalam menunjukkan unsur-unsur Kesehatan Kerja.
5.2. Menunjukkan kemampuan untuk mengawasi aspek persyaratan kondisi
lingkungan kerja yang aman dan sehat
5.3. Kemampuan dalam mengevaluasi laporan penerapan aspek-aspek
lingkungan kerja
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KOMPETENSI KUNCI

5512

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

3

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

3

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

3

7.

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK02.018.01
Menganalisis Resiko
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan analisis resiko pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Mengidentifikasi bahaya di
tempat kerja

Menganalisis bahaya

Menaksirkan
Assessment)

resiko

(Risk

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Bahaya-bahaya potensial di tempat
kerja dapat diidentifikasi

1.2

Bahaya-bahaya spesifik di tempat
kerja dapat diidentifikasi

2.1

Analisa pola kegagalan dan akibat
dilakukan dengan benar

2.2

Daur hidup sistem dilaksanakan
dengan benar

2.3

Produk keselamatan sistem
ditentukan sesuai kondisi operasi

3.1

Kecukupan
penaksiran
ditentukan dengan benar

3.2

Proses manajemen
rugi dilaksanakan

resiko

pengendalian

BATASAN VARIABEL

5513

1.

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, menganalisis
bahaya dan menaksirkan resiko (Risk Assessment) dalam unit kompetensi
ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan Migas

2.

Perlengkapan untuk menerapkan pelaporan dan pencatatan kecelakaan
kerja, mencakup:
2.1. Form identifikasi bahaya
2.2. Form analisa bahaya

3.

Tugas meliputi :
3.1. Mengidentifikasi bahaya di tempat kerja
3.2. Menganalisis bahaya
3.3. Menaksirkan resiko

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK02.012.01 Melakukan inspeksi K3
1.2. IMG.KK02.002.01 Mengawasi pelaksanaan manajemen K3

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat
berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di
workshop/bengkel kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Risk Analysis
3.2. Keselamatan sistem
3.3. Analisis Pola Kegagalan dan Akibat

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik analisis
4.2. Teknik Inspeksi

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya di tempat
kerja
5.2. Kemampuan untuk menganalisis bahaya

KOMPETENSI KUNCI

5514

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

3

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

3

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
JUDUL UNIT

:
:

DESKRIPSI UNIT

:

IMG.KK03.001.01
Melakukan Pertolongan Pertama Pada Korban
Kecelakaan Kerja
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan pertolongan pertama pada korban
kecelakaan kerja

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Mengenali kondisi korban

Menentukan Jenis pertolongan

Melakukan pertolongan

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Kondisi korban di kenali

1.2

Kondisi korban ditentukan

1.3

Pemberian
pertolongan
korban disiapkan

2.1

Metoda / cara pemberian nafas
buatan dijelaskan

2.2

Metoda / cara pemberian nafas
buatan diperagakan

3.1

Pertolongan
dilakukan

3.2

Tanda-tanda keberhasilan nafas
buatan dapat diidentifikasi

3.3

Pertolongan pada korban diakhiri

pada

pada

korban

BATASAN VARIABEL

5515

1.

Unit ini berlaku untuk mengenali kondisi korban, menentukan jenis
pertolongan dan melakukan pertolongan pada korban dalam unit kompetensi
ini berlaku untuk penapaian kemampuan dalam memberikan pertolongan
pertama pada korban kecelakaan.

2.

Perlengkapan untuk menerapkan Pertolongan Pertama Pada Korban,
mencakup:
2.1. Peralatan P3K

3.

Tugas meliputi :
3.1. Mengenali kondisi korban
3.2. Menentukan jenis pertolongan
3.3. Melakukan pertolongan

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
5.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
5.2. Peraturan K3 migas.
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PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
IMG.KK01.002.01 Menerapkan K3 di tempat kerja

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas
tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel
kerja dan atau di tempat kerja.

3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
Teknik pertolongan pada korban

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
Teknik P3K

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan untuk mengenali kondisi korban
5.2. Kemampuan dalam menentukan jenis pertolongan
5.3. Kemampuan dalam melakukan pertolongan

KOMPETENSI KUNCI

5516

No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

1

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

1

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

1

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

3

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

1
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KODE UNIT
:
JUDUL UNIT
:
DESKRIPSI UNIT :

IMG.KK03.002.01
Melakukan Audit K3
Unit kompetensi ini berhubungan dengan dengan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang
dibutuhkan untuk melakukan Audit K3

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

Menentukan program dan
prosedur audit k3 di tempat
kerja

Melaksanakan Audit

Membuat laporan hasil audit

KRITERIA UNJUK KERJA
1.1

Tujuan audit K3 dirumuskan sesuai
standar

1.2

Ruang lingkup audit k3 ditentukan
berdasarkan standar

1.3

Langkah-langkah audit di
rencanakan sesuai ketentuan

2.1

Jadwal pelaksanaan Audit K3
ditentukan

2.2

Blangko/ form disiapkan

2.3

Audit K3 di tempat kerja dilakukan

3.1

Laporan hasil audit disusun sesuai
format standar dan dilaporkan ke
pengawas K3

3.2

Tindak lanjut hasil audit dipantau

BATASAN VARIABEL
Unit ini meliputi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan
program audit K3 di tempat kerja.

5517

1.

Yang dimaksud dalam unit ini terbatas pada kegiatan melakukan audit K3 di
tempat kerja dengan benar.

2.

Perlengkapan untuk mengoperasikansistem peralatan pemadam
keabakaran, mencakup:
2.1. Bagan organisasi.
2.2. Uraian tugas.
2.3. Flow diagram porcess.
2.4. Panduan keadaan darurat (Emergency Response Plan).

3.

Tugas meliputi :
3.1. Menetukan program dan prosedur auit K3.
3.2. Melaksanakan audit K3.
3.3. Membuat laporan pelaksanaan audit K3.
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4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang-undang No.1 tahun 1970.
4.2. SOP (Standard Operating Procedure).

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
1.2. Melakukan inspeksi K3.
1.3. Melakukan audit K3.

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas
tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel
kerja dan atau di tempat kerja.
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3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Program K3 ditempat kerja.
3.2. Resiko bahaya di Perusahaan.
3.3. Laporan hasil pelaksanaan K3 di tempat kerja.

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Menyusun program audit k3 di tempat kerja
4.2. Melaksanakan audit K3.
4.3. Membuat laporan hasil audit K3.

5.

Aspek Kritis Penilaian
Mampu mendemonstrasikan secara teritegrasi seluruh elemen kompetensi
dan kriteria unjuk kerja, terutama terkait :
5.1. Peraturan K3 di Perusahaan.
5.2. Standard Operating Procedure pelaksanaan auidt di Perusahaan.
5.3. Standard pelayanan minimum pelaksanaan audit K3 di lingkungan
pekerjaan / perusahaan.
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No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

2

3

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

3

4

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

2

5

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6

Memecahkan masalah

1

7

Menggunakan teknologi

2
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KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

:
:
:

IMG.KK03.003.01
Menerapkan studi hazop di tempat kerja.
Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan,
ketrampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk
menerapkan studi Hazop pada Industri Migas

ELEMEN KOMPETENSI
1.

2.

3.

KRITERIA UNJUK KERJA

Menentukan program studi hazop

Melaksanakan
program
Hazop di perusahaan

Melaporkan hasil studi
kepada Manajeman

studi

Hazop

1.1

Tujuan pelaksanaan studi
hazop dirumuskan sesuai
kebijakan manajeman

1.2

Perencanaan
program
pelaksanaan
studi
Hazop
disusun sesuai standar

2.1

Cakupan
studi
Hazop
dirumuskan sesuai kebijakan
manajemen

2.2

Pembentukan anggota tim studi
Hazop disusun sesuai
peraturan perusahaan

2.3

Tentative / jadwal pelaksnaan
studi Hazop di susun
berdasrkan ruang lingkup

2.4

Studi hazop dilaksanakan
sesuai prosedur

3.1

Laporan hasil studi Hazop
dibuat sesuai format baku

3.2

Rekomendasi hasil studi Hazop
kepada
manajemen
perusahaan di pantau

BATASAN VARIABEL
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1.

Unit ini berlaku untuk menentukan program studi hazop, melaksanakan
program studi Hazop di perusahaan, melaporkan hasil studi Hazop kepada
Manajemen, dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan
Migas dalam rangka pelaksanaan studi hazop di Perusahaan.sesuai
kebijakan manajemen

2.

Perlengkapan untuk menerapkan studi hazop di tempat kerja, mencakup:
2.1. Format standar studi hazop
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3.

Tugas meliputi :
3.1. Menentukan program studi hazop
3.2. Melaksanakan program studi Hazop di perusahaan
3.3. Melaporkan hasil studi Hazop kepada Manajeman

4.

Peratuan untuk melaksanakan unit ini meliputi :
4.1. Undang Undang No. 1 tahun 1970.
4.2. Peraturan K3 migas.

PANDUAN PENILAIAN
1.

Penjelasan Prosedur Penilaian :
Alat dan bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus
dikuasai sebelumnya yang mungkin diperlukan sebelum menguasai unit
kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
1.1. IMG.KK02.012.01 Melakukan Inspeksi K3
1.2. IMG.KK03.016.01 Mengawasi pelaksanaan manajemen K3 pada
Industri Migas

2.

Kondisi Penilaian :
Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas
tercapainya kompetensi tersebut :
Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, simulasi di workshop/bengkel
kerja dan atau di tempat kerja.
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3.

Pengetahuan yang dibutuhkan :
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
3.1. Program K3 Perusahaan
3.2. Prosedur baku pelaksanaan studi Hazop di Perusahaan.
3.3. Laporan hasil studi hazop di perusahaan

4.

Keterampilan yang dibutuhkan :
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai
berikut :
4.1. Teknik identifikasi bahaya
4.2. Teknik menilai lingkungan kerja

5.

Aspek Kritis Penilaian
Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut :
5.1. Menunjukkan kemampuan untuk menentukan program studi hazop
5.2. Kemampuan dalam melaksanakan program studi Hazop di perusahaan
5.3. Kemampuan dalam melaporkan hasil studi Hazop kepada Manajeman
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No.

KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI

TINGKAT

1.

Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi

2

2.

Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi

3

3.

Merencanakan mengorganisir aktifitas-aktifitas

2

4.

Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok

3

5.

Menggunakan ide-ide dan teknik matematika

1

6.

Memecahkan masalah

2

7.

Menggunakan teknologi

2
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BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri
Minyak Dan Gas Bumi serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak Dan Gas Bumi
Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, berlaku secara
nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta
uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2007
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MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 386 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA NASIONAL
TAHUN 2015 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 dan mendorong
pencapaian
”Kemandirian
Masyarakat
Indonesia
Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Tahun 2020”, perlu dilaksanakan Gerakan Nasional
Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
secara berkesinambungan;
b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.
463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional
Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah
menetapkan Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan
Kesehatan Nasional;
c. bahwa agar Bulan Keselamatan dan Kesehatan Nasional
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan
dan Kesehatan Nasional dengan Keputusan Menteri;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.
425/MEN/1990 tentang Hari Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.
463/MEN/1993 tentang Pola Gerakan Nasional
Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

KESATU

: Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, yang
selanjutnya disebut Bulan K3 Nasional dilaksanakan pada
setiap tahun dengan berpedoman pada petunjuk
pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan pedoman bagi setiap pimpinan
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh,
Asosiasi
Pengusaha,
Lembaga
Pendidikan,
perusahaan dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan
Bulan K3 Nasional.

KETIGA

: Pelaksanaan kegiatan Bulan K3 Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara terus
menerus dan berkesinambungan.

KEEMPAT

: Pelaksanaan Bulan K3 Nasional dicanangkan dan dimulai
pada setiap tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari.

KELIMA

: Keputusan Menteri
ditetapkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 386 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BULAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019
I.

PENDAHULUAN
Industrialisasi di seluruh sektor pembangunan ekonomi yang
sedang berkembang di Indonesia selain menumbuhkan tingkat
kesejahteraan bagi masyarakat terutama pekerja, disisi lain dapat
mengakibatkan dampak negatif berupa terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja. Hal tersebut diakibatkan adanya perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di berbagai sektor,
sehingga memunculkan potensi bahaya yang semakin beragam dan
komplek.
Filosofi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah
menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan
pekerjaannya. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya pengendalian
semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya.
Apabila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas
standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi
lingkungan kerja yang aman, sehat dan proses produksi menjadi lancar,
yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak
terhadap peningkatan produktivitas. Oleh karena itu upaya-upaya K3
harus terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendekatan, baik
secara teknis dan kesisteman dengan memperhatikan fenomena
globalisasi perdagangan.
Perkembangan dunia usaha belakangan ini telah berada pada era
globalisasi, dimana perdagangan ekspor dan impor, baik barang ataupun
jasa, yang semula banyak dibebani/dihambat dengan biaya-biaya
tambahan berupa berbagai macam pajak, kini secara perlahan-lahan
telah dihilangkan. Hal tersebut salah satunya didukung oleh peran serta
dari beberapa negara yang terlibat dalam Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) untuk menjadikan negaranya sebagai negara bebas hambatan.
Perkembangan lain yang perlu dicermati oleh semua pihak dengan
adanya persyaratan baru oleh negara-negara pengimpor (Consumer
Countries) terutama dari negara maju yang mensyaratkan hambatan
dalam bentuk lain. Persyaratan tersebut tidak diperbolehkan dalam
bentuk tarif (Non–Tarrif–Barrier) melainkan dalam bentuk-bentuk
Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction). Beberapa persyaratan
tersebut kini sudah dikenal secara meluas yaitu persyaratan terhadap
penerapan Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan,
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan sistem
manajemen lainnya.
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Kondisi tersebut harus kita jadikan sebagai tantangan sekaligus
peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global. Persyaratan
tersebut di atas selalu dihubungkan dengan perlindungan bagi tenaga
kerja, konsumen dan hak asasi manusia, yang bila dicermati secara
mendalam hal tersebut sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan K3,
yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, termasuk peledakan,
kebakaran, dan penyakit akibat kerja.
K3 merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan
merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya
telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat
secara nasional. Oleh karena itu dalam kondisi apapun K3 wajib untuk
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar baik nasional
maupun internasional.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pemegang
kebijakan nasional di bidang K3, bersama para pemangku kepentingan
telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan K3,
melalui berbagai kegiatan antara lain kampanye, seminar, lokakarya,
konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3,
pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga K3 baik tingkat
nasional sampai dengan tingkat perusahaan, pemberian penghargaan K3,
dan perbaikan-perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan namun hasilnya
belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kasus-kasus kecelakaan
kerja di tempat kerja yang berakibat fatal sehingga menimbulkan
kerugian moril dan materiil serta pencemaran lingkungan yang
dampaknya sangat besar bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun
pemerintah. Secara keseluruhan berbagai kerugian tersebut akan
mempengaruhi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan masyarakat
bahkan dapat menurunkan Indeks Pembangunan Manusia yang akhirnya
akan berpengaruh terhadap daya saing di pasar internasional.
Disadari bahwa pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung
jawab Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak,
khususnya masyarakat industri. Dengan demikian semua pihak terkait
berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya
untuk melakukan berbagai upaya dibidang K3 secara terus menerus dan
berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya
kerja, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat
kerja.
Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Nomor KEP.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3
hingga tahun 1992, pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan
telah melakukan upaya yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melalui
Kampanye Nasional K3 selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 12 Januari
sampai dengan 12 Februari yang selanjutnya dikenal dengan Bulan K3
Nasional. Sejak tahun 1993 hingga tahun 2008 Kampanye Nasional K3
diubah menjadi Gerakan Nasional Membudayakan K3 dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.463/MEN/1993 dikenal dengan Bulan
K3 Nasional. Pada tahun 2009, Gerakan Nasional Membudayakan K3
diubah strateginya yang diwujudkan dalam “Gerakan Efektif Masyarakat
Membudayakan K3 (GEMA DAYA K3)” dan dicanangkan pada mulainya
pelaksanaan Bulan K3 Nasional tanggal 12 Januari 2009. Selanjutnya,
Direktur
Jenderal
Pembinaan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
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mengeluarkan Keputusan Nomor KEP.02/DJPPK/PNK3/X/2009 dengan
menetapkan Visi “Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015. Pada tahun
2009 Menakertrans telah menetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor KEP.372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun
2010-2014. Untuk lebih mendukung kebijakan tersebut, pada tanggal 16
Oktober 2012 Menakertrans telah mencanangkan Tagline kampanye
membudayakan K3 dengan “SAYA PILIH SELAMAT”.
Untuk melanjutkan visi K3 Nasional tersebut, maka pada tahun
2015 merupakan momentum yang tepat untuk lebih meningkatkan K3
menjadi budaya di tempat kerja dan menjadikan masyarakat Indonesia
mandiri berbudaya K3. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat, baik
masyarakat umum maupun industri, para cendikiawan, organisasi
profesi, asosiasi dan lain-lain dapat termotivasi untuk berperan aktif
dalam peningkatan pemasyarakatan K3 sehingga tercipta pelaksanaan K3
secara mandiri dan dapat mendukung pencapaian ”Kemandirian
Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020”. Dengan demikian
tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat
menuju kecelakaan nihil guna peningkatan produksi dan produktivitas
nasional dapat segera terwujud.
II.

TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
a. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3;
b. Meningkatkan
partisipasi
semua
pihak
dalam
mencapai
pelaksanaan budaya K3 secara optimal disetiap kegiatan usaha;
c. Meningkatkan penerapan K3 menuju masyarakat mandiri
berbudaya K3.
2. Sasaran
a. Turunnya tingkat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
b. Terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk
mendorong produktivitas.
c. Terwujudnya kemandirian masyarakat berbudaya K3.

III. TEMA
1. Tema Pokok Tahunan
a. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2015
“MELALUI PENERAPAN SMK3 KITA WUJUDKAN INDONESIA
BERBUDAYA K3 DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS”.
b. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2016
“TINGKATKAN
BUDAYA
K3
UNTUK
MENDORONG
PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL“.
c. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2017
“DENGAN BUDAYA K3 KITA TINGKATKAN KUALITAS HIDUP
MANUSIA MENUJU MASYARAKAT YANG SELAMAT, SEHAT DAN
PRODUKTIF”.
d. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2018
“MELALUI BUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3)
MENDORONG
TERBENTUKNYA
BANGSA
YANG
BERKARAKTER”.
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e. Tema Pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2019
“WUJUDKAN
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
INDONESIA
BERBUDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3)
UNTUK MENDUKUNG STABILITAS EKONOMI NASIONAL”
2. Sub Tema
Gubernur, Bupati dan Walikota dapat menetapkan Sub Tema
Pelaksanaan Bulan K3 Nasional di daerahnya masing-masing sesuai
isu, permasalahan dan kondisi K3 serta kebutuhan di wilayahnya.
IV. PENYELENGARAAN
1. Pelaksana
Untuk melaksanakan Bulan K3 Nasional dengan berbagai kegiatannya
yang akan menggerakkan masyarakat secara luas, maka Kementerian,
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga K3, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan,
Perusahaan dan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan Bulan K3
Nasional dapat membentuk Panitia Pelaksana dengan melibatkan
berbagai unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Bulan K3 dimulai tanggal 12 Januari sampai dengan
12 Februari pada setiap tahun dari tahun 2015-2019.
b. Implementasi kegiatan K3 dilaksanakan secara terus menerus dan
berkesinambungan.
3. Program
Program-program kegiatan Bulan K3 Nasional, meliputi:
a. Kegiatan yang bersifat strategis, antara lain:
1) Pencanangan Bulan K3 Nasional;
2) Apel bendera Bulan K3 Nasional dilaksanakan pada setiap
tahun dari tahun 2015-2019 (pelaksanaannya dalam bulan
Januari, tanggal pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi
masing-masing);
3) Pemberian penghargaan K3;
4) Konvensi/seminar/lokakarya/semiloka;
5) Pembentukan komite investigasi kecelakaan kerja;
6) Dan lain-lain.
b. Kegiatan yang bersifat promotif, antara lain:
1) Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3;
2) Pameran K3;
3) Sosialisasi dan publikasi K3;
4) Aksi Sosial K3;
5) Cerdas cermat K3;
6) Dan lain-lain.
c. Kegiatan yang bersifat implementatif, antara lain:
1) Penilaian penghargaan K3;
2) Audit SMK3;
3) Pembinaan dan pengujian lisensi K3;
4) Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3;
5) Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja;
6) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja;
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7) Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja;
8) Operasi tertib di bidang K3 pada sektor tertentu;
9) Dan lain-lain.
V.

PENDANAAN
Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Lembaga K3,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Pendidikan,
Perusahaan dan masyarakat menyediakan anggaran untuk pelaksanaan
bulan K3.

VI. PELAPORAN
Pelaporan kegiatan Bulan K3 di masing-masing tingkatan dilaksanakan
sebagai berikut:
a. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, selanjutnya dilaporkan
kepada Bupati/Walikota.
b. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur di wilayahnya masing–
masing.
c. Gubernur melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
VII. PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2015–2019 ini,
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Bulan K3 pada setiap tahun,
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI
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INSTRUKSI
MENTERI TENAGA KERJA
NO. : INS.11/M/BW/1997
TENTANG
PENGAWASAN KHUSUS K3 PENAGGULANGAN KEBAKARAN

MENTERI TENAGA KERJA
Menimbang: a. bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini menunjukkan angka kejadian yang cukup tinggi dengan kerugian dan korban
jiwa yang tidak sedikit;
b. bahwa tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan
kerja termasuk penggulangan kebakaran di tempat kerja, adalah
tanggung jawab Depnaker sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun
1970 belum berjalan sebagaimana mestinya;
c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan instruksi Menteri Tenaga Kerja
untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan K3 penaggulangan
kebakaran di tempat kerja.

Mengingat:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1980 tentang Syaratsyarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadan Api Ringan;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1983 tentang
Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-04/Men/1988 tentang
berlakunya Standar

Nasional Indonesia

SNI-225-1987 mengenai

Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL-1987) di
tempat kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1989 tentang
Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
6. Peraturan Khusus EE mengenai Syarat-syarat Keselamatan Kerja
dimana diolah, disimpan atau dikerjakan bahan-bahan yang mudah
terbakar;
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7. Peraturan Khusus K mengenai Syarat-syarat Keselamatan Kerja
dimana diolah, disimpan atau dikerjakan bahan-bahan yang mudah
meledak.

MENGINSTRUKSIKAN
Kepada

:

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja di seluruh
Indonesia.

Untuk

:

1. Mengadakan koordinasi dengan Instansi/Dinas terkait dalam rangka
upaya-upaya peningkatan penerapan norma-norma keselamatan kerja
di bidang penaggulangan kebakaran antara lain:
− Penerapan syarat-syarat K3 dalam mekanisme perizinan IMB, IPB,
HO dan lain-lain.
− Pembinaan/penyuluhan/pelatihan penggulangan bahaya kebakaran.
− Pemeriksaan/investigasi/analisa kasus kebakaran.
2. Meningkatkan pemeriksaan secara intensif tempat-tempat kerja yang
berpotensi bahaya kebakaran tinggi dengan menugaskan pegawai
pengawas

terutama

yang

telah

mengikuti

Diklat

Spesialis

penanggulangan kebakaran.
3. Melaksanakan pengawasan pemasangan sarana proteksi kebakaran
pada proyek konstruksi bangunan.
4. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab sesuai
ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis terlampirkan. Melaporkan
pelaksanaannya kepada Menteri.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1997

A.N. MENTERI TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ttd
MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975
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Lampiran
No.
TANGGAL

: INSTRUKSI MENTERI TENAGA KERJA
: INS. 11/M/BW/1997
: 21 OKTOBER 1997

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN SISTEM
PROTEKSI KEBAKARAN
I.

PETUNJUK UMUM
Syarat keselamatan kerja yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran
secara jelas telah digariskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1970 antara lain:
− Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
− Penyediaan sarana jalan untuk menyelamatkan diri;
− Pengendalian asap, panas dan gas;
− Melakukan latihan bagi semua karyawan.
Rumusan tersebut di atas dengan pendekatan teknis dapat dijabarkan sebagai
berikut:
1. Tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dengan cara mengeliminir
atau mengendalikan berbagai bentuk perwujudan energi yang digunakan,
hendaknya diprioritaskan pada masalah yang paling menonjol dalam statistik
penyebab kebakaran.
2. Tindakan dalam rangka upaya mengurangi tingkat keparahan risiko kerugian
yang terjadi maupun jatuhnya korban jiwa, dengan cara melokalisasi atau
kompartemenisasi agar api, asap dan gas tidak mudah meluas ke bagian yang
lain.
3. Penyediaan alat/instansi proteksi kebakaran seperti sistem deteksi/alarm
kebakaran dan alat pemadan api ringan, hydran, springkler atau instansi khusus
yang handal dan mandiri melalui perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan
sesuai ketentuan standar.
4. Tersedianya sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan
memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan.
5. Terbentuknya organisasi tanggap darurat untuk menanggulangi bila terjadi
bahaya kebakaran.
Tugas-tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang penanggulangan kebakaran seperti uraian tersebut di atas harus dilakukan secara
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profesional oleh pegawai dan dengan menjalin kerjasama yang harmonis dengan
instansi/dinas terkait.

II.

PERENCANAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
1. Setiap perencanaan tempat kerja harus mempertimbangkan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan upaya penanggulangan

kebakaran baik proteksi secara

pasif maupun aktif.
− Proteksi kebakaran pasif adalah suatu teknik desain tempat kerja untuk
membatasi atau menghambat penyebaran api, panas dan gas baik secara
vertikal maupun horizontal dengan mengatur jarak antara bangunan,
memasang dinding pembatas yang tahan api, menutup setiap bukaan dengan
media yang tahan api atau dengan mekanisme tertentu;
− Proteksi kebakaran aktif adalah penerapan suatu desain sistem atau instalasi
deteksi, alarm dan pemadan kebakaran pada suatu bagunan tempat kerja
yang sesuai dan handal sehingga pada bangunan tempat kerja tersebut
mandiri dalam hal sarana untuk menghadapi bahaya kebakaran.
2. Perencanaan instalasi proteksi kebakaran harus mengacu pada peraturan dan
standar yang berlaku dan dibuat oleh orang atau badan hukum yang telah
mendapat penunjukkan.
3. Pegawai Pengawas yang telah ditunjuk sebagai pengawas spesialis bidang
penanggulangan kebakaran bertugas memeriksa berkas perencanaan sistem
proteksi kebakaran dan berwewenang menetapkan syarat-syarat perubahan atau
perbaikan yang dipandang perlu.
4. berkas rencana sistem proteksi kebakaran meliputi antara lain:
− Uraian kriteria desain;
− Gambar perencanaan;
− Spesifikasi teknik.
Masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dan setelah diperiksa oleh pegawai
pengawas yang berwewenang kemudian dikirimkan kepada Direktur PNKK
untuk diterbitkan pengesahan/persetujuan gambar rencana tersebut.
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III. PEMASANGAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
1. Pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran

harus sesuai dengan

gambar yang telah disyahkan dan dilaksanakan oleh instalatir yang telah
ditunjuk.
2. Semua perlengkapan-perlengkapan instalasi yang dipasang harus sesuai
spesifikasi teknik yang telah disetujui.
3. Setelah pekerjaan pemasangan instalasi selesai dilaksanakan harus diadakan
pemeriksaan dan pengujian setempat yang diikuti oleh semua pihak yang terikat
antara lain:
− Kontraktor (Instalator);
− Perencanaan (Konsultan);
− Pemilik (Pemberi kerja);
− Pengelola (Building Manager);
− Pegawai

Pengawas

Ketenagakerjaan

(Spesialisasi

penanggulangan

kebakaran).
4. Setelah pemeriksaan dan pengujian secara keseluruhan selesai dilaksanakan
kemudian

dilakukan

evaluasi

bersama-sama.

Pegawai

pengawas

ketenagakerjaan memberikan komentar dan syarat-syarat yang dipandang perlu
berdasarkan temuan-temuan dalam periksaan dan pengujian yang dilakukan.
5. Gambar purna bangun (As built drawing) harus dibuat secara lengkap beserta
Berita Acara hasil pemeriksaan dan pengujian dikirimkan kepada Direktur
PNKK untuk diterbitkan pengesahannya.
6. Pemilik, pengurus, kontraktor atau instalator bertanggung jawab terhadap
pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direktur PNKK sesuai
kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kontrak.

IV. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
1. Klasifikasi hunian.
Klasifikasi jenis hunian akan menentukan persyaratan standar teknik sistem
proteksi kebakaran yang harus diterapkan.
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2. Sumber ignition.
Perhatikan potensi apa saja yang dapat menjadi sumber pemicu kebakaran dan
perhatikan apakah alat pengaman yang diperlukan telah sesuai. Kapan diadakan
pemeriksaan

terakhir

dan

apakah

syarat-syara

yang

diberikan

telah

dilaksanakan.

3. Bahan-bahan yang mudah terbakar/meledak.
Perhatikan jenis-jenis bahan yang diolah, dikerjakan atau disimpan. Kenali sifat
fisik dan sifat-sifat kimianya. Apakah mengandung potensi mudah terbakar atau
meledak. Apakah ada prosedur keselamatan kerja dan dilaksanakan dengan
benar.

4. Kompartemen.
Amati keadaan lingkungan tempat kerja terhadap maslah penyebaran api, panas,
asap. Apakah telah ada upaya untuk mengendalikannya.

5. Pintu darurat.
Amati jalur evakuasi, pintu ke luar atau tangga darurat. Apakah ada rintangan
yang dapat mengganggu, apakah ada petunjuk arah, apakah ada penerangan
darurat. Panjang jarak tempuh mencapai pintu keluar tidak melebihi 36 meter
untuk risiko ringan, 30 meter untuk risiko sedang dan 24 meter untuk risiko
berat.

6. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Apakah alat pemadan api ringan telah sesuai jenis dan cukup jumlahnya.
Apakah penempatannya mudah dilihat dan mudah dijangkau serta mudah untuk
diambil. Periksa pula masa efektif bahan pemadamnya serta masa uji tabungnya.

7. Instalasi alarm.
a. Periksa apakah memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar
pemasang, katalog, dan petunjuk pemeliharaan;
b. Periksa hasil pemeriksaan terakhir, apakah syarat-syarat yang diberikan
sebelumnya telah dilaksanakan;
c. Periksalah indikator pada panel kontrol dalam status stand by;
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d. Lakukan test fungsi perlengkapan pada panel. Apakah semua perlengkapan
dan indikator bekerja dengan baik. Apakah telah dipasang penandaan zone
alarm;
e. Lakukan test fungsi kerja sistem dengan mengaktifkan tombol manual dan
detektor pada setiap zona alarm sambil mencocokkan gambar dengan
pelaksanaannnya. Amati konfirmasi indikasi lokal alarm dan indikasi pada
panel, apakah berfungsi dan sesuai dengan nomor zonanya. Amati pula
apakah kekerasan suara alarm dapat didengar pada jarak terjauh pada zona
tersebut.
f. Lakukan test open circuit dengan cara membuka resistor pada rangkaian
detektor terakhir. Amati konfirmasi pada panel, apakah ada indikasi foult
alarm;
g. Catat semua penyimpangan yang ditemukan.

8. Instalasi Hydran dan Springkler.
a. periksalah apakah memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar
pemasangan, katalog, dan petunjuk pemeliharaan;
b. periksa hasil pemeriksaan terakhir, apakah syarat-syarat yang diberikan
sebelumnya telah dilaksanakan;
c. Periksalah indikator pada panel kontrol apakah dalam status stand by;
d. Periksa ruang pompa dan catat data-data teknik pompa, motor penggerak
dan perlengkapan yang ada, panel kontrolnya dan lain-lain;
e. Periksa sistem persediaan air apakah dapat menjamin kebutuhan air untuk
operasi pemadaman dalam waktu sesuai standar waktu tertentu;
f. Lakukan test kerja pompa dengan membuka kerangan uji yang disediakan
dalam ruang pompa dan amati tekanan pompa.
Langkah-langkah pengujian pompa sebagai berikut:
1) Catat tekanan stand by;
2) Catat tekanan pompa pacu jalan;
3) Tutup kembali kerangan uji dan catat tekanan pompa pacu stop;
4) Buka kembali kerangan uji sampai pompa utama jalan dan catat
tekanannya;
5) Amati beberapa saat tekanan operasi pompa utama dan catat;
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6) Tutup kembali karangan uji dan pompa utama biarkan tetap jalan. Catat
tekanannya dan amati safety valve bekerja atau tidak;
7) Test pompa cadangan. Catat tekanan start dan tekanan operasionalnya
seperti langkah pengujian pompa utama.
g. Evaluasi pompa.
Pompa hydran harus mempunyai karakteristik tekanan minimal 4,5 kg/cm2
dan laju aliran minimal 500 US GPM. Cocokkan spesifikasi pompa
berdasarkan katalog dengan hasil uji coba.
Periksa sirkit pengendalian pompa antara lain:
1) Suplai daya listrik harus ditarik dari sisi suplai dari panel utama dengan
menggunakan saklar sendiri;
2) Kabel penghantar yang dipakai harus jenis kabel tahan api atau dapat
diizinkan menggunakan kabel lain dengan syarat harus dipasang dalam
pipa berulir;
3) Pada sirkit instalasi pemadam kebakaran tidak diizinkan adanya
pembebanan lain yang tidak berhubungan dengan keperluan pelayanan
pompa;
4) Alat pengaman sirkit pompa harus mempunyai karakteristik mampu
dialiri arus 125% beban penuh secara terus menerus dan pada 600%
beban penuh membuka tidak kurang dari 20 detik tetapi tidak lebih dari
50 detik;
5) Antara motor dan sirkit kendali tidak diizinkan dipasang pengaman
beban lebih.
h. Pengujian operasional hydran.
1) Buka titik hydran terdekat dengan pompa. Ukur tekanan pada mulut
pancar dengan pipa pitot dan catat tekanan pada manometer di ruang
pompa;
2) Buka titik hydran kedua yaitu titik hydran terjauh dan titik pengujian
pertama tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan tekanan
manometer di ruang pompa;
3) Buka titik hydran ketiga yaitu titik hydran pertengahan dan titik hydran
pertama dan kedua tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan
tekanan manometer di ruang pompa.
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i. Evaluasi pengujian operasional.
Syarat yang diminta adalah tekanan terberat tidak lebih dari 7 kg/cm2 dan
tekanan pada titik terjauh tidak kurang dari 4,5 kg/cm2.

9. Instalasi khusus
Pada obyek-obyek tertentu ada kalanya memerlukan sistem proteksi kebakaran
secara khusus dengan media tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik
obyek yang bersangkutan. Kriteria penilaian instalasi khusus harus berpedoman
pada standar yang berlaku dan spesifikasi teknis peralatan dari pabrik
pembuatnya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1997

A.N. MENTERI TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ttd
MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975
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Bentuk 65-K

PERMOHONAN PENGESAHAN / SERTIFIKASI
INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN
No. : ___________________
Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Inst.
11/M/BW/1997, dengan ini kami mengajukan permohonan pengesahan Sertifikasi Pemasangan Instalasi
Proteksi Kebakaran.
Pemohon
Nama
Jabatan
Instansi/perusahaan
Alamat

:
:
:
:

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Telp. : ……………………………… Fax. : ……………………………….

Data Umum
Nama gedung/bangunan : ………………………………………………………………………………….
Jenis usaha/kegiatan
: ………………………………………………………………………………….
Alamat
: …………………………………………………………………………….........
Telp. : ………………………………. Fax. : ……………………………….
Pemilik
: ………………………………………………………………………………….
Pengelola
: ……………………………………………………………………………….....
Nama pengurus
: …………………………………………………………………………………
Jenis instansi
: ( ) Instalasi Alarm
( ) Instalasi Hydran
( ) Instalasi Springkler
( ) Instalasi Khusus *) Sebutkan!
………………………………………………………………………….
Konsultan
: ………………………………………………………………………………….
Alamat
: ………………………………………………………………………………….
Telp. : ……………………………… Fax. : ………………………………
Instalator
: ………………………………………………………………………………….
Alamat
: ………………………………………………………………………………….
Telp. : ……………………………... Fax. : ………………………………
Jadual pelaksanaan
: ……………………………………. s/d ……………….……………………
Keterangan
: Data teknik, gambar dan kriteria perencanaan terlampir.
..………………... , ………………………..
Pemohon,

Materai
Rp. 2.000,-

Kepada Yth.
Direktur PNKK Ditjen Binawas
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Blok A Lantai 8 Jakarta Selatan.

5540

10 dari 22

INS. 11/M/BW/1997

Bentuk 66-K

No.

:

Tgl.

:

LAPORAN PEMERIKSAAN
DAN PENGUJIAN
SARANA PROTEKSI
KEBAKARAN

KLUI :

I. DATA UMUM
1. Nama Gedung/Bangunan

: _______________________________________

2. Alamat

: _______________________________________
_______________________________________

3. Penggunaan bangunan

: _______________________________________

4. Pemilik

: _______________________________________

5. Pengelola

: _______________________________________

6. Nama pengurus

: _______________________________________

II. DATA BANGUNAN
1. Luas lahan

: _______________m2

2. Luas bangunan

: _______________meter

3. Konstruksi bangunan.
− Struktur utama

: _______________________________________

− Struktur lantai

: _______________________________________

− Dinding luar

: _______________________________________

− Dinding dalam (penyekat): _______________________________________
− Rangka plapond

: _______________________________________

− Penutup plapond

: _______________________________________

− Rangka atap

: _______________________________________

− Penutup atap

: _______________________________________

4. Tinggi bangunan

: _______________meter

5. Jumlah lantai

: _______________________________________

6. Jumlah luas lantai

: _______________m2

7. Dibangun tahun

: _______________________________________

8. Perlengkapan proteksi kebakaran
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8.1 (

) Alat Pemadam Api Ringan

8.2 (

) Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik

8.3 (

) Instalasi Hydran

8.4 (

) Instalasi Springkler

8.5 (

) Instalasi Khusus *) _______________________________________

8.6 (

) Sarana evakuasi

Catatan *)
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Bentuk 66.K(A)

SPESIFIKASI TEKNIK INSTALASI ALARM
KEBAKARAN OTOMATIK
No.

Peralatan

1.

Panel control

2.

Announciator

3.

Detektor panas

4.

Detektor asap

5.

Detektor nyala

6.

Detektor gas

7.

Tombol manual

8.

Alarm bell

9.

Sinyal lampu alarm

Merk/Model

Catatan *)
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Keterangan

INS. 11/M/BW/1997

DATA PEMASANGAN INSTALASI ALARM
Lokasi
(1)

5544

Detektor

No.
Zone
(2)

ROR
(3)

Fixed
(4)

TPM
Smoke
(5)

(6)
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FLSw.
(7)

Alarm
Bell
(8)

Lamp
(9)

STATUS*)
(10)

INS. 11/M/BW/1997

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
INSTALASI ALARM
No.

Pemeriksaan/pengujian

1.

Fungsi kerja panel

2.

Test Alarm

3.

Test Foult

4.

Interkoneksi

Diperiksa Tanggal
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Bentuk 66 K.(HY)

SPESIFIKASI SISTEM INSTALASI PEMADAM OTOMATIK
No.

Lokasi

Volume
Ruang
(M3)

Media Pemadam
Jenis media

Jumlah

Aplikasi Sistem
Deteksi
single/cross
zone

Pemadam total
flooding/local
protection

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Diperiksa oleh
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Bentuk 66 K.(GC)

SPESIFIKASI PEMASANGAN INSTALASI HYDRAN
No.
Perihal
1.
Sumber air baku
2.

Ground Reservoar

3.

Tangki Grafitasi

4.

Siamese Conection

5.

Pompa Pacu

6.

Pompa Utama

7.

Pompa Cadangan

8.

Priming tank

9.

Bejana angin

10.

Pressure relief valve

11.

Test valve

12.

Indikator Listrik terbuka

13.

Pipa hisap

14.

Pipa penyalur utama

15.

Pipa Tegak

16.

Hydran Pilar / Hidran halaman

17.

Hydran gedung

18.

Hose Rell

Spesifikasi

Q : …………. Us Gpm
H : …………. Meter
Start oto : …………. Kg/cm2
Stop oto : …………. Kg/cm2
Q : …………. Us Gpm
H : …………. Meter
Start Oto : ……… kg/cm2
Stop manual
Q : …………. Us Gpm
H : …………. Meter
Start oto : …………. Kg/cm2
Stop manual

Kapasitas : ………. Liter
P. Kerja : ……….. kg/cm2
P. Uji
: ……….. kg/cm2

Catatan *)

5547
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Keterangan
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HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA
No.
1.
2.
3.
4.

Pompa
Pompa pacu
Pompa utama
Pompa cadangan
Pompa Diesel

Start
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2

Stop
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2

Keterangan

HASIL PERCOBAAN OPERASIONAL HYDRAN
No.
1.

Percobaan
Stand by

2.

1 titik hydran

3.

2 titik hydran

4.

3 titik hydran

Diperiksa oleh
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Tekanan

Pelaksana
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Keterangan

Tanda Tangan
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Bentuk FS-04.SP

SPESIFIKASI PEMASANGAN INSTALASI SPRINGKLER
No.
Perihal
1.
Sumber air baku

5549

2.

Ground Reservoar

3.

Tangki Grafitasi

4.

Siamese Connection

5.

Pompa Pacu

6.

Pompa Utama

7.

Pompa Cadangan

8.

Priming tank

9.

Bejana angin

10.

Pressure relief valve

11.

Test valve

12.

Indikator Listrik terbuka

13.

Alarm Gong

14.

Pipa hisap

15.

Pipa penyalur utama

16.

Pipa Tegak

17.

Pipa pembagi utama

18.

Pipa cabang

19.

Flow Swicht

20.

Kepala Springkler

Spesifikasi

Q : …………. Us Gpm
H : …………. Meter
Start oto : …………. Kg/cm2
Stop oto : …………. Kg/cm2
Q : …………. Us Gpm
H : …………. Meter
Start Oto : ……… kg/cm2
Stop manual
Q : …………. Us Gpm
H : …………. Meter
Start oto : …………. Kg/cm2
Stop manual

Kapasitas : ………. Liter
P. Kerja : ……….. kg/cm2
P. Uji
: ……….. kg/cm2
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HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA
No.
1.
2.
3.
4.

No

Pompa
Pompa pacu
Pompa utama
Pompa cadangan
Pompa Diesel

Start
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2

Stop
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2

Keterangan

HASIL PERCOBAAN DRAIN TEST TIAP PIPA CABANG
Status
Lokasi
Keterangan
Aliran
Indikator

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diperiksa oleh
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HASIL PERCOBAAN UNIT POMPA
No.
1.
2.
3.
4.

No

Pompa
Pompa pacu
Pompa utama
Pompa cadangan
Pompa Diesel

Start
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2

Keterangan

HASIL PERCOBAAN DRAIN TEST TIAP PIPA CABANG
Status
Lokasi
Keterangan
Aliran
Indikator

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

5551

Stop
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
Otomatik/Manual
…… kg/cm2
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3. Temuan dan Saran
No.

Perihal / Lokasi

Kondisi / Temuan

Saran

Demikian hasil pemeriksaan sarana proteksi kebakaran, untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

Diperiksa tanggal

Pelaksana

Tanda Tangan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1997

A.N. MENTERI TENAGA KERJA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ttd
MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975
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SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
NO. : KEP. 84/BW/1998
TENTANG
CARA PENGISIAN FORMULIR LAPORAN
DAN ANALISIS STATISTIK KECELAKAAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA.
Menimbang

:

a. bahwa formulir pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan serta
analisis

statistik

kecelakaan

sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1998 tanggal 26
Februari 1998 perlu diatur cara pengisian dan penggunaannya
untuk mengetahui angka kekerapan dan keparahan kecelakaan;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan cara
pengisian formulir pemeriksaan dan pengkajian serta analisis
statistik kecelakaan.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1998 tanggal 26
Februari 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan
Kecelakaan;

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

:

Pengisian

dan

penggunaan

pengkajiankecelakaan

serta

formulir pemerIksaan dan

analisis

statistik

kecelakaan

dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan
terlampir.
KEDUA

:

Memerintahkan kepada Pegawai Pengawas dalam pemeriksaan
dan pengkajian kecelakaan serta Kepala Kantor Departemen
1 dari 13
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Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga
Kerja

dalam

menyusun

analisis

statistik

kecelakaan

menggunakan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana termaksud
dalam amar “Pertama”.
KETIGA

:

Kepala Kantor

Wilayah

Departemen Tenaga Kerja harus

mengirimkan analisis statistik kecelakaan tersebut setiap bulan ke
Departemen Pusat cq. Dirjen Binawas.
KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
di

kemudian

hari

terdapat

kekeliruan

akan

diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 1998
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

MOHD. SYAUFII SYAMSUDDIN
NIP. 160008975
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LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
: KEP. 84/BW/1998
: 8 APRIL 1998

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PENGGUNAAN
FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGKAJIAN
SERTA ANALISIS STATISTIK KECELAKAAN

A. PENDAHULUAN
I. Latar Belakang
Tujuan Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 1 Tahun 1970
adalah untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja serta mengamankan
sumber-sumber produksi agar dapat dipergunakan secara efisien.
Untuk mencapai sasaran Undang-undang Keselamatan Kerja tersebut antara
lain setiap kecelakaan wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja.
Pengurus atau Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakan yang terjadi di
tempat kerjanya dengan mempergunakan bentuk yang telah diterapkan, agar dapat
dilakukan analisa kecelakaan.
Analisis kecelakaan kerja dilakukan untuk menemukan penyebab utama
kecelakaan sehingga dapat diberikan saran perbaikan agar kecelakaan tidak
terulang kembali.

II. Tujuan
Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pengkajian Kecelakaan adalah untuk
memberikan panduan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan, Kepala Kantor,
Departemen Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja
dapat melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Pengkajian Kecelakaan ini meliputi analisis
kecelakaan di tempat kerja yang terdiri dari kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah serta kejadian
berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 03/MEN/98 tanggal Februari 1998.

B. PENGISIAN FORMULIR
(Lampiran II, III, IV, V, VI, dan VII Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/98
tanggal 26 Februari 1998).
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I. DATA UMUM
A. Identitas Perusahaan
1. Nama perusahaan diisi menurut jenis usaha dan nama perusahaannya
Contoh :
a. Pabrik Tekstil PT. JAYATEK
b. Kontraktor Bangunan PT. PEMBANGUNAN JAYA.
2. Alamat perusahaan diisi sesuai dengan yang ada pada Wajib Lapor
Ketenagakerjaan (UUD No. 7/1981). Apabila belum ada diisi menurut
alamat perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
3. Nama pengurus diisi sesuai dengan yang ada pada Wajib Lapor
Ketenagakerjaan dan apabila belum ada diisi dengan nama penanggung
jawab perusahaan sesuai peraturan perundangan.
4. Alamat pengurus diisi sesuai dengan domisili resmi yang bersangkutan
berdasarkan KTP atau PASPORT.
B. Informasi Kecelakaan
1. Tempat, tanggal dan jam kejadian kecelakaan diisi menurut tempat dimana
terjadi kecelakaan, tanggal dan jam kecelakaan.
Contoh :
a. Di bagian pemintalan pabrik tekstil PT. JAYATEX. Tanggal
10 Agustus 1991, jam 11:00 WIB.
b. Di proyek bangunan pemasangan saluran pipa air minum
jalan Ciputat Raya Tanggal 12 Maret 1991, jam 14:00 WIB.
2. Sumber laporan menurut berita yang diterima:
Contoh :
a. Surat kabar Harian KOMPAS tanggal 11 Agustus 1991
b. Laporan lisan (telepon) pengurus perusahaan PT.
PEMBANGUNAN JAYA.
3. Tanggal diterima laporan diisi sesuai dengan barita yang diperoleh dalam
butir 2.
Contoh :
a. 11 Agustus 1991
b. 12 Maret 1991
4. Tanggal pemeriksaan diisi menurut tangal pada waktu pegawai
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan setempat.
5. Atasan langsung adalah atasan yang memberikan perintah pekerjaan
kepada korban secara organisator perusahaan.
6. Saksi adalah orang yang melihat/mendengar/mengetahui secara langsung
proses terjadi kecelakaan.
C. Lain-lain
1. P2K3/AHLI K3 diisi dengan ada atau tidak ada.
2. KKB/PP diisi dengan ada atau tidak ada.
3. JAMSOSTEK diisi dengan ada atau tidak ada.
4. SPSI diisi dengan ada atau tidak ada.
5. jumlah tenaga kerja, diisi jumlah seluruh tenaga kerja yang ada di
perusahaan.
6. asuransi lainnya, diisi jenis asuransi selain asuransi sosial tenaga kerja.
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II. DATA KORBAN
1. Jumlah korban : diisi dengan jumlah seluruh korban pada kasus kecelakaan
tersebut baik yang mati, luka berat maupun luka kecil kecelakaan tersebut
kemudian dibagi menurut jenis kelamin yang diisikan pada kolom laki-laki
dan perempuan.
2. Nama : diisi menurut nama korban kecelakaan dan apabila kolom tersebut
cukup dapat dibuat daftar tersendiri. Kolom umur diisi menurut masingmasing umur korban dan kolom kode diisi menurut nomor kode pembagian
kelompok umur.
- Kolom kode yang kosong diisi menurut petunjuk nomor kolom kode yang
ada.
3. Akibat kecelakaan : diisi sesuai dengan keadaan korban manusia. Keadaan
kecelakaan (bukan korban manusia).
- Luka berat adalah luka yang mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan
atau tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan
jiwa. Apabila memerlukan pekerjaannya meskipun tidak ada akibat cacat
tetap termasuk dalam klasifikasi luka berat.
- Luka ringan adalah luka yang memerlukan perawatan medis sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1 (satu) hari.
4. Keterangan cidera adalah diisi menurut bagian tubuh korban yang mendapat
cidera.
Contoh : mata.
Untuk kolom kode diisi dengan nomor A. 10 sesuai dengan petunjuk kolom
kode yang ada. Apabila diperlukan sesuai dengan jumlah korban dapat
dibuatkan daftar tersendiri.

III. FAKTA YANG DIBUAT
Di dalam kolom ini fakta yang ada dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu
kondisi yang berbahaya dan tindakan yang berbahaya.
1. Menentukan kondisi yang berbahaya digunakan pedoman sebagai berikut.
- Cacat dan daftar semua kondisi yang tidak aman baik dilihat secara
mekanis maupun fisik yang benar-benar mendukung terjadinya
kecelakaan.
- Kondisi ini tetap akan menimbulkan kecelakaan walaupun tindakan
berbahaya tidak ada.
2. Tindakan yang berbahaya.
Untuk menentukan tindakan yang berbahaya sama halnya dengan yang
digunakan dalam menentukan kondisi berbahaya yaitu dengan berpedoman
sebagai berikut:
- Inventarisir semua tindakan-tindakan yang menyimpang dari
prosedur semestinya yang tidak aman benar-benar mendukung atau
mendasari penentuan type kecelakaan yang telah dipilih atau
ditetapkan.
Tindakan berbahaya dimaksud dapat berasal dari si korban sendiri atau
pembantunya atau orang lain yang berada disekitarnya.
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IV. URAIAN TERJADINYA KECELAKAAN
Diisi secara kronologis tentang terjadi kecelakaan dengan cara mengumpulkan
informasi dari saksi-saksi yang ada. Apabila tidak memungkinkan mendapatkan
informasi
(tidak ada sumber informasi). Pegawai Pengawas
mengisi
kemungkinan terjadinya kecelakaan berdasarkan logika setelah mempelajari
jalannya mesin/peralatan/proses dan cara kerja yang telah dilakukan oleh korban
kecelakaan.
Disamping uraian terjadinya kecelakaan, juga sedapat mungkin dimasukan dalam
kolom ini segala informasi yang kemungkinan dapat mempengaruhi korban dalam
melakukan pekerjaannya.
Contoh:
- Dalam keadaan sakit.
- Kurang tidur
- Marah-marah, dan sebagainya.

V. SUMBER KECELAKAAN
Untuk menentukan sumber kecelakaan dapat digunakan pedoman sebagai berikut:
a. pilihlah benda, bahan, zat atau pemapar lainnya yang tidak aman dan apabila
dieliminir maka kecelakaan yang bersangkutan tidak akan terjadi.
b. Apabila tidak terdapat benda, bahan atau zat yang berbahaya/tidak aman
sebagaimana dimaksud pada huruf a, pilihlah benda atau bahan atau zat yang
kontak langsung dengan korban.
Contoh:
Terjepit conveyor
Kolom kode yang diisi adalah B5.

VI. TYPE KECELAKAAN
Cara untuk menetapkan type kecelakaan yang paling mendekati yaitu berdasarkan
proses terjadinya hubungan atau kontak sumber kecelakaan dengan luka atau sakit
yang diderita korban.
Type kecelakaan berdasarkan penggolongannya adalah : tertangkap pada, dalam
dan diantara benda (dalam hal ini adalah tertangkap diantara dua benda) dengan
kolom kode yang diisi C3.

VII. PENYEBAB KECELAKAAN
Untuk menetapkan sebab utama kecelakaan yang terdiri dari kondisi yang
berbahaya adalah diambil salah satu dari fakta yang didapat dengan mengisi
kolom kode D dan E. Apabila terdapat lebih dari satu kondisi dan tindakan yang
berbahaya, maka dipilih salah satu diantaranya yang paling erat kaitannya
dengan type kecelakaan yang ditentukan.
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VIII. SYARAT-SYARAT YANG DIBERIKAN
Syarat yang diberikan untuk mencegah agar kasus kecelakaan yang serupa tidak
terulang kembali adalah dengan cara menetapkan tindakan yang harus diambil
dan apabila dilakukan maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi.
Syarat tersebut harus mengacu prinsip sebagai berikut:
- Biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin (murah).
- Dapat dilakukan atau dikerjakan.
- Efektif dalam menghindari terjadinya kecelakaan.
- Tidak mengganggu proses produksi dan pemeliharaan.

IX. TINDAKAN LEBIH LANJUT
Adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai setelah dilakukan pemeriksaan
dan pengkajian kecelakaan.
Tindakan tersebut dapat berupa antara lain:
- Rekomendasi kepada pimpinan untuk menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut
dalam kaitan kasus-kasus kecelakaan yang serupa.
- Tindakan dalam kaitan jaminan kecelakaan kerja.
- Penyelidikan terdapat penanggung jawab terjadinya kecelakaan.
- Pembinaan yang perlu segera dilakukan di perusahaan yang bersangkutan.
- Dan sebagainya.

X.

HAL-HAL YANG PERLU DILAPORKAN
Hal-hal lain yang perlu dilaporkan
Adalah hal-hal yang berkaiatan dengan kasus kecelakaan ataupun perusahaan
yang bersangkutan misalnya:
- Tindakan yang telah diambil pengurus perusahaan setelah terjadinya kasus
kecelakaan.
- Dampak terhadap lingkungan peralatan atau karyawan lainnya.
- Pengalaman atau latar belakang korban.
- Latar belakang perusahaan misalnya: merupakan anak perusahaan/induk
perusahaan atau salah satu group perusahaan tertentu.
Disamping itu dapat dilaporkan juga jumlah jam kerja per hari dari seluruh
karyawan dalam jam, serta jumlah hari orang yang hilang dalam hari orang.

XI. KOLOM KODE
Pada sebelah kanan bentuk pengkajian terdapat kolom empat persegi (kotak)
yang diperlukan mengisi kode dari sisi laporan. Kolom tersebut sebagaian ada
yang telah terisi dan sebagian masih kosong.
Cara mengisi kolom yang masih kosong tersebut dengan daftar sebagai berikut:
1. DATA KORBAN
A
A1

: jumlah korban
: jumlah korban laki-laki
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A2
A3
A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A3.6

: jumlah korban perempuan
: umur korban dikelompokan berdasarkan usia:
: kurang dari 10 tahun
: antara 11 s/d 20 tahun
: antara 21 s/d 30 tahun
: antara 31 s/d 40 tahun
: antara 41 s/d 50 tahun
: antara dari 51 tahun

Akibat Kecelakaan
A4
: Jumlah korban yang mati
A5
: Jumlah korban yang luka berat
A6
: Jumlah korban yang luka ringan
Keterangan cidera/bagian tubuh yang cidera
A7
: kepala
A8
: mata
A9
: telinga
A10
: badan
A11
: lengan
A12
: tangan
A13
: jari tangan
A14
: paha
A15
: kaki
A16
: jari kaki
A17
: organ tubuh bagian dalam
2. SUMBER KECELAKAAN
B1 : Mesin (mesin pons, mesin press, gergaji, mesin bor, mesin tenun, dan
lain-lain).
B2 : Penggerak mula dan pompa (motor bakar, pompa angin/kompressor,
pompa air, kipas angin, penghisap udara, dan lain-lain).
B3 : lift (lift untuk orang atau barang baik yang digerakkan dengan tenaga
uap, listrik, hydraulik, dan lain-lain).
B4 : Pesawat angkat (keran angkat, derek, dongkrak, takel, lir, dan lainlain).
B5 : Conveyor (ban berjalan, rantai berjalan, dan lain-lain).
B6 : Pesawat angkut (lori, forklift, gerobag, mobil, truck, cerobong
penghantar, dan lain-lain).
B7 : Alat transmisi mekanik (rantai, pulley, dan lain-lain).
B8 : Perkakas kerja tangan (pahat, palu, pisau, kapak, dan lain-lain).
B9 : Pesawat uap dan bejana tekan (ketel uap, bejana uap, pemanas air,
pengering uap, botol baja, tabung bertekanan, dan lian-lain).
B10 : peralatan listrik (motor listrik, generator, transformator, ornamen
listrik, zakering, sakelar, kawat penghantar, dan lain-lain).
B11 : Bahan kimia (bahan kimia yang mudah meledak, atau menguap,
beracun, korosif, uap logam, dan lain-lain).
B12 : Debu berbahaya (debu yang mudah meledak, debu organik, debu
anorganik seperti debu asbes, debu silika, dan lain-lain).
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B13 : Radiasi dan bahan radioaktif (radium, cobalt, sinar ultra, sinar infra,
dan lain-lain).
B14 : Faktor lingkungan (contoh: iklim kerja, tekanan udara, geteran,
bising, cahaya, dan lain-lain).
B15 : Bahan mudah terbakar dan benda panas (lak. Film. Minyak, kertas,
kapuk, uap, dan lain-lain).
B16 : Binatang (serangga, cacing, binatang buas, bakteri, dan lain-lain).
B17 : Permukaan lantai kerja (lantai, bordes, jalan, peralatan, dan lainlain).
B18 : Lain-lain (perancah, tangga, peti, kaleng, sampah, benda kerja, dan
lain-lain).
3. TYPE KECELAKAAN
C1 : Terbentur (pada umumnya menunjukan kontak atau persinggungan
dengan benda tajam atau benda keras yang mengakibatkan tergores,
terpotong, tertusuk, dan lain-lain).
C2 : Terpukul (pada umumnya karena yang jatuh, meluncur, melayang,
bergerak, dan lain-lain).
C3 : Tertangkap pada, dalam dan diantara benda (terjepit, tergigit,
tertimbun, tenggelam, dan lain-lain).
C4 : Jatuh dari ketinggian yang sama.
C5 : Jatuh dari ketinggian yang berbeda.
C6 : Tergelincir.
C7 : Terpapar (pada umumnya berhubungan dengan temperatur, tekanan
udara, getaran, radiasi, suara, cahaya, dan lain-lain).
C8 : Penghisapan, penyerapan (menunjukan proses masuknya bahan atau
zat berbahaya ke dalam tubuh, baik melalui pernafasan ataupun kulit
dan yang pada umumnya berakibat sesak nafas, keracunan, mati
lemas, dan lain-lain).
C9 : Tersentuh aliran listrik.
C10 : Dan lain-lain.
4. KONDISI YANG BERBAHAYA
D1 : Pengamanan yang tidak sempurna (sumber kecelakaan tanpa alat
pengaman, atau dengan alat pengaman yang tidak mencukupi atau
rusak atau tidak berfungsi, dan lain-lain).
D2 : Peralatan/bahan yang tidak seharusnya (mesin, pesawat, peralatan
atau bahan yang tidak sesuai atau berbeda dari keharusan, faktor
lainnya dan lain-lain).
D3 : Kecacatan, ketidaksempurnaan (kondisi atau keadaan yang tidak
semestinya, misalnya: kasar, licin, tajam, timpang, aus, retak, rapuh,
dan lain-lain).
D4 : Pengaturan prosedur yang tidak aman (pengaturan prosedur yang
tidak aman pada atau sekitar sumber kecelakaan, misalnya:
penyimpanan, peletakan yang tidak aman, di luar batas kemampuan,
pembebanan lebih, faktor psikososial, dan lain-lain).
D5 : Penerapan tidak sempurna (kurang cahaya, silau, dan lain-lain).
D6 : Ventilasi tidak sempurna (pergantian udara segar yang kurang,
sumber udara segar yang kurang, dan lain-lain).
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D7

: Iklim kerja yang tidak aman (suhu udara yang terlalu tinggi atau
terlalu rendah, kelembaban udara yang berbahaya, faktor biologi, dan
lain-lain).
D8 : Tekanan udara yang tidak aman (tekanan udara yang tinggi dan yang
rendah, dan lain-lain).
D9 : Getaran yang berbahaya (getaran frekuensi rendah, dan lain-lain).
D10 : Bising (suara yang intensitasnya melebihi nilai ambang batas).
D11 : Pakaian, kelengkapan yang tidak aman (sarung tangan, respirator,
kedok sepatu keselamatan, pakaian kerja, dan lain-lain, tidak tersedia
atau tidak sempurna/cacat/rusak, dan lain-lain).
D12 : Kejadian berbahaya lainnya (bergerak atau berputar terlalu lambat,
peluncuran benda, ketel melendung, konstruksi retak, korosi, dan
lain-lain).
5. TINDAKAN YANG BERBAHAYA
E1 : Melakukan pekerjaan tanpa wewenang, lupa mengamankan, lupa
memberi tanda/peringatan.
E2 : Bekerja dengan kecepatan berbahaya.
E3 : Membuat alat pengaman tidak berfungsi (melepaskan, mengubah,
dan lain-lain).
E4 : Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.
E5 : Memuat, membongkar, menempatkan, mencampur, menggabungkan
dan sebagainya dengan tidak aman (proses produksi).
E6 : Mengambil posisi atau sikap tubuh tidak aman (ergonomi).
E7 : Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya ( misalnya
membersihkan, mengatur, memberi pelumas, dan lain-lain).
E8 : Mengalihkan
perhatian,
mengganggu,
sembrono/dakar,
mengagetkan, dan lain-lain).
E9 : Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan.
E10 : Lain-lain.

C. MEKANISME ADMINISTRASI DAN PENGKAJIAN
I. TINGKAT KANDEP
1. Laporan kejadian kasus kecelakaan sumbernya terdiri dari:
a. anggota masyarakat.
b. Pengurus atau pengusaha melalui bentuk laporan resmi.
c. Hasil temuan Pegawai Pengawas pada waktu mengadakan pemeriksaan
rutin.
2. Dari sumber atau temuan Pegawai Pengawas, Kepala Kandepnaker setempat
mengeluarkan surat perintah kepada Pegawai Pengawas untuk m engadakan
Pemeriksaan tempat Kejadian perkara (TKP).
3. Pegawai Pengawas setelah mengadakan pemeriksaan TKP segera melakukan
pengkajian kecelakaan dengan mempergunakan bentuk/formulir yang telah
ditetapkan.
4. Hasil pengkajian kecelakaan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dikirimkan
kepada Kepala Kanwil Depnaker setempat 1 (satu) exemplar dan 1 (satu)
sebagai arsip di Kandepnaker setempat.
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5. Setiap pengirim hasil pengkajian kecelakaan harus diberikan nomor urut
tersendiri dengan kode wilayah masing-masing sesuai kode surat yang ada.

II. TINGKAT KANWIL
1. Laporan pengkajian kecelakaan dari Kandep ke Kanwil, datanya dianalisis per
Kandep dan per Sektor.
2. Dari data pengkajian ayng ada Kanwil menghitung angka tingkat kekerapan
(Frequency Rate) dan angka tingkat keparahan (Severity Rate) untuk setiap
Kandep/Sektor dan FR, SR Kanwil masing-masing.
3. Rumus yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kekerapan (FR) adalah:
Jumlah Kecelakaan X 1.000.000
Jumlah jam/orang

Untuk menghitung tingkat keparahan (SR) adalah:
Jumlah hari hilang X 1.000.000
Jumlah jam/orang

Waktu kerja per orang diambil rata-rata 7 jam hari atau 40 jam/minggu.
Untuk menentukan kerugian hari kerja yang hilang dapat dilihat dalam tabel
(lampiran II).
4. Analisis statistik kecelakaan Kanwil diteruskan ke Pusat/Dit. PNKK untuk
dihimpun menjadi data nasional.

III. TINGKAT PUSAT
Pusat melakukan analisis statistik kecelakaan secara nasional melalui data wilayah
per Kanwil dan menghitung FR dan SR tingkat nasional.
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LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR
: KEP. 84/BW/1998
TANGGAL
: 8 APRIL 1998

TABEL
KERUGIAN HARI KERJA KARENA CACAT

A. Untuk kerugian dari anggota badan karena cacat tetap atau menurut ilmu bedah.
1. Tangan dan jari-jari
Amputasi seluruh
atau sebagian dari
tulang
Ruas ujung

Ibu jari

Telunjuk

Tengah

Manis

Kelingking

300

100

75

60

50

Ruas tengah

-

200

150

120

100

Ruas pangkal

600

400

300

240

200

900

600

500

450

Telapak
antara
jari-jari
dan
pergelangan
Tangan sampai
pergelangan

3000

2. Kaki dan jari-jari
Amputasi seluruh atau
sebagian dari tulang
Ruas ujung

Ibu jari

Jari-jari lainnya

150

35

Ruas tengah

-

75

Ruas pangkal

300

150

Telapak (antara jari-jari
pangkal kaki)
Kaki sampai pergelangan

600
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3. Lengan
Tiap bagian dari pergelangan sampai siku

3600

Tiap bagian dari
sambungan bahu

4500

atas

siku

sampai

4. Tungkai
Tiap bagian di atas mata kaki sampai lutut

3000

Tiap bagian di atas lutut sampai pangkal
paha

4500

B. Kehilangan Fungsi.
Satu mata

1800

Kedua mata dalam satu kasus kecelakaan

6000

Satu telinga

600

Kedua telinga dalam satu kecelakaan

3000

C. Lumpuh Total dan Mati.
Lumpuh total yang menetap

6000

Mati

6000

Catatan : Untuk setiap luka ringan tidak ada amputasi tulang kerugian hari kerja adalah
jumlah sesungguhnya selma si korban tidak mampu bekerja.
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KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. : KEP. 311/BW/2002
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TEKNISI LISTRIK
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Menimbang

:

a. bahwa listrik mengandung potensi bahaya yang dapat
mengancam keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang
berada di dalam lingkungan tempat kerja, dan mengancam
keamanan bangunan beserta isinya;
b. bahwa untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap
instalasi listrik, harus direncanakan, dipasang, diperiksa dan
diuji oleh orang yang berkompeten dan memiliki ijin kerja
sebagaimana dimaksud dalam Standar Nasional Indonesia
SNI 04-0225 Tahun 2000 tentang Persyaratan Umum
Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL-2000);
c. bahwa untuk itu dikeluarkan ketentuan dan persyaratan
kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja bagi teknis
listrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan

Pemerintah

No.

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom;
4. Keputusan Presiden RI No. : 228 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royang;
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5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-04/MEN/1995
tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.No.
Kep-23/Men/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No.
Kep-75/Men/2002 tentang Berlakunya Standar Nasional
Indonesia SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum
Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di tempat kerja.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Setiap teknisi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam
pekerjaan

pemasangan,

pengoperasian,

pemeliharaan,

pemeriksaan, pengujian dan perbaikan instalasi listrik harus
memenuhi syarat kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja
listrik yang dibuktikan dengan sertifikat dan lisensi keselamatan
dan kesehatan kerja listrik.

KEDUA

:

a. Untuk mendapatkan sertifikat dan lisensi sebagaimana
dimaksud pada amar pertama, teknisi listrik wajib mengikuti
pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja listrik dan
dinyatakan lulus;
b. Mata

pelajaran

dan

syarat-syarat

peserta

pembinaan

keselamatan dan kesehatan kerja listrik seperti tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA

:

Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
listrik sebagaimana dimaksud amar kedua dapat dilaksanakan
oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja (PJK3)
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. Per.04/Men?1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

5567

2 dari 5

KEP.311/BW/2002

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki
sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 6 September 2002
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Ttd.
MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG SERTIFIKASI KOMPETENSI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA TEKNISI LISTRIK
No.
: KEP-311/BW/2002
TANGGAL : 6 September 2002

KOMPETENSI, KURIKULUM DAN SYARAT PESERTA
BIMBINGAN TEKNIK SERTIFIKASI K3 TEKNISI LISTRIK

A.

KOMPETENSI
1. Umum
Dapat melakukan pekerjaan pamasangan, pengoperasian dan pemeliharaan
instalasi listrik secara benar dan aman bagi dirinya, orang lain, peralatan dan
aman dalam pengoperasiannya.
2. Akademik
Memahami secara baik tentang :
a. Potensi bahaya listrik
b. Cara pencegahan bahaya listrik
c. Prosedur kerja selamat
d. Membaca gambar
e. Memeriksa dan menguji instalasi listrik
f. Dasar-dasar teknik kelistrikan
g. Peraturan dan standar kelistrikan
3. Keterampilan Teknik
Dapat melakukan pekerjaan dengan benar antara lain :
a. melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik
b. malaksanakan pekerjaan perawatan instalasi listrik
c. mempergunakan alat ukur listrik
d. mengoperasikan instalasi listrik
e. mengidentifikasi dan mendeteksi bahaya listrik
f. melakukan tindakan pertolongan pertama kecelakaan listrik
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B.

MATA PELAJARAN
1. peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan
kerja listrik

(Modul 1) 2 jam

2. dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja listrik

(Modul 2) 3 jam

3. Dasar-dasar teknik instalasi listrik

(Modul 3) 3 jam

4. Identifikasi bahaya listrik

(Modul 4) 2 jam

5. Sistem pengamanan

(Modul 5) 5 jam

6. Persyaratan instalasi listrik ruang khusus

(Modul 6) 3 jam

7. Sistem proteksi bahaya petir

(Modul 7) 2 jam

8. Klasifikasi pembebanan

(Modul 8) 3 jam

9. Pengukuran listrik (Teori dan Praktek)

(Modul 9) 10 jam

10. Pertolongan pertama kecelakaan listrik

(Modul 10) 2 jam

11. Evaluasi

3 jam

Jumlah jam pelajaran (minimal)

C.

40 jam

PERSYARATAN PESERTA
1. sehat jasmani dan rohani.
2. berpendidikan serendah-rendahnya STM atau sederajat.
3. pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai teknisi listrik.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 6 September 2002
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ttd.
MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574
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SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
No. SE. 06/MEN/1990
TENTANG
PEWARNAAN BOTOL BAJA/TABUNG GAS BERTEKANAN
MENTERI TENAGA KERJA RI

Sebagaimana kita ketahui bahwa pewarnaan botol baja/tabung gas bertekanan telah
diatur secara umum dalam Peraturan Bejana Tekan (Pasal 23, Peraturan No.
1/Men/1982) yang menyatakan:
(1)

Bejana tekan yang dipergunakan untuk zat asam harus di cat biru muda;

(2)

Bejana tekan yang dipergunakan untuk gas yang mudah terbakar harus di cat
merah;

(3)

Bejana tekan yang dipergunakan untuk gas yang beracun harus di cat kuning;

(4)

Bejana tekan yang dipergunakan untuk gas yang beracun dan juga mudah
terbakar harus di cat warna kuning dan merah.

Mengingat masih adanya sementara Industri Gas yang mengikuti Standar Warna
Botol baja/Tabung gas bertekanan dari Negara lain seperti: Inggris, Amerika dan
sebagainya serta belum diberlakukannya Standar Nasional Indonesia (SNI)
khususnya tentang Standar Warna Botol Baja mengakibatkan pewarnaan botol baja di
lapangan beraneka ragam menyimpang dari peraturan perundangan yang beralaku.
Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan bagi tenaga kerja yang menanganinya dan
dapat merupakan sebab timbulnya kecelakaan yang patal bagi tenaga kerja,
perusahaan dan masyarakat umum.
Maka untuk mengatasi hal tersebut dan guna memenuhi permintaan semua pihak
yang
terkait
dengan
pemakaian
gas
bertekanan
khususnya
para
produsen/konsumen, perlu kiranya dikeluarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
tentang Pewarnaan atau Kode Warna Botol baja/Tabung Gas Bertekanan sebagai
berikut:
(1)

Botol baja atau tabung gas bertekanan untuk kelompok gas-gas yang dapat
menyebabkan tercekik/kekurangan zat asam (Asphyxian Gases) harus dicat
warna abu-abu;

(2)

Botol baja atau tabung gas bertekanan untuk kelompok gas yang mudah
terbakat (Inflammable Gases) dan atau mudah meledak (Explosive Gases) harus
dicar warna merah, kecuali botol baja untuk gas minyak cair atau elpiji harus
dicat warna biru/light blue dengan tanda warna merah pada bagian sekeliling
valvinya;
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(3)

Botol baja atau tabung gas bertekanan untuk kelompok gas beracun (Poisonous
Gases) harus dicat warna kuning tua;

(4)

Botol baja atau tabung gas bertekanan untuk kelompok gas yang menyengat
(Corrosive Gases) harus dicat warna kuning muda;

(5)

Botol baja atau tabung gas bertekanan untuk zat asam dan gas-gas lain yang
termasuk kelompok gas pengoksida (Oxidizing Gases) harus dicat warna biru
muda.

(6)

Botol baja atau tabung gas bertekanan untuk gas campuran (Mixed Gases) harus
dicat warna gabungan masing-masing kelompok gas yang dicampurkan.

(7)

Botol baja atau tabung gas bertekanan untuk kelompok gas untuk keperluan
kesehatan (Medical Gases) harus dicat warna putih;

(8)

Pada bagian badan botol baja harus diberi tulisan nama gas yang diisikan
dibuat dengan sablon warna hitam.

(9)

Pewarnaan botol baja atau tabung gas bertekanan di atas, tidak berlaku untuk
tabung alat pemadam api ringan.

(10) Untuk jelasnya bersama Surat Edaran ini dilampirkan Prinsip-prinsip Pedoman
Pewarnaan Botol Baja/Tabung Gas Bertekanan dan Contoh Physik warna Botol
Baja/Tabung Gas Bertekanan.
Agar pewarnaan botol baja/tabung gas bertekanan ini segera dapat direalisir,
diharapkan Saudara-saudara Pimpinan Perusahaan produsen gas industri
dapat melaksanakannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai
tanggal dikeluarkannya Surat Edaran ini, dan kepada Pegawai Pengawasan
Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
ttd
Drs. Cosmas Batubara
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Tembusan Kepada Yth:
1.

Sekjen Depnaker.

2.

Irjen Depnaker.

3.

Dirjen Bimawas.

4.

Menteri Perindustrian R. I

5.

Menteri Pertambangan dan Energi R. I

6.

Menteri Perdagangan R. I.

7.

Menteri Kesehatan R. I.

8.

Ketua Dewan Standarisasi Nasional.

9.

Ketua Aosiasi Produsen Gas-gas Industri Indonesia.

10.

KaKanwil Depnaker Seluruh Indonesia.

11.

KaKandepnaker Seluruh Indoonesia.
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LAMPIRAN

:

SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA R. I

NOMOR

:

SE 06/MEN/1990

TANGGAL

:

21 APRIL 1990

PEWARNAAN BOTOL BAJA/TABUNG GAS BERTEKANAN
I.

PRINSIP-PRINSIP PEWARNAAN/COLOR CODING BOTOL BAJA.
Prinsip-prinsip pewarnaan/color coding untuk botol baja atau tabung gas
bertekanan pada dasarnya harus sesuai dengan Standar dan peraturan
perundangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,
dapat dipahami bahwa:
1.

Warna botol baja adalah berhubungan dengan sifat kimia dan atau fisika
dan gas-gasnya yang hendak ditonjolkan potensi bahayanya.

2.

Suatu botol baja yang berisi gas yang mengandung lebih dari satu potensi
bahaya yang akan ditonjolkan, ditandai dengan gabungan warna dasar.

3.

Suatu botol baja yang berisi gas walaupun di udara mengandung potensi
bahaya yang bersifat fatal, ditandai dengan warna dasar menyolok.

Disamping perwanaan botol baja yang harus sesuai dengan Standar dan
perundangan yang berlaku, masih dapat ditambahkan prinsip-prinsip sebagai
berikut:
1.

Jenis-jenis warna dasar diusahakan seminimal mungkin, agar orang
awam dapat dengan mudah mengenal dan mengingat maksudnya.

2.

Gas-gas yang berbeda jenisnya tetapi mempunyai kesamaan potensi
bahaya yang hendak di tonjolkan, diberi warna dasar yang sama, namun
dibedakan dengan penandaan khusus di tempat tertentu pada badan atau
leher. Penandaan tersebut dapat berbentuk tulisan nama gas yang
disablonkan secara menyolok sepanjang badan botol atau berupa labeling
tanda peringatan khusus yang ditempelkan pada bagian leher.

3.

Gas-gas yang jenisnya beraneka ragam dapat dikelompokkan menurut
sifat dan potensi bahayanya menjadi:
1.

Kelompok gas yang dapat menyebabkan tercekik/kekurangan zat
asam (Asphyxian Gases) misalnya: nitrogen, karbondioksida, gas
mulia, (argon, helium, kripton, xenon, dan neon), gas fluor karbon
(refrigerant).

2.

Kelompok gas mudah terbakar dan atau meledak (Inflammable and or
Explosive Gases) misalnya: hydrogen, acetylene, gas-gas hydrocarbon
(carbonyl sulfida, pentana, methana, propylene, methanol, ethanol,
benzana, alkohol, vinil chlorida, butane dan propane).

3.

Kelompok gas beracun (Poisonoue Gases) misalnya: arsine, cynoge,
hydrogen, clamida, phosgene, berbagai macam pestisida, asam
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chlorida, dichlorobenzene, nitrogen dioksida, atau pentana chlorida,
fenol naptalena, amonium chlorida, carbon monoksida, glioksida
dan bomethil.

II.

4.

Kelompok gas penyengat (Corrosive Gases) misalnya: anhydrous
amoniak, amoniak, boron thriclorin, chlor, sulfur dioksida,
hydrogen chlorida, methil chlorida, dan methyl brimida.

5.

Kelompok gas pengoksida (Oxiding Gases) misalnya: oksida
termasuk udara tekan.

6.

Kelompok gas campuran (Mixed Gases) misalnya: campuran gas 10%
CO dan 90% argon, campuran gas mudah terbakar dengan gas
beracun dan sebagainya.

7.

Kelompok gas untuk keperluan kesehatan (Medical Gases) termasuk
gas untuk keperluan penyelaman, penerbangan dan kesehatan kerja
misalnya: oksigen, helium chlorophane, udara tekan, lumigas stril
gas dan mixed gas.

PEWARNAAN BOTOL BAJA/TABUNG GAS BERTEKANAN
1.

Berdasarkan prinsip-prinsip pewarnaan/color coding tersebut di atas,
maka warna botol baja/tabung gas bertekanan dapat dikelompokkan
menurut: jenis, sifat, dan potensi bahayanya sebagai berikut:
1.1.

Kelompok gas yang dapat menyebabkan tercekik dicat warna abuabu.

1.2.

Kelompok gas mudah terbakar dan atau mudah meledak dicat
warna merah, kecuali gas minyak cair atau elpiji dicat warna
biru/light blue dengan tanda warna merah pada bagian sekeliling
valve.

1.3.

Kelompok gas beracun dicat warna kuning tua.

1.4.

Kelompok gas yang dapat menyengat dicat warna kuning muda.

1.5.

Kelompok gas untuk keperluan kesehatan dicat warna putih

1.6.

Kelompok gas campuran dicat warna sesuai jenis gas yang
dicampurkan.

1.7.

Zat asam dan gas-gas lain yang termasuk kelompok gas pengoksida
dicat warna biru muda

2.

Pada bagian badan botol baja, harus diberi tulisan nama gas yang diisikan
dibuat dengan ssablon warna hitam.

3.

Warna masing-masing kelompok jenis gas bertekanan seperti contoh pada
tabel 1/7.

4.

Tabel 1/7 merupakan bagian yang terpisahkan dari lampiran surat edaran
ini.
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III.

PENGECATAN BOTOL BAJA
1.

Jenis Cat
Cat yang dimaksud adalah cat produksi pabrik yang telah diakui oleh
Instansi Pemerintah yang berwenang dan mempunyai sifat-sifat berikut:

2.

1.

Cat tersebut harus mempunyai daya lekat terhadap baja yang cukup
baik guna melindungi permukaan bejana tekanan/selinder botol
baja sempurna dari pengaruh udara.

2.

Cat tersebut harus mempunyai kekerasan dan elastisitet, agar daya
lenturnya baik, sehingga cukup tahan pukul atau tekanan dari luar.

3.

Cat tersebut harus tidak mudah terbakar dan tahan air.

4.

Cat harus dibuat sedemikian rupa dimana warnanya tidak mudah
berubah dan luntur.

5.

Cat harus dibuat tahan terhadap cuaca udara yang berubah-ubah
sehingga tidak ada penuaan atau perubahan.

Pengecatan
Pada dasarnya pelaksanaan coating dan finishing harus dilakukan dengan
memakai cat yang telah disesuaikan dengan kelompok/jenis gas yang
diisikan berdasarkan sumber bahaya serta kondisi dari botol atau tabung
gas bertekanan yang akan digunakan. Jika lapisan telah dilakukan dengan
anti karat, cat harus dikeringkan sesuai dengan sifat-sifatnya.

3.

Pengecatan Ulang
Pengecatan ulang botol baja atau tabung gas bertekanan harus diadakan
apabila:
a.

Warnanya sudah berubah, luntur dan sudah tidak menunjukkan
lagi identitas warna yang seluruhnya.

b.

Warna cat yang seharusnya sudah hilang, atau tertutup sehingga
identitas warna tersebut dari 50% luasan permukaan badan botol
baja.

c.

Dilakukan pengujian/pengetesan botol baja (hydrostatik test) seperti
telah dilakukan selama ini oleh masing-masing Anggota Asosiasi
Produsen Gas-gas Industri di bawah pembinaan/pengawasan
Departemen Tenaga Kerja.

d.

Dilakukan penggantian pengisian/penggunaan botol baja yang
bersangkutan dengan gas-gas yang lain atas izin Departemen
Tenaga Kerja.
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
ttd
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Drs. Cosmas Batubara
CONTOH PHYSIK WARNA BOTOL BAJA
UNTUK KELOMPOK GAS YANG DAPAT MENYEBABKAN PENCEKIKAN
(ASPHYXIAN GASES)
TABEL 1
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
−

Botol baja dicat warna:
ABU-ABU - PEWTER

−

Tulisan NITROGEN sepanjang
badan botol, dibuat dengan
sablon warna: HITAM

−

Pada
leher
botol
dapat
ditempelkan labeling dan tandatanda khusus lainnya

CATATAN:
Warna: ABU-ABU - PEWTER sesuai dengan kode warna K3: A365
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CONTOH PHYSIK WARNA BOTOL BAJA UNTUK KELOMPOK GAS YANG
MUDAH TERBAKAR DAN ATAU MELEDAK
(INFLAMMABLE GASES AND OR EXPLOSIVE GASES)
TABEL 2
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
−

Botol baja dicat warna:
MERAH SIGNAL RED

−

Tulisan HYDROGEN sepanjang
badan botol, dibuat dengan
sablon warna: HITAM

−

Pada
leher
botol
dapat
ditempelkan labeling dan tandatanda khusus lainnya

CATATAN:
Warna: MERAH-SIGNAL RED sesuai dengan kode warna K3: A356 - 437
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PEWARNA BOTOL BAJA ELPIJI
TYPE 108 LITER (45 KG)
TABEL. 2A
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
1.

Botol Elpiji dicat warna:
BIRU LIGHT BLUE ELPIJI

2.

Pada badan botol dapat dituliskan
nama elpiji dengan code Tanda
Gas Mudah Terbakar (lidah api).

3.

Pada bagian Tutup atas diberikan
tanda-tanda tulisan mengenai
indentitas botol.

4.

Pada sekeliling valve dicat warna
merah sebagai warna tanda gas
mudah terbakar.

CATATAN:
Warna: BIRU-LIGHT BLUE ELPIJI sesuaikan dengan kode warna K3: A365
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PEWARNAAN BOTOL BAJA ELPIJI
TYPE 26, 2 LITER (12 KG)
TABEL 2b
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
1.

Botol Elpiji dicat warna:
BIRU LIGHT BLUE ELPIJI

2.

Pada
badan
botol
dapat
dituliskan nama elpiji dengan
kode Tanda Gas Mudah Terbakar
(lidah api).

3.

Pada hand quard diberikan
tanda-tanda
tulisan/slagletter
mengeni identitas botol.

4.

Pada sekeliling valve dicat warna
merah sebagai warna tanda gas
mudah terbakar.

CATATAN:
Warna: BIRU-LIGHT BLUE ELPIJI sesuai dengan kode warna K3: A 365
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CONTOH PHYSIK WARNA BOTOL BAJA
UNTUK KELOMPOK GAS BERACUN
(POISONOUS GASES)
TABEL 3
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
−

Botol baja dicat warna: KUNING
TUA LEMON

−

Tulisan
ASAM
CHLORIDA
sepanjang badan botol, dibuat
dengan sablon warna: HITAM

−

Pada leher botol dapat ditempelkan
labeling dan tanda-tanda khusus
lainnya.

CATATAN:
Warna: KUNING TUA-LEMON sesuai dengan kode warna K3: A 365 - 2024
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CONTOH PHYSIK WARNA BOTOL BAJA
UNTUK KELOMPOK GAS YANG MENYENGAT
(CORROSIVE GASES)
TABEL 4
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
−

Botol baja dicat warna:
KUNING
YELLOW

MUDA

FASHION

−

Tulisan AMONIAK sepanjang
badan botol, dibuat dengan sablon
warna: HITAM

−

Pada
leher
botol
dapat
ditempelkan labeling dan tandatanda khusus lainnya.

CATATAN:
Warna: KUNING MUDA-FASION YELLOW sesuai dengan kode warna K3: A 365 882
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CONTOH PHYSIK WARNA BOTOL BAJA
UNTUK KELOMPOK GAS UNTUK KEPERLUAN KESEHATAN
(MEDICAL GASES)
TABEL 5
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
−

Botol baja dicat warna:
PUTIH BRILLIANT WHITE

−

Tulisan
OKSIGEN
sepanjang
badan botol dibuat dengan sablon
warna: HITAM

−

Pada
leher
botol
dapat
ditempelkan labeling dan tandatanda khusus lainnya.

CATATAN:
Warna: PUTIH-BRILLIAN WHITE sesuai dengan kode warna K3: A.368 - 290
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CONTOH PHYSIK WARNA BOTOL BAJA
UNTUK ZAT ASAM DAN KELOMPOK GAS PENGOKSIDA
(OXIDIZING GASES)
TABEL 7
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
−

Botol baja dicat warna:
BIRU MUDA-NEPTUNE

−

Tulisan OXYGEN sepanjang badan
botol dibuat dengan sablon warna:
HITAM

−

Pada leher botol dapat ditempelkan
labeling dan tanda-tanda khusus
lainnya.

CATATAN:
Warna: BIRU MUDA-NEPTUNE sesuai dengan kode warna K3: A 365 - 2031

__________________________________________________________________________________________________________________POWERGEN JAWA TIMUR

MTK6-1990.PDF

5584

14

CONTOH PHYSIK WARNA BOTOL BAJA
UNTUK KELOMPOK GAS CAMPURAN
(MIXED GASES)
TABEL 6
KONSTRUKSI BOTOL BAJA

KETERANGAN
−

Botol baja dicat warna:
ABU-ABU-PEWTER
KUNING-LEMON

DAN

−

Tulisan
GAS-CAMPURAN
sepanjang badan botol, dibuat
dengan sablon warna: HITAM

−

Pada
leher
botol
dapat
ditempatkan labeling dan tandatanda khusus mengenai: sifat gas
bahaya
dan
petunjuk
penanganannya.

CATATAN:
Warna: ABU-ABU-PEWTER DAN KUNING-LEMON sesuai dengan kode warna K3
A365 – 695, A 365 – 2024
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SURAT EDARAN
NOMOR SE. 05/BW/1997
TENTANG
PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Peningkatan pembangunan di bidang industri membutuhkan penggunaan teknologi maju dan
bahan-bahan berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk
mencegah dan mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja perlu dilakukan
upaya-upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.
Salah satu upaya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja adalah penggunaan
alat-alat pelindung diri. Untuk menjamin bahwa alat pelindung diri yang digunakan efektif dan
sesuai dengan bahaya lingkungan kerja yang dihadapi, maka perlu proses penilaian dan
pengesahan.
Sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja R. I. No. Inst 02/BW/BK/1984 tanggal 30
Agustus 1984 tentang Pengesahan Alat Pelindung Diri, maka semua alat pelindung diri yang
diedarkan dan digunakan di seluruh Indonesia harus sudah terdaftar dan disetujui oleh
Departemen Tenaga Kerja R. I.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 April 1997
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan
ttd
Drs. Suwarto
NIP. 160011300
Kepada Yth.
Seluruh Pimpinan Perusahaan di Indonesia
Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Kantor Wilayah Depnaker di seluruh Indonesia
2. Ketua DPP. APINDO
3. Ketua DPP FSPSI
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DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 – JAKARTA
Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 – Fax (021) 5253913
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. KEP. 113/DJPPK/IX/2006
TENTANG
PEDOMAN DAN PEMBINAAN TEKNIS PETUGAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA RUANG TERBATAS (CONFINED SPACES)
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Menimbang

: a.
b.

c.

Mengingat

: 1.
2.
3.
4.

Menetapkan
PERTAMA
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:
: a.

bahwa kegiatan industri yang dilakukan di dalam ruang
terbatas semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan
bahaya bagi tenaga kerja maupun aset perusahaan lainnya.
bahwa untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja yang ditimbulkan oleh bahaya bahan-bahan kimia yang
mengandung racun dan mudah terbakar yang terdapat di
dalam ruang terbatas, maka diperlukan pengendalian dan
pengawasan secara berjenjang yang dilakukan oleh personil
yang kompeten di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
ruang terbatas.
bahwa untuk itu perlu adanya pedoman yang mengatur
ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ruang
terbatas/confined spaces dan petugas keselamatan dan
kesehatan kerja ruang terbatas/confined spaces dalam
bentuk surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan.
Undang-undang No. 3 tahun 1969 tentang Persetujuan
Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan
dan Kantor-Kantor
Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.187/MEN/1999
tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat
Kerja

MEMUTUSKAN
Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas
adalah tenaga tehnis keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No. SE.117/MEN/2005 tentang Pemeriksaan
Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat, dan TempatTempat Publik Lainnya yang memiliki kompetensi khusus di
1

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

bidang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang
terbatas/tertutup dibuktikan dengan sertifikat pembinaan.
b. Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ruang Terbatas
sebagaimana dimaksud huruf a yang selanjutnya disebut
Petugas K3 Confined Spaces terdiri dari 2 (dua) jenjang
meliputi Petugas Madya dan Petugas Utama
a. Sertifikat pembinaan sebagaimana dimaksud amar pertama
huruf a dan b diperoleh melalui proses pembinaan tehnis
yang terdiri dari seleksi, diklat, dan ujian serta dinyatakan
lulus ujian.
b. Seleksi dan diklat dapat diselenggarakan oleh Perusahaan
Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang diklat sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Tenaga
Kerja
RI
No.PER.04/MEN/1995 atau oleh internal perusahaan (in
house training) atas persetujuan Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi RI.
c. Ujian diselenggarakan oleh tim yang dibentuk oleh
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI atau Lembaga
Uji lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada
amar kedua huruf c diberikan sertifikat oleh Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi RI.
Rincian kompetensi, kurikulum dan persyaratan khusus peserta
pembinaan tehnis Petugas K3 confined spaces tertera pada
lampiran keputusan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Jakarta
: 29 September 2006

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

MSM. Simanihuruk, SH, MM
NIP. 130353033
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KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733,, Ext.604, 257
Telp. 021. 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5268045
Home Page: http://www.depnakertrans.go.id
d

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO. : KEP. 74/PPK/XII/2013
TENTANG
LISENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG SUPERVISI PERANCAH
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Menimbang

Mengingat
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:

:

a.

bahwa pada pelaksanaan pekerjaan di ketinggian yang
menggunakan sarana bantu berupa perancah yang
memiliki resiko terjadinya kecelakaan kerja yang
berdampak pada terhambatnya proses pekerjaan
konstruksi.

b.

bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja
pekerjaan penggunaan perancah di tempat kerja
diwajibkan
memiliki
personil
yang
mempunyai
kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada pedoman
teknis keselamatan dan kesehatan kerja bidang perancah.

c.

bahwa untuk itu perlu adanya persyaratan yang mengatur
tentang lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang
supervisi perancah yang ditetapkan dengan suatu
keputusan.

1.

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja;

2.

Undang-undang
No.
Ketenagakerjaan;

3.

Undang – Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi
Konvensi ILO No. 18 mengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan;

4.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995
tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan
Kerja;

5.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
Per. 12/Men/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.

7.

Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Menteri Pekerjaan Umum No. 174/Men/1986 dan No.
104/Kpts/1986 tentang K3 pada Tempat Kegiatan
Konstruksi Bangunan.

13

Tahun

2003

tentang

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PERTAMA

:

Setiap personil yang diserahi tugas dan kewenangan dalam
pekerjaan pengawasan, perencanaan, pemeriksaan, dan
pengujian peralatan perancah harus memenuhi syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuktikan dengan
adanya lisensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang
supervisi perancah.

KEDUA

:

a.

Personil yang diserahi tugas dan kewenangan dalam
pekerjaan perancah yang dimaksud adalah Personil
pengawas pekerjaan konstruksi perancah.

b.

Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada
amar pertama personil tersebut wajib mengikuti
pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja bidang
supervisi perancah.

c.

Mata pelajaran dan syarat-syarat peserta pembinaan
keselamatan dan kesehatan kerja bidang supervisi
perancah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

d.

Lisensi K3 bagi pengawas perancah berlaku selama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA

:

Penyelenggaraan pembinaan keselamatan dan kesehatan
kerja bidang supervisi perancah sebagaimana yang dimaksud
pada amar kedua dapat dilaksanakan oleh perusahaan jasa
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995
tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Jakarta

Tanggal

:

31 Desember 2013

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
NO.: KEP. 74/PPK/XII/2013
TENTANG LISENSI KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA BIDANG SUPERVSI PERANCAH.

LISENSI, MATA PELAJARAN DAN SYARAT-SYARAT PESERTA PEMBINAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAH KERJA PERSONIL SUPERVISI PERANCAH.
A.

LISENSI
1. Umum
Dapat melaksanakan perencanaan, desain dan pengawasan pekerjaan serta
inspeksi perancah sesuai dengan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
2. Pengetahuan
Memiliki pengetahuan persyaratan K3 perancah sekurang-kurangnya meliputi:
a. Identifikasi Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko Perancah;
b. Jenis-jenis dan Perlengkapan Perancah;
c. Rancang Bangun Perancah;
d. Pemasangan dan Pembongkaran Perancah;
e. Inspeksi Perancah;
f.

Sistem Proteksi Bahaya;

g. Bekerja Diketinggian ;
h. P3K di Tempat Kerja dan Rencana Tanggap Darurat;
i.

Prosedur Kerja Aman Perancah.

3. Keterampilan Teknik
Memiliki keterampilan teknik sekurang-kurangnya meliputi:
a. Melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian resiko perancah;
b. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kelaikan perancah;
c. Merancang, menghitung dan menganalisa perancah;
d. Melaksanakan pengawasan pemasangan, penggunaan dan pembongkaran
perancah;
e. Melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan sistem proteksi
bahaya;
f.

Melaksanakan pengawasan bekerja diketinggian;

g. Mengidentifikasi jenis pertolongan yang diperlukan pada saat terjadi
kecelakaan kerja serta mengetahui fasilitas P3K dan tanggap darurat yang
diperlukan;
h. Melaksanakan pengawasan terhadap prosedur kerja aman perancah;
i.
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Membuat pelaporan pekerjaan persiapan, pemasangan, pemakaian dan
pembongkaran perancah.

B.

MATERI PEMBINAAN

Pelaksaan pembinaan supervisi perancah sekurang-kurangnya dilakukan selama 50
jam dengan materi sebagai berikut:
No.
I

Materi

Jumlah (Jam)

KELOMPOK DASAR
1.

Kebijakan dan Pengetahuan Dasar K3

2

2.

Pembinaan dan Pengawasan Norma K3 Perancah

2

II

KELOMPOK INTI

1.

Jenis-jenis dan Perlengkapan Perancah

6

2.

Rancang Bangun Perancah

4

3.

Pemasangan dan Pembongkaran Perancah

4

4.

Inspeksi Perancah

3

5.

Sistem Proteksi Bahaya

3

III

KELOMPOK PENUNJANG

1.

Identifikasi Bahaya, Penilaian, Pengendalian Resiko
Perancah

2

2.

Bekerja Diketinggian

2

3.

P3K di Tempat Kerja dan Rencana Tanggap Darurat

2

IV

EVALUASI

1.

Ujian Teori

2

2.

Laporan Pekerjaan Supervisi

3

3.

Praktek Lapangan

15
JUMLAH

C.

50

PERSYARATAN PESERTA
Persyaratan perserta pembinaan supervisi perancah sebagai berikut:
1. Berbadan sehat
2. Berpendidikan SLTA dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
dibidang perancah
3. Telah mengikuti pembinaan teknisi perancah

Ditetapkan di

: Jakarta

Tanggal

: 31 Desember 2013

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Drs. A. Mudji Handaya, M.Si
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KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kay. 51, Jakarta Selatan 12950. Telp. 5255733. Ext. 604. 257, 264, 151
Telp. 021 5275240. 5260955. Faks. 5279365. 5213571. 5268045
Home page http://www.nakergoid
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Januari 2018
Nomor
Lamp
Hal

B. 1 5 /BINVVASK3/1/2018
: 2 berkas
: Pelaksanaan GERMAS Bidang
Ketenagakerjaan di Tempat Kerja

Yth. :
1. Para Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
2. Para Pimpinan Perusahaan
diSeluruh Indonesia
Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan upaya promotif
dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, telah
dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS).
Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI tersebut, Menteri Ketenagakerjaan RI
telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 267 Tahun 2017 tentang Kelompok
Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kementerian Ketenagakerjaan yang
selanjutnya disebut Pokja GERMAS Bidang Ketenagakerjaan.
Pokja GERMAS Bidang Ketenagakerjaan ini dibentuk untuk melaksanakan
program/kegiatan GERMAS bagi pekerja/buruh di perusahaan dan pegawai di
Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut di
atas, dihimbau kepada kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi
dan pimpinan perusahaan untuk mengambil Iangkah — Iangkah sebagai berikut:
A. Kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi
1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dalam
upaya pelaksanaan GERMAS bidang ketenagakerjaan di tempat kerja;
2. Mendorong dan memfasilitasi kepada Pimpinan Perusahaan untuk:
a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada
pekerja;
b. Menyediakan sarana ruang menyusui di tempat kerja;
c. Melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja;
d. Menerapkan kawasan tanpa asap rokok di tempat kerja.
3. Menyampaikan laporan hasil pendataan perusahaan yang telah melakukan
kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf (a) s/d (d)
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dengan menggunakan formulir terlampir (lampiran 1) setiap 3 bulan secara
online dan atau offline kepada Menteri Ketenagakerjaan Cq. Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3;
B Kepada setiap pimpinan perusahaan / tempat kerja diwajibkan untuk:
1. Memberikan informasi dan edukasi kepada pekerja/buruh tentang upaya
pelaksanaan Program GERMAS di tempat kerja yang telah disusun dan
dilaksanakan oleh pengurus perusahaan.
2. Melaksanakan program GERMAS di perusahaan yaitu :
a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada
pekerja;
b. Menyediakan sarana ruang menyusui di tempat kerja;
c. Melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja;
d. Menerapkan kawasan tanpa asap rokok di tempat kerja.
3. Mengintegrasikan Pelaksanaan Program GERMAS di tempat kerja ke
dalam pelaksanaan program/kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3).
4. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pelaksanaan
Program GERMAS di tempat kerja.
5. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan GERMAS di tempat kerja
kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dengan
tembusan kepada Kementerian Ketenagakerjaan cq Dirjen Binwasnaker
dan K3, dengan menggunakan formulir terlampir (lampiran 2) secara online
dan atau secara offline.
Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.
Direktur JenderapRembinaan Pengawasan
'an dan K3

riyanto
70385
Tembusan :
1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI;
3. Direktur Jenderal PHI & Jamsos TK.
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Lampiran 1

Laporan Kegiatan GERMAS di Tempat Kerja

A.

Provinsi
Nama Instansi
Alamat Instansi
Telp & Email

B. Hasil Kegiatan

No

Jenis Kegiatan

Bentuk Kegiatan

Jumlah

Keterangan

Perusahaan
1

Deteksi dini Penyakit
Akibat Kerja (PAK)

a) Pemeriksaan kesehatan
(MCU) Tenaga Kerja
sebelum bekerja
b) Pemeriksaan kesehatan
(MCU) Tenaga Kerja
Berkala
c) Pemeriksaan kesehatan
(MCU) Tenaga Kerja
Khusus

2

Olahraga di Tempat
Kerja

a) Penyediaan fasilitas
Olahraga
b) Kegiatan Olahraga

3

Ruang/Sarana

Penyediaan Sarana/ Ruang

menyusui di Tempat

Menyusui

Keja
4

Kawasan Tanpa Asap

a) Penyediaan Ruang

Rokok di Tempat

Merokok KhusuS

Kerja

(smoking area)
b) Sosialisasi/edukasi

Keterangan:
MCU : Medikal Chek Up

,

20..

Kepala Instansi yang membidangi
Ketenagakerjaan

Ttd
(

5595

)

Lampiran 2
Laporan Kegiatan GERMAS di Tempat Kerja

A. Identitas Perusahaan
Nama Perusahaan / Instansi :
Alamat Perusahaan
No. Telp / Fax Perusahaan
Email Perusahaan
B. Hasil Kegiatan:
No
1

Jenis Kegiatan
Deteksi Penyakit
Akibat Kerja (PAK)

Bentuk Kegiatan

Jumlah / Volume

a) Pemeriksaan
kesehatan (MCU)
Tenaga Kerja
sebelum bekerja
b) Pemeriksaan
kesehatan (MCU)
Tenaga Kerja
Berkala
c) Pemeriksaan
kesehatan (MCU)
Tenaga Kerja
Khusus

2

Olahraga di Tempat
Kerja

3

4

Ruang/Sarana
menyusui di Tempat
Keja
Penyediaan Kawasan
Tanpa Asap Rokok di
Tempat Kerja

a) Penyediaan
fasilitas
Olahraga
b) Kegiatan Olahraga
Penyediaan Sarana/
Ruang Menyusui
a) Penyediaan Ruang
Merokok KhusuS
(smoking area)
b) Sosialisasi/edukasi
20.
Ketua P2K3

Ttd
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Keterangan

Kumpulan Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia

Regulasi dari
Kementerian Kesehatan terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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Peraturan Menteri Kesehatan
No. 416 Tahun 1990
Tentang : Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
menimbang :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, perlu dilaksanankan pengawasan kualitasa air
secara intensif dan terus menerus;
b.
bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi
syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan;
c.
bahwa syarat-syarat kualitas air yang berhubungan dengan
kesehatan yang telah ada perlu disesuaikan dengan
perkembangan teknologi dan upaya kesehatan serta kebutuhan
masyarakat dewasa ini;
d.
bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c perlu ditetapkan
kembali syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dengan
Peraturan Menteri Kesehatan.
Mengingat :
1.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tamabahan Tahun 1960 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)
2.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk
Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2455);
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3215);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan
Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
6.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7.
Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan
Hidup Nomor 02/Men.KLH/I/1988 tentang Pedoman Penetapan
Baku Mutu Lingkungan.
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Memutuskan :
Menetapkan :
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a.
Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian
umum.
b.
Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan
dan dapat langsung diminum.
c.
Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang
kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila
telah dimasak.
d.
Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan
untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat-syarat
kesehatan.
e.
Air Pemandian Umum adalah air yang digunakan pada tempat
pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan
tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat
kesehatan.
f.
Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten/Kotamadya.
g.
Kakanwil adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Propinsi.
h.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit
Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen
Kesehatan.
BAB II
Syarat-syarat
(1)
(2)

Pasal 2
Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi
persyaratan mikrobiologi, Fisika kimia, dan radioaktif.
Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
dalam lampiran I,II,III, dan IV peraturan ini.
BAB III
Pengawasan

(1)
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pasal 3
Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan
kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan
membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air.

(2)

(1)

(2)
(3)

Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II
Pasal 4
Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup :
a.
Pengamatana lapangan dan pengambilan contoh air termasuk
pada proses produksi dan distribusi.
b.
Pemeriksaan contoh air.
c.
Analisis hasil pemeriksaan.
d.
Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul
dalam hasil kegiatan a,b, dan c
e.
Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya
penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
Hasil pengawasankualitas air dilaporkan secara berkala oleh Kepala
Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II secara berjenjang dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal.
Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan syarat-syarat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta kualitas
tenaga pengawas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5
Pemeriksaan contoh air dilaksanakan oleh laboratorium yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

Pasal 6
Penyimpanan dari syarat-syarat kualitas air seperti yang tercantum
dalam Peraturan Menteri ini tidak dibenarkan, kecuali dalam keadaan
khusus di bawah pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat
II setelah berkonsultasi dengan Kakanwil;
Kakanwil dalam Memberikan pertimbangan setelah mendapat petunjuk
Direktur Jenderal.
Pasal 7
Pembinaan teknis terhadap pengawasan kualitas air di tingkat Pusat
dilakukan oleh Direktur Jenderal;
Pembinaan teknis terhadap pengawasan kualitas air di tingkat propinsi
dilakukan oleh Kakanwil;
Pembinaan teknis terhadap pengawasan kualitas air di Daerah Tingkat
II dilakukan oleh Kakandep;

Pasal 8
Pembiayaan pemeriksaan contoh air yang dimaksudkan dalam Peraturan
Menteri ini di bebankan kepada Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 9
Air yang digunakan untuk kepentingan umum wajib diuji kualitas airnya.
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BAB IV
Penindakan
Pasal 10
Barang siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang dapat mengakibatkan
bahaya bagi kesehatan dan merugikan bagi kepentingan umum maka dapat
dikenakan tindakan administratif dan atau tindakan pidana atau tindakan
lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
Ketentuan Penutup
Pasal 11
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka :
a.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01/Birhukmas/I/1975 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
b.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 172/MenKes/Per/VIII/1978
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Kolam Renang;
c.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MenKes/Per/VI/1982 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Pemandian Umum;
Dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 12
Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan syarat-syarat dalam
pengawasan kualitas air yang masih berlaku harus disesuaikan dengan
peraturan ini.
Pasal 13
Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini,
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan perundang
Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 1990
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
ttd
Dr. Adhyatma, MPH
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LAMPIRAN I
Peraturan Menteri Kesehatan R.I No : 416/MENKES/PER/IX/1990
Tanggal : 3 September 1990
DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM

5602

5603

5604

Keterangan :
mg

= miligram

ml

= milliliter

L

= Liter

Bg

= Beguerel

NTU

= Nepnelometrik Turbidity Units

TCU

= True Colour Units

Logam berat merupakan logam terlarut
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Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 13 September 1990

Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
ttd
Dr. Adhyatma, MPH

LAMPIRAN II
Peraturan Menteri Kesehatan R.I No : 416/MENKES/PER/IX/1990
Tanggal : 3 September 1990
DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR BERSIH

5606

5607

5608

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 13 September 1990

Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
ttd
Dr. Adhyatma, MPH
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LAMPIRAN III
Peraturan Menteri Kesehatan R.I No : 416/MENKES/PER/IX/1990
Tanggal : 3 September 1990
DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR KOLAM RENANG

Catatan :
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Sumber air kolam renang adalah air bersih yang memenuhi persyaratan
sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini
Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 13 September 1990

Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
ttd
Dr. Adhyatma, MPH

LAMPIRAN IV
Peraturan Menteri Kesehatan R.I No : 416/MENKES/PER/IX/1990
Tanggal : 3 September 1990
DAFTAR PERSYARATAN KUALITAS AIR PEMANDIAN UMUM
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Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 13 September 1990

Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
ttd
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Dr. Adhyatma, MPH

__________________________________
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Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996
Tentang : Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi
Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menmbang :
a.

bahwa sebagai dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan
teknologi di berbagai bidang maka produksi, distribusi dan
penggunaan bahan berbahaya semakin meningkat jumlahnya
maupun jenisnya.

b.

bahwa penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan
peruntukannya dan penanganannya dapat menimbulkan ancaman
atau bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan;

c.

bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi
resiko bahan berbahaya dilakukan melalui pemberian informasi
yang benar tentang penanganan bahan berbahaya kepada
pengelola bahan berbahaya dan masyarakat urnum;

d.

bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/Per/XI/
1993 tentang Bahan Berbahaya tidak sesuai lagi dengan
perkembangan situasi perdagangan dunia saat ini sehingga perlu
dirubah dan ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan
tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.

Mengingat :
1.

Ordonansi Bahan Berbahaya Stbl 1949 Nomor 377;

2.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2210);

3.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 3215);
4.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
Negara Nomor 3274);

1

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

6.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

7.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3495);

8.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreementt Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Homer 3564);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas
Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara
Tahun 1973 Nomer 12);

10.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Organisasi Departemen

11.

Keputusan Presiden Nomer 15 Tahun 1984 tentang Susunan
Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :
Menetapakan :
PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGAMANAN BAHAN
BERBAHAYA BAGI KESEHATAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.
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Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam
bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membayakan
kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung.
yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik.
korosif dan iritasi.

2.

Lembaran Data pengaman (LDP) adalah lembar petunjuk yang berisi
informasi tentang sifat fisika, kimia dan bahan berbahaya, jenis
bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan
khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat di dalam
penanganan bahan berbahaya.

3.

Direktur Jenderal adalah Direkiur Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan.
Pasal 2

Jenis bahan berbahaya dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah bahan
berbahaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
Pasal 3
(1)

Setiap jenis bahan berbahaya yang akan didistribusikan atau
diedarkan harus didaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat
dan Makanan Departemen Kesehatan.

(2)

Pendaftaran bahan berbahaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat
dilakukan oleh produsen, importir atau distributor bahan berhahaya
dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang
diperlukan sesuai dengan contoh formulir pendaftaran pada Lampiran
II.

(3)

Kepada produsen atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen yang
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diberikan tanda bukti pendaftaran.
Pasal 4

(1)

Setiap badan usaha alau perorangan yang mengelola bahan berbahaya
harus membuat menyusun dan memiliki lembaran data pengaman
bahan berbahaya sesuai dengan contoh dalam Lampiran III.

(2)

Lembaran Data Pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (I)
harus diletakkan pada lempat yang mudah dilihat dan dibaca untuk
memudahkan tindakan pengamanan apabila diperlukan.
Pasal 5
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(1)

Setiap bahan berbahaya yang diedarkan harus diberi wadah dan
kemasan dengan baik serta aman.

(2)

Pada wadah atau kemasan harus dicantumkan penandaan yang
meliputi nama sediaan atau nama dagang, nama bahan aktif, isi /
berat / netto, kalimat peringatan dan tanda atau simbol bahaya,
petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan.

(3)

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mudah
dilihat, dibaca, dimengerti tidak mudah lepas dan luntur baik karena
pengaruh sinar maupun cuaca.
Pasal 6

(1)

Badan usaha dan perorangan yang mengelola bahan berbahaya harus
membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang memuat tentang
penenimaan, penyaluran dan penggunaan serta yang berkaitan
dengan kasus yang terjadi

(2)

Bentuk laporan sebagaimana contoh laporan dalam Lampiran IV dan
VI
Pasal 7

(1)

Kasus terhadap importir bahan berbahaya berupa formalin, merkuri
metanill yellow. rodamin B dan sianida dan garamnya, harus segera
melaporkan pemasukan atau penerimaannya kepada Direktur Jenderal
selambat lambatnya (dua) minggu setelah penerimaan barang sesuai
dengan contoh formulir laporan pada Lampiran V.

(2)

(3)

lmpotir atau distributor yang menyalurkan bahan berbahaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat pencatatan
khusus mengenai
-

nama dan alamat jelas dari pemesan atau pengguna.

-

jumlah atau banyaknya bahan berbahaya yang diserahkan.

-

untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan oleh
pemesan

Pada kemasan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus dicantumkan nama importimya.
Pasal 8
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(1)

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor
Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau
bersama-sama dengan instansi terkait dapat melaksanakan
pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Menteri ini.

(2)

Direktoral Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Kantor
Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi setempat sendiri atau
bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pembinaan melalui
pemberian intormasi. Penyuluhan atau pelatihan terhadap masyarakat
atau pengelola bahan berbahaya dalam rangka perlindungan terhadap
kesehatan manusia dan lingkungan.

(3)

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah
pemberian penjelasan tentang ancaman atau bahaya yang dapat
ditimbulkan oleh bahan berbahaya, cara penanganan dan
penanggulangannya bila terjadi kecelakaan dan atau keracunan, baik
secara langsung maupun melalui media cetak alau media elektronik.
Pasal 9

Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya yang
melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 3
ayat (1 Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Menteri ini
baik dengan sengaja maupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan
terjadinya bahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta
lingkungan dikenakan sanksi berupa tindakan administratif atau sanksi
pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 10
Badan usaha atau perorangan yang mengelola bahan berbahaya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I harus memenuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan ini selambat-lambatnya satu tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.
pasal 11
Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
453/Menkes/per/IX/ 1983 tentang Bahan Berbahaya dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.
pasal 12
(1)

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan
ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2)

Perubahan jenis bahan berbahaya yang dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 7 ayat (1) dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara republik
Indonesia.
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Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal 9 Mei 1996.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
(Prof. Dr. SUJUDI)

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996

5619

5620

5621

5622

5623

5624

5625

5626

5627

5628

5629

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggall : 9 Mei 1996
Meteri Kesehatan Republik Indonesia
Ttd
( Prof. Dr. Sujudi )
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996
FORMULIR
PENDAFTARAN BAHAN BERBAHAVA
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Nama Perusahaan pendattar

:

Nama Pimpinan

:

Alamat

:

Nomor Telepon/Fax.

:

Jenis Usaha

:

1.

Nama Produk

:

2.

Jenis kemasan/bobot/isi netto

:

3.

Identitas produk
a. Bentuk

:

b. Warna

:

c. Bau

:

d. Rasa

:

e. Sitat baunya

:

4.

Komposisi bahan aktif yang berbahaya :

5.

Bahan lain yang berbahaya

:

6.

Digunakan untuk

:

7.

Jumlah estimasi kebutuhan pertahun :

8.

Negara asal

9.

a.

Narna pabrik yang memproduksi

:

b.

Alamat pabrik yang mernproduksi

:

c.

Nomor Telepon/Fax.

:

:

Bersama ini kami lampirkan
1. Fotokopi Material Salely Data Sheet (MSDS)/LDP Bahan Berbahaya
2. Contoh penandaan (Label) produk
3. Fotokopi Surat Izin Usaha industri (Khusus produsen)
4. Fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan
5. Keterangari mengenai gudang penyimpanan
6. Surat keterangan lainnya yang dianggap perlu
………………………………………………….
Yang mendattarkan,
Cap Perusahaan
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
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No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996
LEMBARAN DATA PENGAMAN
(LDP)
1.

2.

3.

IDENTIFIKASI
Nama bahan

:

Nama dagang

:

Nama pabrik pembuat

:

Alamat Pabrik

:

Telepon

:

INFORMASI SENYAWA / ZAT DAN KOMPOSISINYA
Nama bahan

:

Rumus Kimia

:

CAS No.

:

Resiko bahaya

:

BAHAYA
Deskripsi bahaya, misalnya :-

sangat toksis dengan inhalasi, kontak kulit
dan mata

-

kontak dengan asam menghasilkan gas
toksis

Bahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
4.

5.

TINDAKAN PERTOLONGA PERTAMA
Informasi Umum

:

Bila Terinhalasi

:

Bila kontak drengan kulit

:

Bila kontak dengan mata

:

Instruksi kepada dokter

:

TINDAKAN BILA TERJADI KEBAKARAN
Bahan pemadam yang bisa dan yang tidak bisa digunakan .
Peralatan khusus yang dipakai.
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6.

TINDAK PENANGANAN TUMPAHAN/ BOCORAN
Hal-hal yang harus dilakukan dalam menangani tumpahan/ bocoran bahan
supaya aman.
Bahan berbahaya yang beresiko terhadap kesehatan dan lingkungan harus
ditangani secara khusus, terutama penggunaan alat pelindung bagi pekerja
yang langsung dengan bahan tersebut.
Demikian juga terhadap bahan yang harus diperlakukan secara khusus dalam
penyimpanannya.

8.

ALAT PELINDUNG DAN KONTROL PEMAPARAN
Nilai ambang batas di tempat kerja.
Alat-alat pelindung.

9.

SIFAT FISIKO KIMIA
Uraian, keterangan, informasi atau data yang mengenai sifat fisiko kimia.

10.

STABILITAS DAN REAKTIVITAS

11.

INFORMASI TOKSIKOLOGI
Toksisitas akut
Toksisitas terhadap manusia

12.

DATA EKOLOGI

13.

INFORMASI CARA PEMBUANGAN

14.

INFORMASI TRANSPORTASI

15.

PENANDAAN

16.

INFORMASI TENTANG ANTIDOTUM
Informasi tentang bahan yang digunakan sebagai penawar (antidot) apabila
terjadi keracunan.

17.
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INFORMASI LAIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN/PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA
Nama Perusahaan

:

Jenis Usaha

:

Alamat

:

No. Telepon/Fax.

:

Pabrik/Importir/Penyalur *)

*) coret yang tidak perlu
………………………………………………….
Yang melaporkan,
Cap Perusahaan
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
No. 472 Tahun 1996 Tanggal 9 Mei 1996

LAPORAN PEMASUKAN/PENERIMAAN BAHAN BERBAHAYA
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
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:

Alamat

:

Bertindak untuk dan atas :
Nama Perusahaan

:

Alamat Perusahaan

:

Nomor Telepon/Fax. :
Dengan ini melaporkan bahwa kami telah menerima :
Nama produk bahan berbahaya

:

Jumlah

:

Pada tanggal

:

Dari

:

Yang Diimpor atas dasar

:

Seperti tercantum pada

: 1. Invoice No.

:

2. B/L AWB No.

:

3. L/C No.

:

4. LPS

:

…………………………………
Yang melaporkan
Cap Perusahaan
Nama Pimpinan/ Penanggungjawab

______________________________________
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.503, 2010

KEMENTERIAN KESEHATAN. Wabah. Penyakit.
Penanggulangannya.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1501/MENKES/PER/X/2010
TENTANG
JENIS PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT
MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a.

b.

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan
ketentuan Pasal 154 dan Pasal 157 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu
menetapkan Jenis Penyakit Menular Tertentu yang
Dapat
Menimbulkan
Wabah
dan
Upaya
Penanggulangan;
bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit
Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara
Penyampaian
Laporannya,
dan
Tata
Cara
Penanggulangan Seperlunya dipandang tidak memadai
lagi dalam upaya penanggulangan berbagai penyakit
menular yang dapat menimbulkan wabah, baik penyakit
endemik, penyakit menular yang muncul kembali
maupun penyakit menular baru;
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Mengingat

2

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangan;

: 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang
Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2373);

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2374);

3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);
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7.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637)

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/
SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Surveilans Epidemologi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/
SK/ X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Surveilans Epidemologi Penyakit Menular dan Tidak
Menular Terpadu;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/
VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/
XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/
VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/
VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/
VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis
Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
JENIS PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG
DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA
PENANGGULANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah, adalah kejadian
berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah
penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim
pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
2. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya
atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna
secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan
merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
3. Penderita adalah seseorang yang menderita sakit karena penyakit yang dapat
menimbulkan wabah.
4. Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk
mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang
dapat mempengaruhi timbulnya wabah.
5. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan.
9. Tim Gerak Cepat adalah Tim
penanggulangan KLB/wabah.

yang tugasnya membantu upaya

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan meliputi penetapan jenis penyakit menular tertentu
yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penetapan dan pencabutan penetapan
daerah KLB/Wabah, tata cara penanggulangan, dan tata cara pelaporan.
BAB II
JENIS PENYAKIT MENULAR TERTENTU YANG DAPAT
MENIMBULKAN WABAH
Bagian Kedua
Umum
Pasal 3
Penetapan jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan
wabah didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan,
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak
malapetaka di masyarakat.
Pasal 4
(1) Jenis-jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah
adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Kolera
Pes
Demam Berdarah Dengue
Campak
Polio
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f. Difteri
g. Pertusis
h. Rabies
i. Malaria
j. Avian Influenza H5N1
k. Antraks
l. Leptospirosis
m. Hepatitis
n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009
o. Meningitis
p. Yellow Fever
q. Chikungunya
(2) Penyakit menular tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah
ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Tata Cara Penemuan Penyakit Menular Tertentu yang Dapat
Menimbulkan Wabah
Pasal 5
(1) Penemuan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dapat
dilakukan secara pasif dan aktif.
(2) Penemuan secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penerimaan laporan/informasi kasus dari fasilitas pelayanan kesehatan
meliputi diagnosis secara klinis dan konfirmasi laboratorium.
(3) Penemuan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
kunjungan lapangan untuk melakukan penegakan diagnosis secara
epidemiologi berdasarkan gambaran umum penyakit menular tertentu yang
dapat menimbulkan wabah yang selanjutnya diikuti dengan pemeriksaan
klinis dan pemeriksaan laboratorium.
(4) Selain pemeriksaan klinis dan pemeriksaan laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai gambaran umum penyakit menular
tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara pemeriksaan klinis,
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pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.
BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN KLB/WABAH
Bagian Kesatu
Penetapan Daerah KLB
Pasal 6
Suatu daerah dapat ditetapkan dalam keadaan KLB, apabila memenuhi salah
satu kriteria sebagai berikut:
a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah.
b. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu
dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.
c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan
periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis
penyakitnya.
d. Jumlah penderita baru dalam periode waktu 1 (satu) bulan menunjukkan
kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan
dalam tahun sebelumnya.
e. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun
menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata
jumlah kejadian kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya.
f. Angka kematian kasus suatu penyakit (Case Fatality Rate) dalam 1 (satu)
kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau
lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode
sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
g. Angka proporsi penyakit (Proportional Rate) penderita baru pada satu
periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode
sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
Pasal 7
(1) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan provinsi,
atau Menteri dapat menetapkan daerah dalam keadaan KLB, apabila suatu
daerah memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
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(2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan
provinsi menetapkan suatu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya masing-masing dengan
menerbitkan laporan KLB sesuai contoh formulir W1 terlampir.
Pasal 8
(1) Dalam hal kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan suatu
daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB, kepala dinas kesehatan provinsi
dapat menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB.
(2) Dalam hal kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam
keadaan KLB, Menteri menetapkan daerah tersebut dalam keadaan KLB.
Pasal 9
Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan provinsi, atau
Menteri harus mencabut penetapan daerah dalam keadaan KLB berdasarkan
pertimbangan keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian Kedua
Penetapan Daerah Wabah
Pasal 10
(1) Penetapan suatu daerah dalam keadaan wabah dilakukan apabila situasi
KLB berkembang atau meningkat dan berpotensi menimbulkan
malapetaka, dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Secara epidemiologis data penyakit menunjukkan peningkatan angka
kesakitan dan/atau angka kematian.
b. Terganggunya keadaan masyarakat berdasarkan aspek sosial budaya,
ekonomi, dan pertimbangan keamanan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan penetapan suatu daerah
dalam keadaan wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini.
Pasal 11
Menteri menetapkan daerah dalam keadaan wabah berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
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Pasal 12
Menteri harus mencabut penetapan daerah wabah berdasarkan pertimbangan
keadaan daerah tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10.
Bagian Ketiga
Penanggulangan KLB/Wabah
Pasal 13
(1) Penanggulangan KLB/Wabah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat.
(2) Penanggulangan KLB/Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. penyelidikan epidemiologis;
b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan,
pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan
karantina;
c. pencegahan dan pengebalan;
d. pemusnahan penyebab penyakit;
e. penanganan jenazah akibat wabah;
f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
g. upaya penanggulangan lainnya.
(3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
g antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup
fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara
intensif/surveilans selama terjadi KLB serta melakukan evaluasi terhadap
upaya penanggulangan secara keseluruhan.
(4) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB/Wabah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanggulangan KLB/Wabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan
ini.
Pasal 14
(1) Dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan upaya penanggulangan
secara dini apabila di daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, baik sebelum maupun setelah daerah
ditetapkan dalam keadaan KLB.
(2) Upaya penanggulangan secara dini dilakukan kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam terhitung sejak daerahnya memenuhi salah satu kriteria KLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 15
(1) Penetapan suatu daerah dalam keadaan KLB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, atau suatu daerah dalam keadaan wabah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 diperlukan untuk mempermudah koordinasi dan
optimalisasi sumber daya di bidang kesehatan dalam upaya
penanggulangan KLB/Wabah.
(2) Sumber daya di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan
farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan
teknologi.
BAB IV
PELAPORAN
Pasal 16
(1) Tenaga kesehatan atau masyarakat wajib memberikan laporan kepada
kepala desa/lurah dan puskesmas terdekat atau jejaringnya selambatlambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak mengetahui adanya penderita
atau tersangka penderita penyakit tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.
(2) Pimpinan puskesmas yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus segera melaporkan kepada kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak
menerima informasi.
(3) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota memberikan laporan adanya
penderita atau tersangka penderita penyakit tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 secara berjenjang kepada bupati/walikota, gubernur, dan
Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 24 (dua puluh
empat) jam sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.
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Pasal 17
(1) Pelaksanaan penanggulangan KLB/Wabah harus dilaporkan secara
berjenjang kepada Menteri dalam kurun waktu kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam.
(2) Pelaporan KLB/Wabah meliputi laporan penetapan, perkembangan dan
laporan penanggulangan KLB/Wabah.
BAB V
SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 18
(1) Pendanaan yang timbul dalam upaya penanggulangan KLB/Wabah
dibebankan pada anggaran pemerintah daerah.
(2) Dalam kondisi pemerintah daerah tidak mampu menanggulangi
KLB/Wabah maka dimungkinkan untuk mengajukan permintaan bantuan
kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya.
(3) Pengajuan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan contoh formulir terlampir.
Pasal 19
Pemerintah dapat melimpahkan sumber pendanaan penanggulangan
KLB/Wabah kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 20
Dalam penanggulangan KLB/Wabah, Pemerintah dapat bekerja sama dengan
negara lain atau badan internasional dalam mengupayakan sumber pembiayaan
dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Ketenagaan
Pasal 21
(1) Dalam rangka upaya penanggulangan KLB/Wabah, dibentuk Tim Gerak
Cepat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga
medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, entomolog kesehatan, tenaga
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laboratorium, dengan melibatkan tenaga pada program/sektor terkait
maupun masyarakat.
Pasal 22
Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh:
a. Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atas nama bupati/walikota untuk
tingkat kabupaten/kota;
b. Kepala dinas kesehatan provinsi atas nama gubernur untuk tingkat provinsi;
dan
c. Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk tingkat pusat.
Pasal 23
Tim Gerak Cepat di tingkat pusat dapat melibatkan tenaga ahli asing setelah
mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 24
Dalam keadaan KLB/wabah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik
pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan terhadap penderita
atau tersangka penderita.
Pasal 25
Dalam keadaan KLB/Wabah, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
menyediakan perbekalan kesehatan meliputi bahan, alat, obat dan vaksin serta
bahan/alat pendukung lainnya.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26
(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan
KLB/Wabah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam penanggulangan
KLB/Wabah;
5656

www.djpp.depkumham.go.id

13

2010, No.503

b. peningkatan jejaring kerja dalam upaya penanggulangan KLB/Wabah;
c. pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan penanggulangan
KLB/Wabah; dan
d. bimbingan teknis terhadap penanggulangan KLB/Wabah.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat
Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya, dan Tata Cara
Penanggulangan Seperlunya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2010
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN TINDAKAN HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA
PADA ALAT ANGKUT DI PELABUHAN, BANDAR UDARA,
DAN POS LINTAS BATAS DARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setiap alat angkut di pelabuhan, bandar udara, dan
pos lintas batas darat harus mempunyai sertifikat
kesehatan sesuai ketentuan International Health Regulation
(IHR);
b. bahwa dalam rangka memperoleh sertifikat kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada alat
angkut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Tindakan
Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di
Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat;
Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina
Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang...
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-25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);
6. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
8. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2009
tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang
Pengawasan
Atas
Peredaran,
Penyimpanan,
dan
Penggunaan
Pestisida
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5295);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/
IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Resiko
Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas
Batas Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/
IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
2348/Menkes/Per/XI/2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/
III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
15. Peraturan...
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-315. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/
VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 585);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/
X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang
Dapat
Menimbulkan
Wabah
dan
Upaya
Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 503);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/
SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran
Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 232);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
KESEHATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TINDAKAN HAPUS TIKUS DAN HAPUS
SERANGGA PADA ALAT ANGKUT DI PELABUHAN, BANDAR
UDARA, DAN POS LINTAS BATAS DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Hapus tikus adalah prosedur untuk memberantas atau membunuh
tikus yang terdapat pada bagasi, kargo, peti kemas, ruangan, barang,
dan paket pos pada alat angkut di pelabuhan, bandar udara, dan pos
lintas batas darat.
2. Hapus serangga adalah tindakan untuk mengendalikan atau membunuh
serangga penular penyakit yang terdapat pada bagasi, kargo, peti kemas,
ruangan, barang, dan paket pos pada alat angkut di pelabuhan, bandar
udara, dan pos lintas batas darat.
3. Penyelenggara adalah badan usaha yang bergerak di bidang penyehatan
lingkungan.
4. Izin penyelenggara tindakan hapus tikus dan serangga, yang selanjutnya
disebut Izin Penyelenggara adalah izin yang diberikan untuk
menyelenggarakan tindakan hapus tikus dan serangga di pelabuhan
bandar udara, dan pos lintas batas darat setelah memenuhi
persyaratan.
5. Pengawas...
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-45. Pengawas Penyelenggara adalah petugas penyelenggara yang telah
memiliki serifikat pelatihan fumigasi/pest control terakreditasi yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan fumigasi/pest control.
6. Pengawas KKP adalah petugas KKP yang telah memiliki sertifikat
pelatihan fumigasi/pest control terakreditasi yang ditunjuk oleh Kepala
KKP dalam pelaksanaan fumigasi/pest control.
7. Alat angkut adalah kapal, pesawat, dan alat angkut darat yang
digunakan pada perjalanan domestik dan/atau internasional.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda
transportasi.
9. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi,
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
10. Pos lintas batas darat adalah pintu masuk orang, barang, dan alat
angkut melalui darat di suatu negara.
11. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit
pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan.
Pasal 2
(1) Setiap penanggung jawab alat angkut yang berada di pelabuhan, bandar
udara, dan pos lintas batas darat, yang di dalamnya ditemukan faktor
risiko kesehatan berupa tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau
serangga, tikus, dan/atau serangga berdasarkan pemeriksaan dari KKP
setempat, wajib melakukan tindakan hapus tikus dan hapus serangga.
(2) Tindakan...
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oleh KKP atau Penyelenggara.
(3) Tindakan hapus tikus dan hapus serangga yang diselenggarakan oleh
KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai prosedur
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
IZIN PENYELENGGARA
Pasal 3
(1) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan hapus tikus dan hapus
serangga harus memiliki Izin Penyelenggara dari Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan pemberian Izin Penyelenggara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
Pasal 4
(1) Untuk memperoleh Izin Penyelenggara, Penyelenggara harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki tenaga teknis dan Pengawas Penyelenggara yang memenuhi
persyaratan ketenagaan; dan
b. memiliki peralatan dan bahan tindakan hapus tikus dan hapus
serangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. Warga Negara Indonesia;
b. berlatar belakang pendidikan minimal Akademi/Diploma III
Kesehatan Lingkungan; dan
c. memiliki Sertifikat Pelatihan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus
Serangga untuk tenaga teknis dan Sertifikat Pelatihan Pengawas
Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga untuk tenaga Pengawas
Penyelenggara yang dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh
Kementerian Kesehatan.
Pasal 5
(1) Permohonan Izin Penyelenggara diajukan oleh pimpinan Penyelenggara
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala KKP
setempat dengan menggunakan contoh Formulir 1 sebagaimana
terlampir.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
kelengkapan administratif sebagai berikut:
a. salinan...
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b. fotokopi Surat Izin Usaha;
c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan dari dinas perindustrian dan
perdagangan;
d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
e. fotokopi surat izin pest control dari dinas kesehatan;
f. daftar peralatan teknis dan bahan;
g. daftar tenaga teknis dan pengawas penyelenggara beserta sertifikat
pelatihan;
h. surat izin operasi dari otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas
batas darat; dan
i. hasil pemeriksaan sampel tanah dan cholinestrase dalam darah
petugas dari laboratorium yang terakreditasi.
Pasal 6
(1) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal
menugaskan Kepala KKP setempat untuk melakukan pemeriksaan
lapangan dengan menggunakan contoh Formulir 2 sebagaimana
terlampir.
(2) Paling lama dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KKP setempat harus
melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal disertai berita
acara dengan menggunakan contoh Formulir 3 dan Formulir 4
sebagaimana terlampir.
(3) Paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima
laporan dari Kepala KKP setempat, Direktur Jenderal berdasarkan
laporan dari Kepala KKP setempat harus menerbitkan Izin
Penyelenggara dengan menggunakan contoh Formulir 5 sebagaimana
terlampir atau menolak permohonan disertai dengan alasan yang jelas.
(4) Dalam hal menolak pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikarenakan persyaratan yang disampaikan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal harus
memberikan jawaban kepada pemohon untuk menyesuaikan
persyaratan dengan menggunakan contoh Formulir 6 sebagaimana
terlampir.
Pasal 7
Terhadap permohonan Izin Penyelenggara dapat dikenai biaya sebagai
penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 8...
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(1) Izin Penyelenggara berlaku di seluruh wilayah pelabuhan, bandar udara,
dan pos lintas batas darat.
(2) Izin Penyelenggara berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan
dapat diperbaharui kembali selama memenuhi persyaratan.
(3) Dalam permohonan pembaharuan Izin Penyelenggara selain memenuhi
kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
juga harus melampirkan laporan hasil penyelenggaraan.
(4) Tata cara permohonan pembaharuan Izin Penyelenggara mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III
PENYELENGGARAAN HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA
Pasal 9
(1) Penyelenggaraan hapus tikus kapal di pelabuhan, hapus serangga kapal
di pelabuhan, dan hapus serangga pesawat di bandar udara oleh
Penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(2) Pedoman penyelenggaraan hapus tikus pesawat di bandar udara dan
hapus serangga kendaraan darat di pos lintas batas darat oleh
Penyelenggara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 10
(1) Setiap Penyelenggara yang akan melakukan penyelenggaraan hapus
tikus dan hapus serangga harus melapor kepada Kepala KKP setempat
dengan menunjukkan Izin Penyelenggara yang masih berlaku.
(2) Dalam penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengawasan dari petugas KKP
setempat.
Pasal 11
Dalam hal Penyelenggara melaksanakan tindakan hapus tikus dan hapus
serangga dengan menggunakan pestisida, maka pestisida tersebut harus
terdaftar dan mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 12...
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Kepala
KKP
berwenang
melarang atau
menghentikan
kegiatan
penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga yang akan atau sedang
dilaksanakan oleh Penyelenggara, apabila tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
Pasal 13
(1) Direktur Jenderal dan Kepala KKP melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di
pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, mulai dari persiapan
peralatan dan bahan, proses kerja, dan mutu hasil kerja.
Pasal 14
Kepala KKP wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan tindakan hapus
tikus dan hapus serangga di wilayah kerjanya setiap 3 (tiga) bulan kepada
Direktur Jenderal.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal dapat
mengambil tindakan administratif apabila Penyelenggara lalai dalam
penyelenggaraan
tindakan
penyehatan
alat
angkut,
sehingga
menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pencabutan izin.
(3) Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian Penyelenggara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Penyelenggara bersangkutan.

BAB V...
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang
Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di
Pelabuhan/Bandara/Pos lintas Batas Darat Dalam Rangka Karantina
Kesehatan, sepanjang yang mengatur mengenai penyelenggaraan hapus
tikus pada fumigasi kapal;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor 138-I/PD.03.04.EI Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Hapus Tikus di Kapal Dalam Rangka
Penerbitan Surat Keterangan Hapus Tikus (Deratting Certificate);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 665
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- 10 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN TINDAKAN HAPUS
TIKUS DAN HAPUS SERANGGA PADA ALAT
ANGKUT
DI
PELABUHAN,
BANDAR
UDARA, DAN POS LINTAS BATAS DARAT

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HAPUS TIKUS KAPAL DI PELABUHAN,
HAPUS SERANGGA KAPAL DI PELABUHAN, DAN HAPUS SERANGGA
PESAWAT DI BANDAR UDARA

I. HAPUS TIKUS DI KAPAL
Ketentuan-ketentuan dalam kegiatan Hapus Tikus:
1. Hapus tikus kapal dilakukan berdasarkan:
a. hasil pemeriksaan adanya tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau
tikus dan atas permintaan pihak kapal (nahkoda/pemilik kapal)
dalam rangka perpanjangan masa berlaku sertifikat sanitasi kapal;
dan/atau
b. hasil pemeriksaan terhadap kapal yang doking dan ditemukan
adanya tanda-tanda kehidupan tikus dan/atau tikus.
2. Nahkoda/pemilik kapal harus mengajukan surat permohonan yang
ditujukan kepada Kepala KKP.
Prosedur Tetap Hapus tikus sebagai berikut:
A. Persiapan
1. Kepala KKP membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk
penyelenggara yang ditunjuk untuk melakukan hapus tikus.
2. Kepala KKP membuat SPK untuk pengawas KKP yang akan
mengawasi pelaksanaan hapus tikus.
3. Penyelenggara menunjuk pengawas penyelenggara dan petugas
lain.
4. Pengawas KKP mene-ntukan jumlah fumigator, peralatan dan
tenaga.
B. Pelaksanaan Di Lapangan
1. Pengawas KKP menanyakan kepada pengawas Penyelenggara
tentang kelengkapan administrasi.
2. Pengawas KKP dan pengawas Penyelenggara memeriksa
kelengkapan hapus tikus, seperti :
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3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

a. Tenaga :
Jumlah penempel, 1 orang dokter, dan 1 orang paramedis.
b. Peralatan :
Gas jumlah yang cukup, masker gas minimal 2 buah dan dalam
kondisi baik, canester sesuai dengan jumlah masker dan dalam
kondisi baik, sarung tangan minimal 2 pasang dan dalam
kondisi tidak bocor dan telah dites dengan cara ditiup, kunci
pembuka, neple, selang, gas detector, kertas/plastik penutup
dan lem/lakban, serta peralatan lain sesuai kebutuhan.
Pengawas penyelenggara memerintahkan tenaga penempel untuk
menutup seluruh lubang ventilasi maupun lubang lain yang
berhubungan dengan udara luar.
Pengawas KKP dan pengawas penyelenggara secara bersama-sama
membuat strategi pelepasan gas, mulai dari ruangan mana dan
dari mana keluar.
Pengawas KKP dan pengawas penyelenggara menghitung volume
kapal dan jumlah fumigan yang akan digunakan.
Pengawas KKP, pengawas penyelenggara, dan nahkoda/perwira
jaga memeriksa seluruh bagian kapal untuk memastikan :
a. Semua ruangan yang akan dihapus tikus sudah terbuka.
b. Tidak ada manusia atau binatang peliharaan lainnya termasuk
ikan dalam akuarium di kapal.
c. Sudah dilakukan penutupan palka-palka, cerobong, pintupintu, jendela- jendela dan lain-lain dengan cermat.
d. Bendera VE dan tanda bahaya lain seperti spanduk, stiker
sudah terpasang pada tempat yang tepat sehingga mudah
dilihat orang.
e. Bila ada ruangan yang tidak dapat dibuka harus ditutup rapat
hingga tidak dapat dimasuki gas.
Fumigator meletakkan fumigan di tempat yang tepat dan aman.
Nahkoda/perwira jaga menandatangani surat pernyataan tidak ada
orang di dalam kapal dan kapal siap dihapus tikus dengan
menggunakan contoh Formulir 7 sebagaimana terlampir.
Kapal di Black Out (mesin kapal dan generator listrik dimatikan).
Hapus tikus dilaksanakan dibawah pimpinan Pengawas
Penyelenggara.

C. Penggasan
1. Pengawas KKP menanyakan kepada Pengawas Penyelenggara
tentang strategi pelaksanaan hapus tikus.
2. Melakukan pemeriksaan ulang tentang:
a. Pasangan fumigator/operator.
b. Penggunaan alat pelindung diri (masker, canester, sarung
tangan, sepatu boot, pakaian kerja).
c. Penggunaan athropin sulfat sebagai antidot.
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1) Stand by alat angkut air bila kapal yang dihapus tikus jauh
dari dermaga.
2) Stand by (siaga penuh) ambulan.
3) Bila hapus tikus dilakukan di dermaga, petugas hapus tikus
lain menjaga agar tidak ada orang naik ke kapal dengan
memperhatikan jarak kapal dan arah angin.
4) Pengawas KKP
memberi
isyarat kepada
Pengawas
Penyelenggara bahwa hapus tikus bisa dilaksanakan,
bersama dengan itu pengawas KKP turun dari kapal
sehingga di atas kapal yang tinggal hanya Pengawas
Penyelenggara dan fumigator/operator.
5) Sebelum meningalkan kapal, Pengawas KKP menentukan :
a) Waktu (jam, menit) dimulainya pelepasan.
b) Waktu yang diperlukan untuk pelepasan gas.
c) Menentukan waktu pelepasan gas (time exposure)
sekurang-kurangnya 8-12 jam untuk CH3Br (metil
bromida).
d) Pengawas
Penyelenggara
dan
fumigator
setelah
melepaskan gas harus turun dari kapal dan siaga di
sekitar kapal.
3. Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara melakukan
pengawasan terhadap kemungkinan adanya kebocoran gas, orang
naik ke kapal, dan barang keracunan gas.
4. Hapus tikus pada malam hari seyogyanya dihindari, hal ini untuk
menghindari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti
kecelakaan, kesulitan mendeteksi adanya kebocoran, dan
pengawasan kemungkinan adanya orang naik ke kapal.
D. Pembebasan Gas
1. Pengawas KKP menentukan jam pembebasan gas.
2. Pengawas KKP mengamati pembebasan gas oleh Pengawas
Penyelenggara dengan melalui tahapan:
a. Pengawas Penyelenggara dan fumigator/operator dengan
memakai masker/canester membuka pintu utama, cerobongcerobong dan semua lubang ventilasi.
b. Pengawas Penyelenggara/fumigator membiarkan keadaan kapal
paling sedikit selama 1 (satu) jam.
c. Pengawas Penyelenggara dan fumigator/operator dengan
memakai masker dan canester kembali masuk ke kapal untuk
membuka bagian ventilasi lain yang tidak dapat dibuka dari
luar.
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Pengawas Penyelenggara meminta perwira mesin dan stafnya
dengan memakai masker/canester menghidupkan mesin untuk
menghidupkan blower.
4. Setelah blower hidup semua orang turun dari kapal.
5. Satu jam kemudian, Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan
nahkoda/perwira jaga dengan memakai masker melakukan
pengukuran konsentrasi gas dengan tube detector/lakmus yang
menyatakan ruangan bebas gas.
6. Bila sudah diyakini seluruh ruangan bebas gas tanpa
masker/canester, dibuat pernyataan sudah bebas gas yang
ditandatangani oleh Pengawas KKP, Pengawas Penyelenggara dan
nahkoda/perwira jaga.
7. Pengawas Penyelenggara membuat laporan hasil hapus tikus
kepada Kepala KKP yang ditandatangani oleh Pengawas KKP dan
nahkoda dengan menggunakan contoh Formulir 8 sebagaimana
terlampir.
8. Pengawas KKP memerintahkan nahkoda/perwira jaga untuk
menurunkan bendera VE dan tanda-tanda bahaya lainnya.
E. Penilaian
Pengawas KKP dan Pengawas Penyelenggara melakukan penilaian
hasil hapus tikus, sebagai berikut :
1. Melakukan penghitungan pemakaian gas dengan jumlah gas yang
dipersiapkan.
2. Menghitung jumlah tikus yang ditemukan mati dibandingkan
dengan jumlah perkiraan tikus di atas kapal sebelum hapus tikus.
3. Melakukan identifikasi tikus.
4. Memeriksa apakah ada hewan peliharaan serta serangga yang
mati.
5. Menilai apakah ada peristiwa kejadian keracunan, kebocoran gas,
orang tidak berkepentingan naik ke kapal, ketaatan dan kepatuhan
semua pihak.
F. Pelaporan
Pengawas KKP membuat laporan kepada Kepala KKP tentang
pelaksanaan hapus tikus di kapal meliputi: persiapan, pelaksanaan,
pembebasan
gas,
penilaian
dan kesimpulan/saran
dengan
menggunakan contoh Formulir 8 sebagaimana terlampir.
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- 14 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HAPUS TIKUS
DI KAPAL LAUT
KETENTUAN HAPUS TIKUS
1. Temuan dari hasil pemeriksaan kapal
2. Permintaan kapal

KEPALA KKP
DISPOSISI
SPK

MEMINTA
PERSETUJUAN

1

2
3

1. KEPALA BIDANG/SEKSI PKSE :
Pemeriksaan dokumen dan
menyiapkan SPK pengawas
penyelenggaraan
2. KEPALA BIDANG/SEKSI PRL :
Menyiapkan Pengawas KKP
PENGAWAS KKP

PENUNJUKAN

PENYELENGGARA

4
PERSIAPAN

5
PELAKSANAAN DI LAPANGAN

11

6
PENGGASAN

7
PEMBEBASAN GAS

8
PENERBITAN SSCC/SSCEC

PENILAIAN

9
PELAPORAN
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- 15 II. HAPUS SERANGGA
Ketentuan-ketentuan dilaksanakannya hapus serangga:
1. Apabila kapal/pesawat datang dari negara terjangkit penyakit
menular yang ditularkan oleh vektor dan tidak mempunyai sertifikat
hapus serangga.
2. Apabila berdasarkan laporan nakhoda/pilot di dalam kapal/pesawat
terdapat penumpang /crew yang suspek/menderita penyakit menular.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan kapal/pesawat ditemukan adanya
kehidupan serangga /vektor penular penyakit.
4. Apabila ada permintaan nakhoda/pilot/perusahaan.
A. Hapus serangga Di Kapal Laut.
Prosedur pelaksanaan hapus serangga adalah sebagai berikut:
1. Persiapan
a. Persiapan di KKP (Administrasi)
1) Kepala KKP menyampaikan surat pemberitahuan hapus
serangga kepada agen/nakhoda kapal setelah menerima
laporan dari hasil pemeriksaan petugas.
2) Kepala KKP menunjuk pengawas hapus serangga dari KKP.
3) Penyelenggara bersama pengawas hapus serangga KKP
memperkirakan besar ruangan kapal yang akan dihapus
serangga dengan melihat langsung ke kapal serta membuat
rencana kerja pelaksanaan yang disampaikan kepada
nakhoda kapal/agen untuk mendapatkan persetujuan
dilakukannya tindakan diinseksi.
4) Kepala KKP membuat surat perintah kerja hapus serangga
kepada penyelenggara pelaksana hapus serangga untuk
segera melakukan tindakan hapus serangga.
b. Persiapan di Penyelenggara.
1) Menunjuk Pengawas Penyelenggara, petugas pelaksana
hapus serangga yang telah mempunyai sertifikat sebagai
Pengawas Penyelenggara dan pelaksana hapus serangga dari
Ditjen PP & PL.
2) Mempersiapkan bahan dan peralatan sebagai berikut :
a) Peralatan penyemprotan (spraying) antara lain hand
spraying gendong, electric spraying (ULV), mist blower dan
peralatan lain sesuai kebutuhan.
b) Bahan kimia pestisida/insekstisida yang akan digunakan
seperti: organofosfat, metil bromida, pirentrin dalam
bentuk cair, padatan (tepung) dan bahan lain sesuai
kebutuhan.
c) Alat pelindung diri (safety equipment) untuk petugas
pelaksana dan Pengawas Penyelenggara (sepatu boot,
wear pack, masker/kanester, google, kacamata pestcont,
generator listrik/genset, helm lapangan, sarung tangan,
handuk tissue) dan peralatan lain sesuai kebutuhan.
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3)
4)
5)
6)

d) Alat pendukung lain seperti ember, gelas ukur, gayung,
alat pengaduk, corong pemindah saringan dan lainnya
e) Mempersiapkan
antidot
sesuai
dengan
pestisida/insekstisida yang dipakai
Mempersiapkan buku catatan, format laporan dan formulir
isian.
Kesiapan petugas pelaksana/terdidik/tersertifikasi dan sehat
sebagai penjamah pestisida.
Alat angkut disiapkan di tempat khusus yang aman dari hilir
mudik /pergerakan orang.
Mempersiapkan ambulan lengkap berstandar.

c. Persiapan di kapal.
1) Pengawas dan Penyelenggara pelaksana hapus serangga
menemui nahkoda/perwira jaga untuk mempersiapkan
pelaksanaan hapus serangga di kapal.
2) Pengawas Penyelenggara dan pengawas menentukan tata
cara pelaksanaan hapus serangga.
3) Nahkoda/perwira jaga harus memenuhi dan mematuhi
ketentuan-ketentuan dalam hapus serangga.
4) Pengawas, Pengawas Penyelenggara, dan nahkoda/perwira
jaga bersama-sama melakukan pemeriksaan ruangan,
keadaan kapal, posisi kapal, arah angin, dan hal-hal lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan hapus serangga.
5) Pengawas
dan
Pengawas
Penyelenggara
meminta
nahkoda/perwira jaga mengamankan barang-barang dari
bahaya tercemar pestisida/insekstisida.
6) Semua ABK diperintahkan meninggalkan kapal kecuali
nahkoda/perwira jaga dan staf tertentu seperti perwira
mesin dan elektrisian, dan lain-lain.
7) Nahkoda/perwira jaga menandatangani surat pernyataan
tentang kesiapan dihapus serangga.
8) Hapus serangga siap dilaksanakan dibawah pimpinan
Pengawas Penyelenggara.
2. Pelaksanaan Hapus Serangga
a. Untuk bagian-bagian kapal yang tersembunyi seperti lubanglubang kecil di lantai dan tempat-tempat sulit menggunakan
hand spraying ataupun mist blower.
b. Untuk ruang terbuka menggunakan ULV electric spraying.
c. Mengisi formulir isian yang memuat data tentang nama bahan
pestisida/insektisida yang digunakan, volume berat bahan
pestisida yang digunakan, bahan pelarut, catatan (waktu, hari
dan tanggal pelaksanaan), nama petugas pelaksana dan
Pengawas Penyelenggara yang bertanggung jawab.
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- 17 d. Pengawas KKP melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan
hapus
serangga
yang
dilakukan
oleh
Penyelenggara,
memberikan masukan, saran, maupun teguran kepada
Penyelenggara agar pelaksanaan hapus serangga sesuai dengan
standar.
e. Membuat laporan tertulis dengan menggunakan contoh
Formulir 9 sebagaimana terlampir.
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HAPUS SERANGGA DI KAPAL LAUT

KETENTUAN HAPUS SERANGGA:
1. Kapal berasal dari negara terjangkit penyakit
menular
2. Temuan dari hasil pemeriksaan kapal
3. Permintaan kapal

KEPALA KKP
DISPOSISI

MEMINTA
PERSETUJUAN

1

SPK

2

1. KEPALA BIDANG/SEKSI PKSE :
Pemeriksaan dokumen dan
menyiapkan SPK pengawas
penyelenggaraan
2. KEPALA BIDANG/SEKSI PRL :
Menyiapkan Pengawas KKP

3

PENUNJUKAN
PENYELENGGARA

PENGAWAS KKP

4

5

5
PERSIAPAN

10

6
PELAKSANAAN
HAPUS SERANGGA

7
PENILAIAN
PENERBITAN
SERTIFIKAT

8
PELAPORAN
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Prosedur pelaksanaan hapus serangga adalah sebagai berikut:
1. Persiapan
a. Persiapan di KKP (Administrasi)
1) Kepala KKP menyampaikan surat pemberitahuan hapus
serangga
kepada
perusahaan
penerbangan
setelah
menerima laporan dari hasil pemeriksaan petugas
ditemukan investasi serangga dan atau atas permintaan
perusahaan penerbangan.
2) Kepala KKP menunjuk pengawas hapus serangga dari KKP.
3) Penyelenggara bersama pengawas hapus serangga KKP
memperkirakan besar ruangan pesawat yang akan dihapus
serangga dengan melihat langsung ke pesawat serta
membuat rencana kerja pelaksanaan yang disampaikan
kepada
maskapai
untuk
mendapatkan
persetujuan
dilakukannya tindakan hapus serangga.
4) Kepala KKP membuat surat perintah kerja hapus serangga
kepada penyelenggara pelaksana hapus serangga untuk
segera melakukan tindakan hapus serangga.
b. Peralatan dan Bahan
1) Hand spraying
2) Insektisida yang tepat
3) Antidot
4) Peralatan dan bahan lainnya.
2. Prosedur Pelaksanaan Disinseksi
a. Residual Disinsection:
1) Yaitu disinseksi pesawat udara dengan menggunakan residu
pada permukaan yang didisinseksi.
2) Formula residual desinfectan yang dipakai salah satunya
adalah dari van aktif permetrin 2% dalam larutan air
destilasi (aqua destilata).
3) Cara penyemprotan dengan menggunakan tekanik residual
disinsection dilakukan untuk pemeliharaan pesawat dari
investasi serangga seperti nyamuk, kecoa dan kutu busuk,
dilakukan ketika pesawat sedang tidak operasi/tidak
terbang.
4) Ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :
a) Dilakukan atas permintaan perusahaan penerbangan
atau dari hasil pemeriksaan oleh petugas KKP ditemukan
investasi serangga.
b) Dilakukan pada saat pesawat sedang istirahat/dalam
perawatan atau tidak beroperasi/tidak terbang.
c) Pelaksanaan penyemprotan dilakukan oleh Penyelenggara
bersertifikat di bawah pengawasan KKP.
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jenis permetrin harus 0,5 gram/m2 pada lantai dan 0,2
gram/m2 pada permukaan lain.
e) Pada penyemprotan ulang deposit residu bahan aktif jenis
permetrin harus 0,2 gram/m2 pada lantai
dan 0,1
gram/m2 pada permukaan lain.
f) Daya racun residu dapat bertahan selama 8 minggu,
tetapi kalau ditemukan keberadaan/infestasi serangga
harus dilakukan penyemprotan residu ulang, sehingga
penyemprotan ulang harus dilakukan paling lama 2 bulan
setelah penyemprotan pertama.
g) Terhadap tindakan residual desinfection ini diberikan
sertifikat desinseksi yang berlaku selama 2 bulan oleh
Kantor Kesehatan Pelabuhan.
b. Pre Embarkasi :
1) Yaitu disenseksi pesawat udara pada saat persiapan
keberangkatan dan penumpang belum naik ke pesawat.
2) Petugas
yang
melaksanakan
ini
adalah
personel
penerbangan atau petugas KKP yang sudah terlatih dan
untuk barang di kargo dilakukan oleh petugas ground
handling.
3) Insektisida yang digunakan harus bersifat knock down.
c. Block Away Disinsection :
1) Disinseksi dilakukan sebelum pesawat lepas landas dengan
metode knock down spraying.
2) Cara ini dilakukan setelah semua penumpang dan muatan
dinaikkan ke pesawat udara, pintu pesawat dikunci dan
pesawat siap meninggalkan landasan (penahan roda pesawat
atau block telah disingkirkan).
3) Disinseksi dilakukan oleh personel penerbangan yang
terlatih, sebagai berikut :
a) Aerosol
dispenser
disediakan
oleh
perusahaan
penerbangan.
b) Aerosol dispenser yang akan digunakan diberi nomor,
nomor tersebut oleh petugas KKP setempat dicantumkan
di bagian kesehatan dari laporan umum pesawat udara
(health part aircraft general declaration). Kaleng aerosol
yang telah terpakai disimpan oleh personel penerbangan
dan setibanya di bandara yang dituju, ditunjukkan
kepada petugas kesehatan setempat sebagai bukti bahwa
pesawat tersebut telah dihapus seranggakan.
c) Kokpit disemprot beberapa saat sebelum pilot dan
personel penerbangan yang lain naik, estela disemprot,
pintu/tirai pemisah ditutup.
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- 21 d) Seluruh penumpang naik dan pintu pesawat ditutup,
kemudian kabin dan lain-lain bagian pesawat dihapus
seranggakan. Semua yang mungkin menjadi tempat
persembunyian nyamuk (rak barang, bawah tempat
duduk, tirai, toilet, dan lain-lain) disemprot. Makanan dan
alat makanan minum harus dilindungi dari kemungkinan
kontaminasi insektisida.
e) Selama penyemprotan dan dalam kurun waktu 5 (lima)
menit setelah penyemprotan, sistem ventilasi harus
dimatikan.
f) Semua bagian pesawat yang hanya dapat dicapai dari luar
yang mungkin merupakan persembunyian serangga
(tempat muatan, barang, tempat roda, dan lain-lain)
didisinseksi beberapa saat sebelum pesawat lepas landas
oleh KKP.
d. Top Desenct Spraying
1) Yaitu disinseksi yang dilakukan ketika pesawat udara
sedang berada dalam puncak ketinggian sebelum pesawat
mulai turun (aircraft commences descent) hanya untuk ruang
kabin dan dilakukan oleh personel penerbangan.
2) Ketika setelah mendarat segera personel penerbangan
menyerahkan kaleng bekas kepada petugas KKP sebagai
bukti telah dilakukan penyemprotan sebelum pesawat
mendarat.
3) Formula insektisida aerosol yang digunakan mengandung
bahan aktif 2 % d-fenotrin dan bersifat knock down.
e. Disinseksion The Ground on Arrival
1) Disinseksi yang dilakukan segera setelah pesawat udara
mendarat.
2) Cara ini dilakukan oleh petugas terlatih dari KKP setempat:
a) Sebelum pesawat mendarat pramugari mengumumkan
agar penumpang tetap duduk di tempat karena akan
dilakukan disinseksi pesawat.
b) Setelah pesawat mendarat dan belum menurunkan
penumpang/muatan.
c) Petugas KKP segera naik ke pesawat, pintu segera dikunci
kembali.
d) Petugas menyemprot semua yang mungkin dihinggapi
nyamuk dan seluruh ruangan disemprot. Tempat-tempat
yang sulit dijangkau seperti di bawah kursi, di belakang
peti-peti muatan harus mendapat perhatian khusus
untuk penyemprotan.
e) Makanan dan alat-alat makan dan minum harus
dilindungi dari kemungkinan terkontaminasi insektisida.
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- 22 f) Semua pintu pesawat harus tetap tertutup selama dan
sekurang-kurangnya 5 (lima) menit setelah penyemprotan
selesai. Selama waktu itu sistem ventilasi harus
dimatikan.
g) Setelah penumpang dan barang-barang diturunkan,
petugas kesehatan memeriksa hasil penyemprotan bila
ditemukan bangkai-bangkai nyamuk dan serangga
dikumpulkan, diidentifikasi untuk ditentukan spesiesnya.
h) Petugas KKP membuat laporan pelaksanaan tertulis
disinseksi selesai dilaksanakan dengan menggunakan
contoh Formulir 9 sebagaimana terlampir.
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- 23 ALGORITMA
HAPUS SERANGGA DI PESAWAT
KETENTUAN HAPUS SERANGGA:
1. Pesawat berasal dari negara terjangkit penyakit menular dan tidak
mempunyai sertifikat hapus serangga
2. Laporan dari pilot ada penumpang suspect penyakit menular yang
ditularkan oleh serangga
3. Temuan dari hasil pemeriksaan sanitasi pesawat
4. Permintaan Maskapai Penerbangan

KEPALA KKP
DISPOSISI

1

MEMINTA PERSETUJUAN

2

1. KEPALA BIDANG/SEKSI PKSE :
Pemeriksaan dokumen dan
menyiapkan SPK pengawas
penyelenggaraan
2. KEPALA BIDANG/SEKSI PRL :
Menyiapkan Pengawas KKP

SPK

3

PENUNJUKAN
PENYELENGGARA

PENGAWAS KKP

4

5

5
PERSIAPAN

10

9

6
PELAKSANAAN
HAPUS SERANGGA

7
PENILAIAN
PENERBITAN
SERTIFIKAT

8
PELAPORAN

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI
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Formulir 1

Kepada Yth.
Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan RI
JL. Percetakan Negara No.29
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggara
hapus tikus dan hapus serangga pada alat angkut di pelabuhan*, bandar udara*, dan pos
lintas batas darat* :

1. Nama Pemohon : ....................................................................
Alamat Pemohon : ....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

2. Nama Penyelenggara
Alamat Penyelenggara

: .....................................................................
: ...................................................................
.....................................................................
.....................................................................

3. Akte notaris pendirian perusahaan : ........................................................
Surat Izin Usaha
: ........................................................
Tanda Daftar Perusahaan
: ........................................................
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ........................................................
Izin pest control dari
dinas kesehatan
: ........................................................
Izin operasi dari Otoritas
Pelabuhan/Bandar udara* setempat: ......................................................
(foto copy dan lampirkan)

4. Nama Tenaga Teknis : .........................................................................
...........................................................................
Nama Pengawas Penyelenggara : ..........................................................
(lampirkan foto sertifikat pelatihan dan surat kuasa)
5. Peralatan teknis dan bahan
(daftar lampirkan)
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6. Nama Penanggung Jawab : ..................................................................

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
*Coret yang tidak perlu
Pemohon,
Stempel Perusahaan

Tanda tangan

Materai 6000
(........................)
Tembusan :
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ...................
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Formulir 2
Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Jenderal PP dan PL

Nomor
Lampiran
Perihal

................., ................... 20.....
:
:
: Pemeriksaan Lapangan atas permohonan Izin Penyelenggara
Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga an. CV/PT/Koperasi................

Yth.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas .........................

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin CV/PT/Koperasi......................... perihal Izin
Penyelenggara Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut, maka
bersama ini kami sampaikan agar Saudara melakukan pemeriksaan lapangan berupa
pemeriksaan
fisik
alat,
bahan
dan
tempat
pengelolaan
pestisida
CV/PT/Koperasi.......................
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor........................................... tentang Penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan
Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

..................................................
NIP.

Tembusan :
1. Direktur Simkar Kesma Ditjen PP dan PL
2. Pimpinan/Direktur CV/PT/Koperasi........................................
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Formulir 3
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PP DAN PL
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN.......................................
................., ................... 20.....
Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
: Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Alat, Bahan dan Tempat
Pengelolaan Pestisida Penyelenggara Hapus Tikus dan Hapus
serangga CV/PT/Koperasi ...............................

Yth.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan RI
Jl.Percetakan Negara No.29
Jakarta Pusat 10560

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal PP dan PL No................... tanggal
.............................perihal seperti tersebut diatas, maka bersama ini kami sampaikan :
Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Bersama ke alamat kantor dan
Gudang CV/PT/Koperasi....................... Jalan............................, maka perusahaan
tersebut memenuhi/tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor........................................... tentang Izin Penyelenggara Tindakan Hapus
Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas
Batas Darat.
Bersama ini kami lampirkan berita hasil pemeriksaan.
Atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas ....................................

..................................................
NIP.
Tembusan :
1. Direktur Simkar Kesma Ditjen PP dan PL
2. Pimpinan/Direktur CV/PT/Koperasi........................................
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Formulir 4
BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN FISIK ALAT, BAHAN DAN TP2 PENYELENGGARA
HAPUS TIKUS DAN HAPUS SERANGGA*
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN : ..........................................................
NOMOR : ......................................................
Pada hari ini ................................... tanggal..................... bulan ...................................
tahun ................................................, kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai
dengan
Surat
Perintah
Kepala
Kantor
Kesehatan
Pelabuhan
Kelas................................................ telah melakukan pemeriksaan terhadap :
A. DATA PERUSAHAAN
1. Nama Badan Usaha
2. Nama Penanggung Jawab
3. Alamat

4.
5.
6.
7.
8.
9.

: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
..................................................................
..................................................................
Akte notaris pendirian perusahaan : ...................................................
Surat Izin Usaha
: ...................................................
Tanda Daftar Perusahaan
: ...................................................
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ...................................................
Izin pest control dari Dinkes
: ...................................................
Izin operasi dari Otoritas
Pelabuhan/Bandar udara* setempat : .................................................

B. TENAGA
1. Pengawas PENYELENGGARA : ............................................ orang
2. Fumigator
: ............................................ orang
3. Penempel
: ............................................ orang
C. PERALATAN DAN BAHAN
1. HAPUS TIKUS
a. Fumigan
b. Masker Gas
c. Canister yang masih valid
d. Kunci Inggris
e. Slang Kimia
f. Sarung tangan karet
g. Sarung tangan kain
h. Gas Detector
i. Kertas penempel
j. Lem/perekat
k. Gunting/pisau
l. Alat tanda bahaya
m. Lampu senter
n. Alat pemadam kebakaran
o. Kipas angin besar
p. Pengeras suara
q. Kuas
r. Kain bersih/lap
s. Pakaian kerja
t. Obeng besar
u. Tali temali
v. Ember
w. Kertas perekat
x. Stiker tanda bahaya
y. Helm (topi kerja)
z. Sepatu safety
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: .............................................
: .............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................

2. HAPUS SERANGGA
a. Spraycan
b. Mist Blower
c. Insektisida
d. Bahan/alat lainnya

: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................

3. ALAT DAN BAHAN P3K

: Ada/Tidak Ada*

D. LOKASI DAN BANGUNAN
1. GUDANG
a. Bangunan Permanen
b. Bersih
Ya
c. Ventilasi
Cukup
d. Lantai
Kedap air
e. Dinding
Kedap air
f. Langit-langit
Ada
g. Pemadam Ada

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Tidak Permanen
Tidak
Kurang
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

2. HASIL PEMERIKSAAN SAMPEL TANAH
a. Tidak ditemukan kandungan pestisida
b. Ditemukan kandungan pestisida

(
(

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

)
)

3. HASIL PEMERIKSAAN CHOLINESTERASE PETUGAS
a. Tidak ditemukan kandungan pestisida
( )
b. Ditemukan kandungan pestisida
( )
E. PENILAIAN
Belum/Sudah* memenuhi standar
F. REKOMENDASI
Direkomendasikan untuk diberikan/tidak diberikan* izin penyelenggara hapus tikus
dan atau hapus serangga*
Petugas Pemeriksa
Nama
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................

NIP

Tanda Tangan

............................
............................
............................

.........................
.........................
.........................

Pimpinan/Direktur Perusahaan
Cap dan Tanda Tangan
...........................................
..................,
20...
Mengetahui
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas ....................

.......................................
NIP
Catatan
*Coret yang tidak perlu
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Formulir 5

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT IZIN PENYELENGGARA HAPUS TIKUS
DAN HAPUS SERANGGA
No. .........................................
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggara tindakan hapus tikus dan hapus serangga pada
alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat*
Membaca

: 1. Surat Kepala KKP................................. tanggal ....................................
No.................................
2. Surat Direktur CV/PT/Koperasi........................ tanggal ........................
No..................................

Memperhatikan:1.
2.
3.
4.

Undang Undang No. 1 Tahun1962 tentang Karantina Laut
Undang Undang No. 2 Tahun1962 tentang Karantina Udara
Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
International Health Regulations 2005

Dengan ini memberikan izin kepada :
1. Nama Perusahaan : ………………….……………………………………..
Alamat
: ………………………………………………………...
......................................................................
Penanggung jawab: ………………………………………………………...
2. Nama Pengawas : ………………….……………………………………..
Tempat/tanggal lahir: ……………………….……..……………………..
Alamat
: ………………………………………………………...
Pendidikan
: ………………………………………………………...
Sertifikat
ini
berlaku
selama
1
(satu)
tahun
terhitung
mulai
tanggal
............................................................. s.d. ...................................................................
Jakarta, ................................................
Direktur Jenderal PP dan PL,

..............................................................
NIP .......................................................
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Formulir 6
Kementerian Kesehatan RI
Direktorat Jenderal PP dan PL
................., ................... 20.....
Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
: Penolakan Permohonan Izin Penyelenggara Tindakan Hapus Tikus dan
Hapus Serangga Pada Alat Angkut an. CV/PT/Koperasi................

Yth.
Pimpinan/Direktur CV/PT/Koperasi .........................
.............................................................

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ......................... tanggal ............................
perihal Permohonan Izin Penyelenggara Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada
Alat Angkut, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui
permohonan tersebut karena :
1. ................................................................................
2. ................................................................................
3. ................................................................................
Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan persyaratan tersebut
diatas, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

..................................................
NIP.
Tembusan :
1. Direktur Simkar Kesma Ditjen PP dan PL
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas ......................
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Formulir 7
KOP PENYELENGGARA

PERNYATAAN
Nama Kapal
Tanggal
Jam

:
:
:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Sadar akan bahaya yang dapat timbul akibat keracunan dari GAS terhadap manusia, maka
ini kami perwira jaga dari kapal tersebut di atas menyatakan sebagai berikut :
1. Kami telah menerima, membaca dan memahami selebaran persyaratan Pelaksanaan
Hapus tikus yang menyatakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta
ditaati.
2. Bahwa pada saat ini, tidak seorangpun yang masih berada di atas dan/atau di
dalam kapal termasuk orang-orang tahanan. Penumpang gelap dan/atau orang
yang ketiduran karena lelah/mabuk.
3. Sehingga Petugas Pelaksana Hapus tikus Kapal yang diawasi oleh Kesehatan
Pelabuhan sudah dapat mulai saat ini melakukan peng-gas-an di atas/dalam kapal.
Demikian Pernyataan ini kami tanda tangani dengan penuh rasa tanggung jawab.

Nahkoda / Perwira Jaga :

( ……………………………. )
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Formulir 8
KOP PENYELENGGARA
LAPORAN HAPUS TIKUS
REPORT OF FUMIGATION / PEST CONTROL
1.

Nama Kapal
Name of Vessel
2. Besar Kapal
Measure Vessel
3. Tempat Sandar
Berthed at
4. Besar Ruangan Yang Digas
Measure of Space Had Fumigation
5. Nama Pemilik / Agen
Name Owners / Agent
6. Jumlah Pelaksana
Number of Operator
7. Jenis Fumigant / Insectisida
Kind of Fumigant / Insectiside
8. Jumlah Gas Yang Dipakai
Number of Fumigant Needed
9. Persiapan Dimulai Jam
Preparing Started at
10. Persiapan Selesai
Preparing Completion at

: .............................................................

11. Hapus tikus Dimulai Jam
Fumigation Started at
12. Hapus tikus Mulai Dibebaskan Jam
Gas Free Begins at
13. Kapal Bebas Gas
Vessel in Gas Free Condition
14. Hasil Hapus tikus
Result of Fumigation

: ............................................................

: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................
: ............................................................

: ...........................................................
: ............................................................
: ............................................................

Jakarta, …………………………..
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Nahkoda/Perwira Jaga

Pengawas Kesehatan Pelabuhan

Pengawas
PENYELENGGARA

(…………………….. )

( ………………………………. )

( ……………………… )

Formulir 9
KOP PENYELENGGARA
LAPORAN HAPUS SERANGGA
PEST CONTROL
1. Nama Kapal/Pesawat

: .............................................................

2. Besar Kapal/Pesawat

: ............................................................

3. Tempat Sandar

: ............................................................

/Parkir Pesawat

4. Besar Ruangan

: ............................................................

5. Nama Pemilik / Agen

: ............................................................

6. Jumlah Pelaksana

: ............................................................

7. Jenis Insectisida

: ............................................................

8. Jumlah Insectisida yang Dipakai

: ............................................................

9. Persiapan Dimulai Jam

: ............................................................

10. Persiapan Selesai

: ............................................................

11. Hapus Serangga Dimulai Jam

: ............................................................

12. Hapus Serangga Mulai Dibebaskan Jam : .........................................................
13. Kapal/Pesawat Bebas Insektisida

: ............................................................

Jakarta, …………………………..
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Perwira Jaga

Pengawas Kesehatan Pelabuhan

Pengawas
PENYELENGGARA

(…………………….. )

( ………………………………. )

( ……………………… )

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa penyakit menular masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan,
kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu
dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui
upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan
yang efektif dan efisien;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
tentang
Penanggulangan Penyakit Menular;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang
Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Karantina Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang...
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-25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);
7. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1479/Menkes/SK/X/2003
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi
Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
Terpadu;
8. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
949/Menkes/Per/VIII/2004
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian
Luar Biasa (KLB);
9. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit
Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah
dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
KESEHATAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

TENTANG

BAB I...
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-3BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia
yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur,
dan parasit.
2. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang
mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk
menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan
kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar
tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi
menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
3. Pejabat Kesehatan Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di
bidang penanggulangan penyakit menular.
4. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian
yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun
waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus
kepada terjadinya wabah.
5. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah
kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat
yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari
keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat
menimbulkan malapetaka.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah
Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.
Pasal 2
(1) Pengaturan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan
Menteri ini ditujukan untuk:
a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit;
b. menurunkan...
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-4b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat
Penyakit Menular; dan
c. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat Penyakit
Menular pada individu, keluarga, dan masyarakat.
(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui
penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular yang efektif,
efisien, dan berkesinambungan.
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi
penetapan kelompok dan jenis Penyakit Menular, penyelenggaraan,
sumber daya kesehatan, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan, peran
serta masyarakat, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan
evaluasi, pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.
BAB II
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT MENULAR
Pasal 4
(1) Berdasarkan cara penularannya, Penyakit Menular dikelompokkan
menjadi:
a. penyakit menular langsung; dan
b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
(2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. Difteri;
b. Pertusis;
c. Tetanus;
d. Polio;
e. Campak;
f. Typhoid;
g. Kolera:
h. Rubella;
i. Yellow Fever;
j. Influensa;
k. Meningitis...
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l. Tuberkulosis;
m. Hepatitis;
n. penyakit akibat Pneumokokus;
o. penyakit akibat Rotavirus;
p. penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
q. penyakit virus ebola;
r. MERS-CoV;
s. Infeksi Saluran Pencernaan;
t. Infeksi Menular Seksual;
u. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
v. Infeksi Saluran Pernafasan;
w. Kusta; dan
x. Frambusia.
(3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai
dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat
dicegah dengan imunisasi (PD3I).
(4) Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

penyakit

a. Malaria;
b. Demam Berdarah;
c. Chikungunya;
d. Filariasis dan Kecacingan;
e. Schistosomiasis;
f. Japanese Enchepalitis;
g. Rabies;
h. Antraks
i. Pes;
j. Toxoplasma;
k. Leptospirosis;
l. Flu Burung (Avian Influenza); dan
m. West Nile.
(5) Menteri...
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-6(5) Menteri dapat menetapkan jenis Penyakit Menular selain jenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
BAB III
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab
menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat
yang ditimbulkannya.
(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
Pasal 6
(1) Terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan program
penanggulangan sebagai prioritas nasional atau daerah dengan
kriteria sebagai berikut:
a. penyakit endemis lokal;
b. Penyakit Menular potensial wabah;
c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang
luas; dan/atau
e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.
(2) Program Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan
mengutamakan upaya kesehatan masyarakat.
Pasal 7
(1) Pemerintah dalam menyelenggarakan program penanggulangan
Penyakit Menular dapat membentuk satuan kerja/unit pelaksana
teknis yang memiliki tugas dan fungsi meliputi:
a. penyiapan...
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-7a. penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit menular
yang memerlukan karantina;
b. focal point Kementerian Kesehatan di daerah; dan
c. investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai
sumber penyebaran Penyakit Menular.
(2) Program Penanggulangan Penyakit Menular yang diselenggarakan
oleh satuan kerja/unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dikelola oleh Pejabat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 8
(1) Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik
Penyakit Menular, target program Penanggulangan Penyakit Menular
meliputi:
a. reduksi;
b. eliminasi; dan/ atau
c. eradikasi.
(2) Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap
Penyakit Menular tertentu agar secara bertahap penyakit tersebut
menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
(3) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
upaya pengurangan terhadap penyakit secara berkesinambungan di
wilayah tertentu sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat
ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di
wilayah yang bersangkutan.
(4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui
pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan jenis penyakit
tertentu secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan
masyarakat secara nasional.
Pasal 9
(1) Menteri dalam menetapkan reduksi, eliminasi, dan/atau eradikasi
sebagai target program Penanggulangan Penyakit Menular tertentu
harus berdasarkan pertimbangan dari komite ahli penyakit menular.
(2) Komite ahli penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur organisasi profesi, akademisi, Kementerian
Kesehatan, dan lintas sektor terkait.
(3) Komite...
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-8(3) Komite ahli penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Kegiatan
Pasal 10
(1) Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan
pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan.

melalui

upaya

(2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik,
pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat dan upaya lain
sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
(3) Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit
dan/atau gangguan kesehatan.
(4) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik
secara fisik, kimiawi dan biologi.
Pasal 11
(1) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam
Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
a. promosi kesehatan;
b. surveilans kesehatan;
c. pengendalian faktor risiko;
d. penemuan kasus;
e. penanganan kasus;
f. pemberian kekebalan (imunisasi)
g. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
h. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok
masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan
sebagai berikut:
a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penyelidikan...
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-9b. penyelidikan epidemiologi;
c. pengobatan massal;
d. pemberian kekebalan massal; dan
e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.
Pasal 12
(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a dilakukan dengan metode komunikasi, informasi dan edukasi
secara sistematis dan terorganisasi.
(2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk tercapainya perubahan perilaku pada masyarakat umum yang
dilakukan oleh masyarakat di bawah koordinasi Pejabat Kesehatan
Masyarakat di wilayahnya.
(3) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang
pengendalian Penyakit Menular.
(4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan kader melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis
masyarakat dan/atau tokoh masyarakat melalui pendekatan
kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Promosi kesehatan dilakukan melalui:
a. penyuluhan;
b. konsultasi, bimbingan dan konseling;
c. intervensi perubahan perilaku;
d. pemberdayaan;
e. pelatihan; atau
f. pemanfaatan media informasi.
Pasal 13
(1) Promosi kesehatan diarahkan untuk peningkatan perilaku hidup
bersih dan sehat guna memelihara kesehatan dan pencegahan
penularan penyakit.
(2) Perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit berupa:
a. cuci tangan pakai sabun;
b. pemberantasan jentik nyamuk;
c. menggunakan...
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- 10 c. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
d. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
e. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
f. menggunakan jamban sehat;
g. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
h. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 14
(1) Promosi Kesehatan dilakukan secara terintegrasi baik di fasilitas
pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh masyarakat baik di rumah tangga maupun di fasilitas
umum, institusi swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan
organisasi masyarakat guna menggerakkan potensi masyarakat dalam
mencegah penyebaran penyakit di lingkungannya.
(3) Penyelenggaraan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) juga dapat dilakukan secara massal oleh media cetak, media
elektronik, dan jejaring sosial, serta melalui penggunaan teknologi
informasi lain dengan maksud mengajak peran aktif masyarakat
dalam mencegah penyebaran Penyakit Menular.
Pasal 15
(1) Surveilans kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b dilakukan untuk:
a. tersedianya informasi tentang situasi, kecenderungan penyakit,
dan faktor risikonya masalah kesehatan masyarakat dan faktorfaktor yang mempengaruhinya sebagai bahan pengambilan
keputusan dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan
secara efektif dan efisien;
b. terselenggaranya kewaspadaan dini
terjadinya KLB/wabah dan dampaknya;

terhadap

kemungkinan

c. terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB/wabah; dan
d. dasar penyampaian informasi kesehatan kepada para pihak yang
berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.
(2) Surveilans...
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- 11 (2) Surveilans kesehatan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf c ditujukan untuk memutus rantai penularan dengan
cara:
a. perbaikan kualitas media lingkungan;
b. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
c. rekayasa lingkungan; dan
d. peningkatan daya tahan tubuh.
(2) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi perbaikan kualitas air, udara, tanah, sarana
dan bangunan, serta pangan agar tidak menjadi tempat
berkembangnya agen penyakit.
(3) Perbaikan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan melalui upaya penyehatan dan pengamanan
terhadap media lingkungan.
(4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Rekayasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan paling sedikit dengan kegiatan rehabilitasi lingkungan
secara fisik, biologi maupun kimiawi.
(6) Peningkatan daya tahan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d paling sedikit dilakukan dengan perbaikan gizi masyarakat.
Pasal 17
(1) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf d dilakukan secara aktif dan pasif terhadap penyakit termasuk
agen penyebab penyakit.
(2) Penemuan kasus secara aktif terhadap penyakit termasuk agen
penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara petugas kesehatan datang langsung ke masyarakat
dengan atau tanpa informasi dari masyarakat, untuk mencari dan
melakukan identifikasi kasus.
(3) Penemuan...
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- 12 (3) Penemuan kasus secara pasif terhadap penyakit termasuk agen
penyebab penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemeriksaan penderita Penyakit Menular yang datang ke
fasilitas pelayanan kesehatan.
(4) Penemuan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diperkuat dengan uji laboratorium.
Pasal 18
(1) Setiap orang yang mengetahui adanya penderita Penyakit Menular
berkewajiban melaporkan kepada tenaga kesehatan atau Puskesmas.
(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melaporkan kepada Puskesmas untuk dilakukan verifikasi,
pengobatan, dan upaya lain yang diperlukan agar tidak terjadi
penularan penyakit.
Pasal 19
(1) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf e ditujukan untuk memutus mata rantai penularan dan/atau
pengobatan penderita.
(2) Penanganan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tenaga Kesehatan yang berwenang di fasilitas pelayanan
kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam rangka memutus mata rantai penularan, Pejabat Kesehatan
Masyarakat berhak mengambil dan mengumpulkan data dan
informasi kesehatan dari kegiatan penanganan kasus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan kasus wajib
memberikan data dan informasi kesehatan yang diperlukan oleh
Pejabat Kesehatan Masyarakat.
Pasal 20
(1) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf f dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan
imunisasi khusus.
(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21...
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(1) Pemberian obat pencegahan secara massal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan pada penyakit
yang dikategorikan sebagai penyakit tropik yang terabaikan (Neglected
Tropical Diseases/NTD) dengan memperhatikan tingkat endemisitas
wilayah masing-masing.
(2) Tingkat endemisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri berdasarkan pertimbangan dari komite ahli penyakit
menular.
Bagian Ketiga
KLB atau Wabah
Pasal 22
Berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan,
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dampak malapetaka yang
ditimbulkan di masyarakat, Menteri menetapkan beberapa dari jenis
Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai Penyakit
Menular yang dapat menimbulkan Wabah.
Pasal 23
Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang
mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta
Penanggulangan Penyakit Menular sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 24
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
pada KLB atau Wabah, dibentuk Tim Gerak Cepat di tingkat pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota.
(2) Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
dan fungsi:
a. melakukan deteksi dini KLB atau Wabah;
b. melakukan respon KLB atau Wabah; dan
c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
(3) Dalam...
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ayat (1), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk
memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas
pelayanan kesehatan dan masyarakat.
Bagian Keempat
Strategi
Pasal 25
(1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular
meliputi:
a. mengutamakan pemberdayaan masyarakat;
b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta
kerja sama lintas program, lintas sektor, dan internasional;
c. meningkatkan
teknologi;

penyediaan

sumber

daya

dan

pemanfaatan

d. mengembangkan sistem informasi; dan
e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
(2) Pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi
daerah masing-masing yang terintegrasi secara nasional.
Bagian Kelima
Mitigasi Dampak
Pasal 26
(1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat
Penyakit Menular, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan
mitigasi dampak melalui:
a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan
epidemiologis;
b. memberikan jaminan kesehatan;
c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan
dalam kehidupan bermasyarakat;
d. menyelenggarakan program
pendapatan keluarga; dan

bantuan

untuk

meningkatkan

e. pemberdayaan...
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(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
SUMBER DAYA KESEHATAN
Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia
Pasal 27
(1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Penanggulangan
Penyakit Menular meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan
penanggulangan.
(2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang
dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
(1) Pejabat
Kesehatan
Masyarakat
yang
mengelola
program
Penanggulangan Penyakit Menular harus memiliki kompetensi di
bidang epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, dan/atau
kesehatan lingkungan.
(2) Pejabat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mampu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
penilaian, bimbingan teknis dan rekomendasi tindak lanjut
Penanggulangan Penyakit Menular.
Pasal 29
(1) Pejabat Kesehatan Masyarakat pada satuan kerja Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan program
Penanggulangan Penyakit Menular memiliki tugas:
a. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap tempat-tempat
yang diduga sebagai sumber penyebaran penyakit;
b. menetapkan status karantina dan isolasi;
c. mengambil...
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keperluan konfirmasi laboratorium;
d. memperoleh informasi dan data status kesehatan masyarakat dari
fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Penanggulangan
Penyakit Menular; dan
e. menyampaikan
laporan
dan
rekomendasi
penanggulangan secara berjenjang.

tindak

lanjut

(2) Dalam hal situasi Penyakit Menular menunjukkan gejala ke arah KLB
atau wabah, Pejabat Kesehatan Masyarakat wajib segera
menyampaikan laporan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pendanaan
Pasal 30
Pendanaan Penanggulangan Penyakit Menular bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, swasta, dan/atau lembaga donor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Teknologi
Pasal 31
(1) Dalam
penyelenggaraan
Penanggulangan
Penyakit
Menular
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah,
dan
masyarakat
harus
memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
(2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan
pengujian laboratorium.
(3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak
negatif pada manusia dan lingkungan.
BAB V...
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KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN
Pasal 32
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular,
dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta
kemitraan antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan,
baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
(2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diarahkan untuk:
a. pemberian advokasi;
b. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular;
c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian,
penelitian, serta kerja sama antar wilayah, luar negeri, dan pihak
ketiga;
d. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
e. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan
serta penanggulangan KLB/wabah.
BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33
(1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun
terorganisasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit
Menular untuk mencegah kesakitan, kematian, dan kecacatan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan
pengawasan;
b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
c. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi;
dan
d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan
penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan
terhadap Penyakit Menular.
BAB VII...
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PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 34
(1) Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan masyarakat melakukan penelitian dan pengembangan yang
berbasis bukti di bidang:
a. epidemiologi penyakit;
b. pencegahan penyakit;
c. pengendalian faktor risiko;
d. manajemen perawatan dan pengobatan;
e. dampak sosial dan ekonomi; dan
f. teknologi dasar dan teknologi terapan.
(2) Selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian dan
pengembangan dapat dilakukan pada bidang lain sesuai dengan
kebutuhan.
(3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan institusi dan/atau peneliti
asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 35
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular pada
masyarakat.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan hasil surveilans kesehatan.
Pasal 36
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap
upaya:
a. pencegahan...
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wilayah tertentu;
b. pengendalian, dengan indikator tidak ada penambahan kasus baru;
dan/atau
c. pemberantasan, dengan indikator mengurangi atau menghilangkan
penyakit.
Pasal 37
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap
upaya:
a. pencegahan dan pengendalian, dengan indikator Penyakit Menular
tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat;
b. pemberantasan, dengan indikator tidak ditemukan lagi penyakit atau
tidak menjadi masalah kesehatan; dan
c. penanggulangan KLB, dengan indikator dapat ditanggulangi dalam
waktu paling lama 2 (dua) kali masa inkubasi terpanjang.
BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 38
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan
pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya penanggulangannya
kepada dinas kesehatan/kabupaten kota.
(2) Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan kompilasi pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melakukan analisis untuk
pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke
dinas kesehatan provinsi.
(3) Dinas
kesehatan
provinsi
melakukan
kompilasi
pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan analisis untuk
pengambilan rencana tindak lanjut serta melaporkannya ke Menteri
dengan tembusan Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi
di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
(4) Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melakukan
kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut
serta memberikan umpan balik ke dinas kesehatan provinsi dan
menyampaikan laporan kepada Menteri.
(5) Pelaporan...
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dilakukan secara rutin dan berkala.
(6) Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan
wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.
Pasal 39
(1) Satuan kerja/unit pelaksana teknis yang dibentuk Kementerian
Kesehatan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
7
wajib
menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan Direktur
Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan, dan dinas kesehatan setempat.
(2) Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), melakukan analisis untuk pengambilan
keputusan penyusunan kebijakan teknis dan rencana tindak lanjut
serta menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala.
Pasal 40
Pencatatan dan pelaporan kasus Penyakit Menular dan upaya
penanggulangannya mengikuti format sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Penanggulangan Penyakit Menular berdasarkan hasil pemantauan dan
evaluasi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk:
a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
c. peningkatan kemampuan penanggulangan KLB/wabah.

Pasal 42...
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(1) Pembinaan dalam penyelenggaraan
Menular dilakukan melalui:

Penanggulangan

Penyakit

a. pemberdayaan masyarakat;
b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
c. pembiayaan program.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan cara:
a. advokasi dan sosialisasi;
b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan;
dan/atau
c. pemberian penghargaan.
(3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dengan cara:
a. pendidikan dan pelatihan teknis;
b. pemberian penghargaan; dan/atau
c. promosi jabatan
Pasal 43
(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan
terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau
penanggung jawab program Penanggulangan Penyakit Menular.
(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung
jawab di bidang Penanggulangan Penyakit Menular; dan/atau
b. mengangkat pejabat pengawas Penanggulangan Penyakit Menular
yang merupakan pejabat fungsional.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Ketentuan teknis Penanggulangan Penyakit Menular menurut kelompok
dan jenis Penyakit Menular diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
Pasal 45...
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Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1755
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa perkantoran sebagai salah satu tempat kerja,
tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan
kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan
kesehatan para karyawan didalamnya;

b.

bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya upaya
keselamatan

dan

kesehatan

perkantoran

diperlukan

keselamatan,

kesehatan

kerja

standar
kerja,

di

gedung

penyelenggaraan
lingkungan

kerja,

sanitasi dan ergonomi perkantoran;
c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja

Perkantoran;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang
Keselamatan

Nomor

Kerja

1

Tahun

(Lembaran

1970

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

5714

-2-

2.

Undang-Undang
Kesehatan

Nomor

(Lembaran

36

Tahun

Negara

2009

Republik

tentang

Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
3.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 5679);
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Kesehatan

Kerja

(Lembaran

Negara

Indonesia

Tahun

2012

Nomor

100,

dan

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

184,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6.

Peraturan

Menteri

45/PRT/M/2007

Pekerjaan
tentang

Umum

Pedoman

Nomor
Teknis

Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang
Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
684);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERKANTORAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Perkantoran adalah bangunan yang berfungsi sebagai
tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran
baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat.

2.

Pimpinan Kantor adalah orang, kelompok orang,
perkumpulan atau instansi pemerintah yang menurut
hukum sah sebagai pemimpin tertinggi suatu kantor.

3.

Pengelola

Gedung

pelayanan

fisik

adalah

dan

pihak

non-fisik

yang

yang

mengelola

memastikan

kesehatan, keselamatan, dan keamanan gedung, serta
pemeliharaan struktur gedung berada pada tahap
yang memuaskan.
4.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya
disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja.

5.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perkantoran

yang

selanjutnya

disingkat

SMK3

Perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen
gedung perkantoran secara keseluruhan dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan
kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien
dan produktif.
6.

Kesehatan

Kerja

pemeliharaan
tingginya
pencegahan
disebabkan

adalah

derajat

bagi

upaya

kesehatan

karyawan

di

penyimpangan
oleh

peningkatan

kondisi

dan

yang

setinggi-

semua

jabatan,

kesehatan

karyawan,

yang

perlindungan

karyawan dari risiko akibat faktor yang merugikan
kesehatan, penempatan dan pemeliharaan karyawan
dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi
antara
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dengan jabatannya.
7.

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi
kompleks

antara

aspek

pekerjaan

yang

meliputi

peralatan kerja, tatacara kerja, proses atau sistem
kerja dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik,
fisiologis

dan

psikis

manusia

karyawan

untuk

menyesuaikan

aspek

pekerjaan

dengan

kondisi

karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman efisien
dan lebih produktif.
8.

Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
Pengaturan Standar K3 Perkantoran ditujukan sebagai
acuan bagi Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung
dalam menerapkan pelaksanaan K3 di Perkantoran untuk
mewujudkan kantor yang sehat, aman, dan nyaman serta
karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja dan
produktif.
BAB II
PENYELENGGARAAN K3 PERKANTORAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1)

Setiap Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung
wajib menyelenggarakan K3 Perkantoran.

(2)

Penyelenggaraan

K3

Perkantoran

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

membentuk

dan

mengembangkan

Perkantoran; dan
b.
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Bagian Kedua
SMK3 Perkantoran
Pasal 4
SMK3 Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a meliputi:
a.

penetapan kebijakan K3 Perkantoran;

b.

perencanaan K3 Perkantoran;

c.

pelaksanaan rencana K3 Perkantoran;

d.

pemantauan dan evaluasi K3 Perkantoran; dan

e.

peninjauan

dan

peningkatan

kinerja

SMK3

Perkantoran.
Pasal 5
(1)

Penetapan Kebijakan K3 Perkantoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh
Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola Gedung.

(2)

Penetapan Kebijakan K3 Perkantoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara tertulis
dengan

keputusan

Pimpinan

Kantor

dan/atau

Pengelola Gedung dan disosialisasikan ke seluruh
karyawan.
(3)

Kebijakan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.

visi;

b.

tujuan;

c.

komitmen

dan

tekad

dalam

melaksanakan

kebijakan K3 Perkantoran; dan
d.

kerangka dan program kerja yang mencakup
kegiatan K3 Perkantoran secara menyeluruh yang
bersifat umum dan/atau operasional.
Pasal 6

(1)

Perencanaan K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk menghasilkan
rencana K3 Perkantoran.
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(2)

Rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Kantor
dan/atau Pengelola Gedung dengan mengacu pada
kebijakan K3 yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

(3)

Dalam

menyusun

sebagaimana
Kantor

rencana

dimaksud

dan/atau

pada

K3
ayat

Pengelola

Perkantoran
(2),

Pimpinan

Gedung

harus

mempertimbangkan:
a.

hasil penelaahan awal;

b.

identifikasi

potensi

bahaya,

penilaian,

dan

pengendalian risiko;
c.

peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya; dan

d.
(4)

sumber daya yang dimiliki.

Rencana K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a.

tujuan dan sasaran;

b.

skala prioritas;

c.

upaya pengendalian bahaya;

d.

penetapan sumber daya;

e.

jangka waktu pelaksanaan;

f.

indikator pencapaian; dan

g.

sistem pertanggungjawaban.
Pasal 7

(1)

Pelaksanaan rencana K3 Perkantoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didukung oleh
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
dibidang K3 Perkantoran, dan sarana dan prasarana.

(2)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a.

organisasi atau unit yang bertanggung jawab di
bidang K3;

b.

anggaran yang memadai;

c.

prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan
serta pendokumentasian; dan
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d.
(3)

instruksi kerja.

Anggaran yang memadai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b bersumber dari:
a.

anggaran pendapatan dan belanja negara atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
Perkantoran milik pemerintah; atau

b.

dialokasikan oleh Pimpinan Kantor dan/atau
Pengelola Gedung untuk Perkantoran milik non
pemerintah.

(4)

Dalam

pelaksanaan

sebagaimana

rencana

dimaksud

pada

K3
ayat

Perkantoran
(1),

Pimpinan

Kantor dan/atau Pengelola Gedung harus melakukan
upaya keselamatan kerja, Kesehatan Kerja, kesehatan
lingkungan

kerja

perkantoran,

dan

Ergonomi

Perkantoran sesuai dengan standar K3 Perkantoran.
Pasal 8
(1)

Pemantauan
sebagaimana

dan

evaluasi

dimaksud

K3

dalam

Perkantoran

Pasal

4

huruf

d

dilakukan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola
Gedung.
(2)

Pemantauan
sebagaimana

dan

evaluasi

dimaksud

pada

K3
ayat

Perkantoran
(1)

dilakukan

melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan
audit internal sistem manajemen K3 Perkantoran.
(3)

Dalam hal kantor tidak memiliki sumber daya untuk
melakukan pemantauan dan evaluasi K3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jasa
pihak lain.

(4)

Hasil

pemantauan

dan

evaluasi

K3

Perkantoran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk
melakukan tindakan perbaikan.
Pasal 9
(1)

Peninjauan

dan

peningkatan

kinerja

SMK3

Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e dilakukan oleh Pimpinan Kantor dan/atau
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Pengelola Gedung untuk menjamin kesesuaian dan
efektifitas penerapan SMK3 Perkantoran.
(2)

Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

terhadap

kebijakan,

perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.
(3)

Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan

untuk

melakukan

perbaikan

dan

peningkatan kinerja.
(4)

Perbaikan

dan

peningkatan

kinerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam hal:
a.

terjadi

perubahan

peraturan

perundang-

undangan;
b.

adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan
konsumen;

c.

adanya perubahan produk dan kegiatan kantor;

d.

terjadi perubahan struktur organisasi kantor;

e.

adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, termasuk epidemiologi;

f.

adanya hasil kajian kecelakaan di kantor;

g.

adanya pelaporan; dan/atau

h.

adanya masukan dari karyawan.
Pasal 10

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

SMK3

Perkantoran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal
9

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Standar K3 Perkantoran
Paragraf 1
Umum
Pasal 11
(1)

Standar K3 Perkantoran meliputi:
a.

5721

keselamatan kerja;

peraturan
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(2)

b.

kesehatan kerja;

c.

kesehatan lingkungan kerja perkantoran; dan

d.

Ergonomi Perkantoran.

Standar K3 Perkantoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan untuk mencegah dan mengurangi
penyakit

akibat

kerja

dan

penyakit

lain,

serta

kecelakaan kerja pada karyawan, dan menciptakan
perkantoran yang aman, nyaman dan efisien untuk
mendorong produktifitas kerja.
Paragraf 2
Standar Keselamatan Kerja
Pasal 12
Standar Keselamatan Kerja meliputi:
a.

persyaratan keselamatan kerja Perkantoran; dan

b.

kewaspadaan bencana perkantoran.
Pasal 13

Persyaratan Keselamatan Kerja Perkantoran dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
a.

pelaksanaan

pemeliharaan

dan

perawatan

ruang

perkantoran;
b.

desain alat dan tempat kerja;

c.

penempatan

dan

penggunaan

alat

perkantoran;

Perkantoran

sebagaimana

dan/atau
d.

pengelolaan listrik dan sumber api.
Pasal 14

(1)

Kewaspadaan

Bencana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

5722

a.

manajemen tanggap darurat gedung;

b.

manajemen keselamatan dan kebakaran gedung;

c.

peryaratan dan tata cara evakuasi;

d.

penggunaan mekanik dan elektrik; dan

e.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

- 10 -

(2)

Manajemen tanggap darurat gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.

identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana;

b.

penilaian analisa risiko kerentanan bencana;

c.

pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana;

d.

pengendalian kondisi darurat atau bencana;

e.

simulasi kondisi darurat atau bencana; dan

f.

mengatasi

dampak

yang

berkaitan

dengan

kebakaran

gedung

kejadian setelah bencana.
(3)

Manajemen

keselamatan

dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
didukung dengan:
a.

sarana penyelamatan gedung; dan

b.

peralatan

sistem

perlindungan/pengamanan

bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang
pada bangunan gedung.
(4)

Sarana penyelamatan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a meliputi:

(5)

a.

tangga darurat; dan/atau

b.

pintu darurat.

Peralatan
bangunan

sistem
gedung

perlindungan/pengamanan
dari

kebakaran

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
a.

Alat Pemadam Api Ringan (APAR);

b.

Alat

Pemadam

Api

Berat

(APAB)

yang

menggunakan roda;
c.

sistem alarm kebakaran;

d.

hydrant halaman;

e.

pemadam kebakaran tetap yang menggunakan
media pemadaman air bertekanan yang dialirkan
melalui pipa-pipa dan selang;

(6)

f.

sistem sprinkler otomatis; dan

g.

sistem pengendalian asap.

Peryaratan

dan

tata

cara

evakuasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rute dan
pelaksanaan evakuasi.

5723
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(7)

Penggunaan

mekanik

dan

elektrik

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi persyaratan
pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan dalam
pertolongan pertama pada kecelakaan.
Paragraf 3
Standar Kesehatan Kerja
Pasal 15

Standar Kesehatan Kerja meliputi:
a.

peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran;

b.

pencegahan penyakit di Perkantoran;

c.

penanganan penyakit di Perkantoran; dan

d.

pemulihan kesehatan bagi karyawan di Perkantoran.
Pasal 16

Peningkatan Kesehatan Kerja di Perkantoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit terdiri
atas:
a.

peningkatan pengetahuan kesehatan kerja;

b.

pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di
tempat kerja;

c.

penyediaan ruang ASI dan pemberian kesempatan
memerah ASI selama waktu kerja di Perkantoran; dan

d.

aktivitas fisik.
Pasal 17

(1)

Pencegahan penyakit di Perkantoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit
meliputi
a.

pengendalian faktor risiko; dan

b.

penemuan dini kasus penyakit dan penilaian
status kesehatan.

5724
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(2)

Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi upaya:

(3)

a.

eliminasi;

b.

subsitusi;

c.

pengendalian teknis atau rekayasa;

d.

pengendalian administratif; dan/atau

e.

penggunaan alat pelindung diri.

Penemuan dini kasus penyakit dan penilaian status
kesehatan dilakukan melalui:
a.

Pemeriksaan kesehatan pra penempatan atau
sebelum bekerja;

(4)

b.

pemeriksaan kesehatan berkala;

c.

pemeriksaan kesehatan khusus; dan

d.

pemeriksaan kesehatan pra pensiun.

Pemeriksaan

kesehatan

berkala

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali setahun.
Pasal 18
(1)

Penanganan penyakit di Perkantoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditujukan untuk
mengobati

secara

dini

penyakit

dan

mencegah

keparahan dari penyakit menular dan penyakit tidak
menular, gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja,
penyakit terkait kerja, dan cidera akibat kerja.
(2)

Penanganan penyakit di Perkantoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a.

pertolongan pertama pada penyakit; dan

b.

mekanisme

rujukan

ke

fasilitas

pelayanan

kesehatan terdekat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Pemulihan

kesehatan

bagi

karyawan

di

Perkantoran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling
sedikit terdiri atas:

5725
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a.

melaksanakan

program

kembali

bekerja

bagi

karyawan yang telah mengalami sakit parah atau
kecelakaan

kerja

dengan

kondisi

tidak

dapat

mengerjakan tugas semula; dan
b.

pengkondisian karyawan untuk dapat bekerja kembali
sesuai dengan kemampuannya.
Paragraf 4
Standar Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran
Pasal 20

(1)

Standar

kesehatan

lingkungan

kerja

Perkantoran

meliputi:
a.

standar dan persyaratan kesehatan lingkungan
Perkantoran; dan

b.
(2)

standar lingkungan kerja Perkantoran.

Standar

dan

persyaratan

kesehatan

lingkungan

Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a.

sarana bangunan;

b.

penyediaan air;

c.

toilet;

d.

pengelolaan limbah;

e.

cuci tangan pakai sabun;

f.

pengamanan pangan; dan

g.

pengendalian

vektor

dan

binatang

pembawa

penyakit.
(3)

Standar lingkungan kerja Perkantoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek fisika,
kimia, dan biologi.
Paragraf 5
Standar Ergonomi Perkantoran
Pasal 21

Standar Ergonomi Perkantoran meliputi:
a.

5726

luas tempat kerja;
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b.

tata letak peralatan kantor;

c.

kursi;

d.

meja kerja;

e.

postur kerja;

f.

koridor;

g.

durasi kerja; dan

h.

penanganan beban manual (manual handling).
Paragraf 6
Pengaturan Lebih Lanjut
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar K3 Perkantoran
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 23
(1)

Dalam

rangka

melaksanakan

K3

Perkantoran

dibentuk organisasi atau unit yang bertanggung jawab
di bidang K3.
(2)

Organisasi atau unit yang bertanggung jawab di
bidang K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pimpinan Kantor dan/atau Pengelola
Gedung.

(3)

Organisasi

atau unit yang bertanggung jawab di

bidang K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.

penanggung jawab K3; dan

b.

perwakilan setiap unit kerja dalam 1 (satu)
kantor.

(4)

Penanggung jawab K3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a adalah Pimpinan Kantor dan/atau
Pengelola Gedung.

5727
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(5)

Organisasi atau unit yang bertanggung jawab di
bidang K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a.

menyusun
pedoman,

dan

mengembangkan

panduan,

dan

kebijakan,

standar

prosedur

operasional K3 Perkantoran;
b.

menyusun dan mengembangkan program K3
Perkantoran;

c.

melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3
Perkantoran;

d.

melakukan pembinaan K3 di internal kantor; dan

e.

memberikan
pertimbangan

rekomendasi

untuk

Pimpinan

bahan

Kantor/Pengelola

Gedung yang berkaitan dengan K3 Perkantoran.
BAB III
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 24
(1)

Setiap

manajemen

membuat

gedung

pencatatan

dan

Perkantoran
pelaporan

wajib

terhadap

pelaksanaan K3 Perkantoran secara berkala setiap 3
(tiga) bulan.
(2)

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk mengenai jumlah kejadian
atau kasus K3.

(3)

Kejadian atau kasus K3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

(4)

a.

kejadian hampir celaka;

b.

kejadian kecelakaan kerja;

c.

penyakit akibat kerja;

d.

kehilangan hari kerja; dan

e.

kematian akibat kerja.

Pelaporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

ditujukan kepada pemilik gedung dan ditembuskan
kepada Menteri, dinas kesehatan provinsi, dan dinas
kesehatan kabupaten/kota secara berjenjang.

5728
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(5)

Contoh

formulir

pencatatan

dan

pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
(1)

Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala
Dinas

Kesehatan

pembinaan

Kabupaten/Kota

melakukan

pengawasan

terhadap

dan

penyelenggaraan K3 Perkantoran sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.
(2)

Dalam

melakukan

sebagaimana

pembinaan

dimaksud

dan

pada

pengawasan

ayat

(1)

dapat

melibatkan organisasi dan lintas sektor terkait.
(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

(4)

a.

advokasi dan sosialisasi;

b.

bimbingan Teknis; dan

c.

monitoring Evaluasi;

Dalam

rangka

pembinaan

dan

pengawasan,

Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan
penghargaan kepada setiap orang atau Pimpinan
Kantor dan/atau Pengelola Gedung yang telah berjasa
dalam setiap kegiatan untuk mewujudkan tujuan K3
Perkantoran

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(5)

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat

diberikan

dalam

dan/atau bentuk lain.

5729

bentuk

piagam,

uang,
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, setiap
Perkantoran harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri

Kesehatan

tentang

Persyaratan

Perkantoran
mengenai

dan

Nomor

Kesehatan

Industri

Standar

1405/Menkes/SK/XI/2002
Lingkungan

sepanjang

Kesehatan

yang

Kerja

mengatur

Lingkungan

Kerja

Perkantoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28
Peraturan

Menteri

diundangkan.

5730

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal
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Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Menteri

ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1598

5731

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa pekerja merupakan kelompok berisiko tinggi
terhadap

berbagai

masalah

kesehatan

yang

disebabkan oleh proses kerja, lingkungan kerja, dan
perilaku

pekerja

sehingga

berpotensi

mengalami

penyakit akibat kerja;
b.

bahwa dalam rangka perlindungan kesehatan bagi
pekerja, perlu memberikan kepastian hukum dalam
pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan;

c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang
Keselamatan

Nomor

Kerja

1

Tahun

(Lembaran

1970

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

5732
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2.

Undang-Undang

Nomor

Ketenagakerjaan
Indonesia

13

Tahun

(Lembaran

Tahun

2003

2003

tentang

Negara

Nomor

39,

Republik
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.

Undang-Undang
Praktik

Nomor

Kedokteran

Indonesia

Tahun

29

Tahun

(Lembaran

2004

2004

Negara

Nomor

116,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.

Undang-Undang

Nomor

40

Tahun

2004

tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tambahan

Tahun

Lembaran

2004

Negara

Nomor

Republik

150,

Indonesia

Nomor 4456);
5.

Undang-Undang
Kesehatan

Nomor

36

(Lembaran

Tahun

Negara

2009

Republik

tentang

Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
6.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara
Republik

Jaminan

Indonesia

Tambahan

Sosial

Tahun

Lembaran

(Lembaran
2011

Negara

Negara

Nomor

Republik

116,

Indonesia

Nomor 5256);
7.

Undang-Undang
Tenaga

Nomor

Kesehatan

Indonesia

Tahun

36

Tahun

(Lembaran
2014

Nomor

2014

Negara
298,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Dan

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);
9.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2015

Nomor

157,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

5733
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tambahan

Tahun

Lembaran

2015

Negara

Nomor

Republik

212,

Indonesia

Nomor 5740);
11. Peraturan Presiden Nomor 12
Jaminan

Kesehatan

Tahun 2013 tentang

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
beberapa

kali diubah terakhir

dengan

Peraturan

Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang

Jaminan

Kesehatan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang

Sistem

Rujukan

Pelayanan

Kesehatan

Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

PENYELENGGARAAN

KESEHATAN

PELAYANAN

PENYAKIT

TENTANG
AKIBAT

KERJA.
Pasal 1
Pengaturan penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat
kerja bertujuan untuk:
a.

memberikan acuan dalam melakukan diagnosis, tata
laksana, dan pemberian pelayanan penyakit akibat
kerja

yang

bermutu

dipertanggungjawabkan; dan

5734

dan

dapat
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b.

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
pemberi dan penerima pelayanan penyakit akibat
kerja.
Pasal 2

Pelayanan penyakit akibat kerja berlaku untuk semua
pekerja baik sektor formal maupun informal, termasuk
aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
Pelayanan penyakit akibat kerja meliputi:
a.

diagnosis penyakit akibat kerja; dan

b.

tata laksana penyakit akibat kerja.
Pasal 4

(1)

Diagnosis

penyakit

akibat

kerja

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan
pendekatan 7 (tujuh) langkah yang meliputi:
a.

penegakan diagnosis klinis;

b.

penentuan

pajanan

yang

dialami

pekerja

di

tempat kerja;
c.

penentuan hubungan antara pajanan dengan
penyakit;

(2)

d.

penentuan kecukupan pajanan;

e.

penentuan faktor individu yang berperan;

f.

penentuan faktor lain di luar tempat kerja; dan

g.

penentuan diagnosis okupasi.

Diagnosis

penyakit

akibat

kerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan
seorang pekerja terkena penyakit akibat kerja dan
jenis penyakit akibat kerja.
Pasal 5
(1)

Tata laksana

penyakit

akibat

kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a.

5735

tata laksana medis; dan
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b.
(2)

tata laksana okupasi.

Tata laksana medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar profesi,
standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

(3)

Tata laksana okupasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas tata laksana okupasi pada
komunitas dan tata laksana okupasi pada individu
yang meliputi:
a.

pelayanan pencegahan penyakit akibat kerja;

b.

pelayanan penemuan dini penyakit akibat kerja;

c.

pelayanan kelaikan kerja;

d.

pelayanan kembali bekerja; dan

e.

pelayanan penentuan kecacatan.
Pasal 6

Penyelenggaraan

pelayanan

penyakit

akibat

kerja

dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat
lanjutan.
Pasal 7
Penyelenggaraan

pelayanan

penyakit

akibat

kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus didukung
dengan:
a.

sumber daya manusia; dan

b.

sarana dan prasarana.
Pasal 8

(1)

Pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama dilaksanakan oleh dokter
dengan kompetensi tambahan terkait penyakit akibat
kerja yang diperoleh melalui pendidikan formal atau
pelatihan.
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(2)

Pelatihan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi:
a.

pelatihan kesehatan kerja dasar atau pelatihan
dokter higiene perusahaan dan kesehatan kerja;
dan

b.

pelatihan diagnosis dan tata laksana penyakit
akibat kerja.

(3)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
terstandar

sesuai

dengan

perundang-undangan

ketentuan

mengenai

peraturan

pelatihan

bidang

kesehatan.
Pasal 9
Pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilaksanakan oleh
dokter spesialis kedokteran okupasi.
Pasal 10
(1)

Sarana

dan

prasarana

dalam

penyelenggaraan

pelayanan penyakit akibat kerja paling sedikit terdiri
atas:

(2)

a.

dokumen rekam medis;

b.

alat pemeriksaan fisik; dan

c.

alat penanganan emergensi.

Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
tingkat lanjutan harus memiliki sarana penunjang
diagnosis penyakit akibat kerja.
Pasal 11

Dalam hal di fasilitas pelayanan kesehatan tidak tersedia
sumber

daya

manusia

serta

sarana

dan

prasarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal
10, harus dilaksanakan rujukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
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Pasal 12
(1)

Pembiayaan

penyelenggaraan

pelayanan

penyakit

akibat kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan penetapan diagnosis dan
tata

laksana

penyakit

akibat

kerja

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
Pasal 13
(1)

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara
pelayanan penyakit akibat kerja wajib melakukan
pencatatan kasus diduga penyakit akibat kerja dan
kasus penyakit akibat kerja.

(2)

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan secara berjenjang kepada dinas kesehatan
kabupaten/kota,

dinas

kesehatan

provinsi,

dan

Menteri Kesehatan.
(3)

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari surveilans kesehatan pekerja.

(4)

Contoh format pencatatan kasus diduga penyakit
akibat

kerja

dan

kasus

penyakit

akibat

kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
formulir 1, formulir 2, dan formulir 3 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pasal 14
Ketentuan
laksana

lebih

penyakit

pelayanan

lanjut

mengenai

akibat

penyakit

kerja

akibat

diagnosis
dan

kerja

dan

tata

penyelenggaraan

tercantum

dalam

Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
(1)

Menteri Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dan
dinas

kesehatan

pembinaan
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penyelenggaraan

pelayanan

penyakit

akibat

kerja

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi.

(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a.

advokasi dan sosialisasi;

b.

pendidikan dan pelatihan; dan/atau

c.

pemantauan dan evaluasi.
Pasal 16

Peraturan

Menteri

diundangkan.
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN

PELAYANAN

PENYAKIT AKIBAT KERJA

DIAGNOSIS DAN TATA LAKSANA PENYAKIT AKIBAT KERJA
BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Pekerja mempunyai risiko terhadap masalah kesehatan yang
disebabkan

oleh

proses

kerja,

lingkungan

kerja

serta

perilaku

kesehatan pekerja. Pekerja tidak hanya berisiko menderita penyakit
menular dan tidak menular tetapi pekerja juga dapat menderita
penyakit akibat kerja dan/atau penyakit terkait kerja. Penyakit akibat
kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau
lingkungan kerja termasuk penyakit akibat hubungan kerja.
Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) tahun
2013 diketahui bahwa setiap tahun ditemukan 2,34 juta orang
meninggal terkait pekerjaan baik penyakit maupun kecelakaan dan
sekitar 2,02 juta kasus meninggal terkait penyakit akibat kerja. Di
Indonesia, gambaran penyakit akibat kerja saat ini seperti fenomena
“Puncak Gunung Es”, penyakit akibat kerja yang diketahui dan
dilaporkan masih sangat terbatas dan parsial berdasarkan hasil
penelitian

sehingga

belum

menggambarkan

besarnya

masalah

keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Hal ini disebabkan
karena sumber daya manusia yang mampu melakukan diagnosis
penyakit akibat kerja masih kurang sehingga pelayanan untuk
penyakit akibat kerja belum optimal.
Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun pedoman sebagai
acuan bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan dalam diagnosis dan
tata laksana penyakit akibat kerja.
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B.

Tujuan
Tersedianya pedoman diagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja
di fasilitas pelayanan kesehatan.

C.

Sasaran
Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun
tingkat lanjutan.
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BAB II
PENYAKIT AKIBAT KERJA
A.

Lingkup Penyakit Akibat Kerja
Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan dan atau lingkungan kerja termasuk penyakit terkait kerja.
Penyakit terkait kerja adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen
penyebab

dengan

faktor

pekerjaan

dan

atau

lingkungan

kerja

memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya.
B.

Penyebab Penyakit Akibat Kerja
Penyebab penyakit akibat kerja dibagi menjadi 5 (lima) golongan,
yaitu:
1.

Golongan fisika
Suhu ekstrem, bising, pencahayaan, vibrasi, radiasi pengion dan
non pengion dan tekanan udara

2.

Golongan kimia
Semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, uap logam, gas,
larutan, kabut, partikel nano dan lain-lain.

3.

Golongan biologi
Bakteri, virus, jamur, bioaerosol dan lain-lain.

4.

Golongan ergonomi
Angkat angkut berat, posisi kerja janggal, posisi kerja statis, gerak
repetitif, penerangan, Visual Display Terminal (VDT) dan lain-lain.

5.

Golongan psikososial
Beban kerja kualitatif dan kuantitatif, organisasi kerja, kerja
monoton, hubungan interpersonal, kerja shift, lokasi kerja dan
lain-lain.

C.

Prinsip-Prinsip Penyakit Akibat Kerja
Dalam mendiagnosis penyakit akibat kerja terdapat 3 (tiga) prinsip
yang harus diperhatikan:
1.

Hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit.

2.

Frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi
daripada pada masyarakat.

3.

Penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan promosi
kesehatan dan pencegahan penyakit.
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D.

Penegakan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja
Diagnosis penyakit akibat kerja memiliki :
1.

Aspek medik: dasar tata laksana medis dan tata laksana penyakit
akibat kerja serta membatasi kecacatan dan keparahan penyakit.

2.

Aspek komunitas: untuk melindungi pekerja lain

3.

Aspek legal: untuk memenuhi hak pekerja
Diagnosis penyakit akibat kerja dilakukan dengan pendekatan

sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam
melakukan interpretasi secara tepat. Pendekatan tersebut dilakukan
melalui 7 (tujuh) langkah diagnosis penyakit akibat kerja dilakukan
sebagai berikut :
Langkah 7.
Menentukan
Diagnosis Penyakit
Akibat Kerja

Langkah 1.
Menegakkan
Diagnosis Klinis

Langkah 2.
Menentukan pajanan
yang dialami pekerja
di tempat kerja

Langkah 6.
Menentukan
pajanan di luar
tempat kerja

Langkah 5.
Menentukan faktor
individu yang
berperan

Langkah 3.
Menentukan hubungan
pajanan dengan
diagnosis klinis

Langkah 4.
Menentukan
besarnya pajanan

Gambar 1. Tujuh langkah Diagnosis Penyakit Akibat Kerja

Keterangan:
Langkah 1. Menegakkan diagnosis klinis
Diagnosis klinis harus ditegakkan terlebih dahulu dengan melakukan:
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pemeriksaan fisik;
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3.

bila

diperlukan

dilakukan

pemeriksaan

penunjang

dan

pemeriksaan khusus.
Langkah 2. Menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja
Beberapa pajanan dapat menyebabkan satu penyakit, sehingga dokter
harus mendapatkan informasi semua pajanan yang dialami dan pernah
dialami oleh pekerja. Untuk memperoleh informasi tersebut, dilakukan
anamnesis pekerjaan yang lengkap, mencakup:
1.

Deskripsi semua pekerjaan secara kronologis dan pajanan yang
dialami (pekerjaan terdahulu sampai saat ini).

2.

Periode waktu melakukan masing-masing pekerjaan.

3.

Produk yang dihasilkan.

4.

Bahan yang digunakan.

5.

Cara bekerja.

6.

Proses kerja.

7.

riwayat kecelakaan kerja (tumpahan bahan kimia).

8.

Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan.

Informasi tersebut semakin bernilai, bila ditunjang dengan data yang
objektif, seperti MSDS (Material Safety Data Sheet) dari bahan yang
digunakan dan catatan perusahaan mengenai informasi tersebut
diatas.
Langkah 3. Menentukan hubungan antara pajanan dengan diagnosis
klinis
Pajanan yang teridentifikasi berdasarkan evidence based dihubungkan
dengan penyakit yang dialami. Hubungan pajanan dengan diagnosis
klinis dipengaruhi oleh waktu timbulnya gejala setelah terpajan oleh
bahan tertentu. Penyakit lebih sering timbul apabila berada di tempat
kerja dan berkurang saat libur atau cuti. Hasil pemeriksaan pra-kerja
dan

berkala

dapat

digunakan

sebagai

salah

satu

data

untuk

menentukan penyakit berhubungan dengan pekerjaannya.
Langkah 4. Menentukan besarnya pajanan
Penilaian untuk menentukan kecukupan pajanan tersebut untuk
menimbulkan gejala penyakit dapat dilakukan secara :
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1.

kualitatif :
a.

pengamatan cara, proses dan lingkungan kerja dengan
memperhitungkan lama kerja dan masa kerja.

b.

Pemakaian alat pelindung secara benar dan konsisten untuk
mengurangi besar pajanan.

2.

kuantitatif :
a.

data pengukuran lingkungan kerja yang dilakukan secara
periodik.

b.

data monitoring biologis.

Langkah 5. Menentukan faktor individu yang berperan
Faktor individu yang berperan terhadap timbulnya penyakit antara
lain:
1.

jenis kelamin

2.

usia

3.

kebiasaan

4.

riwayat penyakit keluarga (genetik)

5.

riwayat atopi

6.

penyakit penyerta.

Langkah 6. Menentukan pajanan di luar tempat kerja
Penyakit yang timbul mungkin disebabkan oleh pajanan yang sama di
luar tempat kerja sehingga perlu informasi tentang kegiatan yang
dilakukan di luar tempat kerja seperti hobi, pekerjaan rumah dan
pekerjaan sampingan.
Langkah 7. Menentukan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja
Berdasarkan enam langkah diatas, dibuat kesimpulan penyakit yang
diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit
akibat kerja.
E.

Jenis Penyakit Akibat Kerja
Jenis penyakit akibat kerja berdasarkan agen dan pekerjaaannya
sesuai dengan International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems (ICD-10) in Occupational Health (OH) yang
dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO).
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BAB III
PENATALAKSANAAN DAN ALUR KASUS
A.

Penatalaksanaan
Tata laksana penyakit akibat kerja secara garis besar dibagi
menjadi dua yaitu tata laksana medis dan tata laksana okupasi.
1.

Tata Laksana Medis
Tata laksana medis dilakukan setelah diagnosis klinis pada
langkah pertama diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan. Tata
laksana medis berupa rawat jalan dan/atau rawat inap yang dapat
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter
sesuai dengan kompetensinya.
Terapi yang diberikan berupa medikamentosa dan/atau non
medikamentosa seperti edukasi, exercise, fisioterapi, konseling,
psikoterapi

dan

nutrisi.

Rujukan

klinis

dilakukan

apabila

diagnosis klinis belum dapat ditegakkan karena :
a.

Timbul keraguan dari dokter yang melakukan pemeriksaan.

b.

Sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tidak
memadai.

2.

Tata Laksana Okupasi
Tata

laksana

okupasi

diberikan

setelah

diagnosis

PAK

ditegakkan. Sasaran tata laksana okupasi adalah individu pekerja
dan komunitas pekerja.
Tata laksana okupasi pada individu pekerja terdiri dari
penetapan

kelaikan

kerja,

program

kembali

bekerja

dan

penentuan kecacatan.
a.

Tata laksana Okupasi pada Individu Pekerja
1)

Penetapan Kelaikan Kerja
Penetapan kelaikan kerja meliputi penilaian risiko,
kapasitas

dan

tolerasi

pekerja

dengan

tuntutan

pekerjaan yang ada di tempat kerja. Hasil penilaian
digunakan untuk menentukan pekerja tersebut dapat
kembali bekerja pada pekerjaan sebelumnya, bekerja
dengan keterbatasan (limitasi) ataupun restriksi tertentu
atau berganti pekerjaan yang sesuai dengan kondisi
kesehatan pekerja. Rujukan penentuan kelaikan kerja
diperlukan jika:
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a)

status kesehatan pasien kompleks (melibatkan lebih
dari 1(satu) sistem organ atau melibatkan hanya 1
(satu) sistem organ tetapi sistem organ yang vital).

b)

pajanan faktor risiko yang ada di tempat kerja
kompleks dan saling berkaitan.

c)

terdapat

keraguan

dalam

menentukan

besaran

risiko yang ada dan risiko yang dapat diterima
(acceptable risk).
d)

terdapat ketidakpuasan pekerja atas penetapan
kelaikan kerja.

e)

penetapan

kelaikan

kerja

diperlukan

untuk

penetapakan kelaikan kerja calon kepala daerah
atau pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
f)

ada permintaan dari bagian kepegawaian atau
bagian keselamatan dan kesehatan kerja suatu
perusahaan.

g)

SDM dan sarana prasarana di fasilitas pelayanan
kesehatan tidak memadai.

2)

Program Kembali Bekerja (return to work)
Suatu

upaya

terencana

agar

pekerja

yang

mengalami cedera/sakit dapat segera kembali bekerja
secara produktif, aman dan berkelanjutan. Dalam upaya
ini

termasuk

pemulihan

pelatihan

keterampilan,

penyediaan

pekerjaan

medis,

pemulihan

penyesuaian

baru,

kerja,

pekerjaan,

penatalaksanaan

biaya

asuransi dan kompensasi serta partisipasi pemberi kerja.
Rujukan program kembali bekerja dilakukan jika:
a)

diperlukan kunjungan ke tempat kerja pasien untuk
melihat pekerjaan lain yang tersedia yang cocok
dengan kondisi medis pasien.

b)

status kesehatan pasien kompleks (melibatkan lebih
dari 1(satu) sistem organ atau melibatkan hanya 1
(satu) sistem organ tetapi sistem organ yang vital).

c)

pajanan faktor risiko yang ada di tempat kerja
kompleks dan saling berkaitan.
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d)

terdapat

keraguan

dalam

menentukan

besaran

risiko yang ada dan risiko yang dapat diterima
(acceptable risk).
e)

terdapat

ketidakpuasan

pekerja

atas

program

kembali bekerja.
3)

Penentuan Kecacatan
Penyakit akibat kerja dapat menimbulkan disabilitas
akibat kecacatan anatomi maupun fungsi yang perlu
dinilai

persentasenya

mendapatkan

sehingga

kompensasi

pekerja

sesuai

dengan

berhak
peraturan

perundang-undangan. Rujukan penentuan kecacatan
diperlukan jika:
a)

Jenis

kecacatan

belum

ada

dalam

pedoman

penentuan kecacatan.
b)

Terdapat ketidakpuasan pekerja atas penetapan
persentase kecacatan.

c)

Terdapat keberatan dari pihak pemberi jaminan
pelayanan kesehatan atas penetapan persentase
kecacatan.

d)

Diperlukan

untuk

kompensasi

ganti

dilaksanakan

kepentingan
rugi

sesuai

di

legal

luar

ketentuan

dari

seperti
yang

peraturan

perundang-undangan.
b.

Tata Laksana Okupasi pada Komunitas Pekerja
Tata laksana okupasi pada komunitas pekerja terdiri dari
pelayanan pencegahan penyakit akibat kerja dan penemuan
dini penyakit akibat kerja.
1)

Upaya Pencegahan Penyakit Akibat Kerja
Pada

umumnya

irreversible

sehingga

diperlukan,

karena

penyakit

akibat

tindakan
bila

tidak

kerja

bersifat

pencegahan

sangat

dilakukan

akan

menimbulkan penyakit akibat kerja pada pekerja lain
dengan risiko pekerjaan yang sama. Upaya pencegahan
penyakit akibat kerja antara lain:
a)

Melakukan identifikasi potensi bahaya penyakit
akibat kerja.
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b)

Promosi

kesehatan

kerja

sesuai

dengan

hasil

identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat
kerja.
c)

Melakukan pengendalian potensi bahaya di tempat
kerja.

d)

Pemberian informasi mengenai alat pelindung diri
yang sesuai dengan potensi bahaya yang ada di
tempat kerja dan cara pemakaian alat pelindung diri
yang benar.

e)

Pemberian imunisasi bagi pekerja yang terpajan
dengan agen biologi tertentu.

2)

Penemuan Dini Penyakit Akibat Kerja
Penemuan dini penyakit akibat kerja dilakukan dengan :
a)

pemeriksaan kesehatan pra kerja

b)

pemeriksaan berkala

c)

pemeriksaan khusus
dilakukan

sesuai

indikasi

bila

ditemukan

ada

keluhan dan/atau potensi bahaya di tempat kerja.
Sebagai pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan
berkala dan menjelang masa akhir kerja.
d)

surveilans kesehatan pekerja dan lingkungan kerja
Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai potensi

bahaya

yang

dihadapi

di

tempat

kerja.

Hal

ini

merupakan bagian dari surveilans kesehatan pekerja.
Data surveilans kesehatan pekerja dihubungkan dengan
data surveilans lingkungan kerja untuk mengetahui
keterkaitan penyakit dengan potensi bahaya di tempat
kerja.
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B.

Alur Diagnosis dan Tata Laksana
Diagram alur rujukan pasien ditampilkan pada bagan dibawah ini:
PASIEN

Anamnesis dan
Pemeriksaan

Konsul Spesialis
Klinik Terkait Rujuk
ke RS/BKKM/BTK

Diagnosis
Okupasi

Ragu

Ragu

Ragu

Ragu

Diagnosis Klinis

Konsul Spesialis Kedokteran
Okupasi Pemeriksaan lingkungan
Biomarker dan lain-lain

Penatalaksanaan
kasus

Penatalaksanaan
Okupasi

Ragu

Penatalaksanaan
Medis

Konsul Spesialis
terkait
(Rujuk
BKKM, RS)

Pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan dilakukan
anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menegakan diagnosis klinis.
Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang. Apabila terdapat
keraguan dalam mendiagnosis dokter dapat dapat berkonsultasi atau
merujuk ke dokter spesialis klinis terkait.
Setelah diagnosis klinis ditegakkan, langkah selanjutnya adalah
melakukan diagnosis penyakit akibat kerja dengan menggunakan tujuh
langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Apabila terdapat keraguan
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dalam mendiagnosis penyakit akibat kerja, dapat berkonsultasi atau
merujuk ke dokter spesialis kedokteran okupasi.
Langkah selanjutnya melakukan penatalaksanaan kasus yaitu
penatalaksaan medis dan penatalaksanaan okupasi. Dalam melakukan
penatalaksaan medis, apabila terdapat keraguan, maka dokter merujuk
ke dokter spesialis terkait sedangkan, apabila terdapat keraguan dalam
penatalaksanaan okupasi, dokter berkonsultasi ke spesialis kedokteran
okupasi.

5752

-22-

BAB IV
PENUTUP
Diagnosis dan tata laksana merupakan suatu langkah sistematis dalam
penanganan kesehatan seorang pekerja. Hal ini sangat penting karena
berhubungan

dengan

aspek

klinis

dari

penatalaksanaan

penyakit

selanjutnya dan aspek hukum sebagai dasar penentuan kompensasi yang
harus diberikan kepada pekerja tersebut.
Cara penentuan diagnosis okupasi ini harus melalui sistematika
tertentu, berbasis bukti (evidance based) dan sangat dipengaruhi oleh
kompetensi dokter pemeriksanya. Langkah diagnosis okupasi ini selain
untuk melindungi pasien, juga secara tidak langsung melindungi dokter dari
tuntutan hukum.
Dengan

ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Kesehatan

tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja, diharapkan dapat
memberikan acuan dalam menetapkan diagnosis penyakit akibat kerja
secara tepat dan memberikan acuan tata laksana sesuai dengan diagnosa
penyakit akibat kerja tersebut.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN

PELAYANAN

PENYAKIT AKIBAT KERJA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukan bahwa
terdapat 128,3 juta angkatan kerja di Indonesia yang tersebar di
berbagai lapangan pekerjaan. Pekerja berisiko menderita penyakit
menular dan tidak menular tetapi pekerja juga dapat menderita
penyakit

akibat

kerja

dan/atau

penyakit

terkait

kerja.

Upaya

penanganan masalah kesehatan bagi pekerja adalah hal yang penting
sehingga setiap pengelola tempat kerja mengupayakan agar pekerjanya
sehat dan produktif secara optimal.
Masalah-masalah

kesehatan

pada

pekerja,

baik

yang

berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan pekerjaan
memerlukan pelayanan kesehatan kerja secara komprehensif meliputi
promotif, pencegahan, diagnosis dan tata laksana serta rehabilitatif.
Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
bahwa seluruh pekerja baik sektor formal dan informal memiliki hak
dalam

mengakses

pelayanan

kesehatan

kerja

termasuk

penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja.
Penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja membutuhkan
dukungan berbagai lintas sektor terkait antara lain Kementerian
Ketenagakerjaan,

Kementerian

Perindustrian,

Tentara

Negara

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan tersebut
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menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam era jaminan kesehatan
nasional, mekanisme pembiayaan penyakit akibat kerja sudah diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga
pekerja yang terdiagnosis penyakit akibat kerja memiliki jaminan
pembiayaan kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan dukungan dan
kemampuan dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan
pelayanan penyakit akibat kerja sehingga menjadi jelas kewenangan
fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan
penyakit akibat kerja baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta.
Untuk itu diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan
tersebut.
B.

Tujuan
Terselenggaranya pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas
pelayanan kesehatan.

C.

Ruang Lingkup
Pedoman ini menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan PAK oleh
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta serta tidak
membatasi lokasi fasilitas pelayanan kesehatan, yang berada di dalam
perusahaan, kawasan industri, atau di masyarakat.

D.

Sasaran
1.

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

2.

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

3.

Dinas Kesehatan

4.

Dokter

5.

Tenaga kesehatan lain terkait

6.

Pemberi kerja

7.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
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BAB II
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja harus didukung oleh
ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas pelayanan kesehatan, sarana
dan prasarana, pembiayaan, dan alur rujukan pelayanan.
A.

Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004
tentang

Praktik

Kedokteran,

setiap

tenaga

medis

menyelenggarakan praktik kedokteran harus memiliki

yang

surat tanda

registrasi dan surat ijin praktik. Dalam memberikan pelayanan harus
mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur
operasional. Kompetensi tenaga kesehatan dapat diperoleh melalui
pendidikan

dan/atau

pelatihan.

Pelatihan

diselenggarakan

oleh

organisasi profesi atau lembaga lain dengan kurikulum terstandar.
Penyelenggara
pelayanan

pelayanan

kesehatan

tingkat

penyakit

akibat

pertama

kerja

adalah

di

fasilitas

dokter

dengan

kompetensi tambahan terkait penyakit akibat kerja yang diperoleh dari
pendidikan formal dan/atau pelatihan. Pendidikan formal diperoleh
dari pascasarjana kedokteran kerja. Adapun pelatihan yang dimaksud
meliputi:
1.

Pelatihan kesehatan kerja dasar atau pelatihan dokter hiperkes;
dan

2.

Pelatihan diagnosis dan tata laksana penyakit akibat kerja.
Penyelenggaran pelayanan penyakit akibat kerja di fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dilakukan oleh dokter
spesialis kedokteran okupasi.
Dalam melakukan pelayanan penyakit akibat kerja, dokter dapat
dibantu oleh tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyelenggaran pelayanan penyakit akibat kerja dapat dilakukan
di

fasilitas

pelayanan

kesehatan

tingkat

pertama,

dan

fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan untuk kasus yang perlu
dirujuk. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi:
1.
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2.

Klinik pratama

3.

Dokter praktek mandiri

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan meliputi:
1.

Klinik utama

2.

Rumah sakit

3.

Dokter praktek mandiri spesialis kedokteran okupasi
Standar fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
C.

Sarana dan Prasarana
Sarana

dan

prasarana

yang

diperlukan

untuk

mendukung

penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja dibagi berdasarkan
strata fasilitas pelayanan kesehatan:
1.

Sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama antara lain:
a.

Dokumen rekam medis

b.

Alat pemeriksaan fisik, antara lain:
1)

Timbangan berat

2)

Microtoise (alat ukur tinggi)

3)

Termometer

4)

Tensimeter

5)

Stetoskop

6)

Penlight

7)

Palu reflex

8)

Kapas tipis

9)

Garputala 512 Hz

10) Otoskop
11) Oftalmoskop
12) Snellen chart
13) Kartu Jaegger
14) Buku Ishihara 14 plates atau 32 plates
c.

Alat penanganan emergensi, antara lain:
1)

Kran/shower air dengan fasilitas air mengalir dengan
saluran pembuangan khusus

2)
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Alat bantuan hidup dasar, antara lain:
a)

Ambu bag

b)

Face mask
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3)

2.

c)

Oksigen

d)

Defibrilator/AED

Alat penanganan luka dan trauma, antara lain:
a)

Kasa steril

b)

Perban & plester

c)

Bidai

d)

Alat bedah minor

Sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
tingkat lanjutan antara lain:
a.

Dokumen rekam medis, yang mencakup form penilaian
bahaya potensial di tempat kerja.

b.

Alat pemeriksaan fisik, antara lain:
1)

Timbangan berat

2)

Microtoise (alat ukur tinggi)

3)

Termometer

4)

Tensimeter

5)

Stetoskop

6)

Penlight

7)

Palu reflex

8)

Kapas tipis

9)

Garputala 512 Hz

10) Oftalmoskop
11) Snellen chart dan ruangan dengan lebar 6 meter (3 meter
dengan cermin)
12) Kartu Jaegger
13) Buku Ishihara 24 dan 32 plates
14) Alat pemeriksaan penglihatan 3 dimensi
15) Formulir pemeriksaan kesehatan kerja, antara lain:
a)

Formulir Rapid Upper Limb Assessment (RULA) dan
Rapid Entire Body Assessment (REBA);

b)

Formulir Pemeriksaan Kelelahan;

c)

Formulir SRQ 20;

d)

Formulir Survey Diagnosis Stress (SDS); dan

e)

Formulir Holmes Rahe.

16) Alat pemeriksaan kebugaran pekerja
test set
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17) Alat pemeriksaan rontgen thoraks dengan kemampuan
resolusi penyinaran tinggi
18) Alat pemeriksaan spirometry
19) Alat pemeriksaan audiometry
20) Alat pemeriksaan rekam jantung
21) Alat pemeriksaan laboratorium dengan kemampuan :
darah lengkap, kimia darah, urinalisis lengkap dan
pemeriksaan biomonitoring.
22) Alat pengukur tingkat stress : dapat berupa Heart Rate
Variability (HRV)
23) Alat pengukur tingkat kelelahan : Reaction Timer
c.

sarana penunjang diagnosis penyakit akibat kerja, antara
lain:
1)

Gas chromatography untuk mengukur kadar pajanan
kimia dalam material biologi

2)

Pb meter untuk mengukur kadar timbal dalam darah

3)

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) untuk
mengukur kadar pajanan kimia dalam material biologi

d.

Perlengkapan pemeriksaan lingkungan dan alat pemeriksaan
lingkungan. Apabila tidak dapat diadakan sendiri oleh
fasilitas pelayanan kesehatan dapat bekerja sama dengan
laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan (BTKL), Balai Hiperkes Dinas Tenaga
Kerja setempat atau laboratorium lingkungan kerja lainnya
yang telah terakreditasi.
Pada keadaan suatu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

tingkat lanjutan tidak dapat menyediakan peralatan medis sesuai
yang distandarkan dapat bekerja sama dengan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya yang memiliki ijin operasional.
D.

Pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja
dapat dilakukan oleh pekerja, pemberi kerja atau melalui sistem
jaminan

sosial

nasional

perundang-undangan.
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Prinsip pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat
kerja antara lain:
1.

Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.

Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan penetapan diagnosis dan
tata laksana penyakit akibat kerja.

E.

Alur Rujukan Pelayanan
Alur pelayanan PAK memperhatikan alur pelayanan kesehatan
pada umumnya sesuai dengan strata pelayanan kesehatan sebagai
berikut:

FKTP
Rujuk balik

Rujuk balik

Rujukan Klinis, SDM, Fasilitas
pelayanan dan peralatan

FKRTL
Rujuk balik

Rujukan Klinis, SDM,
Fasilitas
pelayanan
dan peralatan

Rujukan Klinis, SDM, Fasilitas
pelayanan dan peralatan

FASILITAS
PENDUKUNG
LAINNYA

Pelayanan penyakit akibat kerja dapat dilakukan di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau di fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Apabila ada keterbatasan baik
sumber daya manusia, dan tidak tersedia peralatan maupun fasilitas,
maka dapat merujuk ke fasilitas pendukung lainnya dengan sarana
dan prasarana yang lebih baik serta mempunyai sumber daya manusia
yang kompeten. Hasil rujukan dikembalikan ke fasilitas pelayanan
kesehatan pengirim.
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BAB III
PENCATATAN DAN PELAPORAN
A.

Pencatatan
Setiap fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan
penyakit akibat kerja wajib melakukan pencatatan kasus diduga
penyakit akibat kerja dan kasus penyakit akibat kerja di dalam rekam
medis.
Pencatatan penyakit akibat kerja dilakukan sebagai bagian dari
surveilans kesehatan pekerja.

B.

Pelaporan
Penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja dilaporkan
secara berjenjang sebagai bagian dari surveilans kesehatan pekerja.
Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari pelayanan kesehatan
kepada

dinas

kesehatan

kabupaten/kota,

dilanjutkan

ke

dinas

kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan melalui Direkrorat
Jenderal Kesehatan Masyarakat.
Pelaporan terkait dengan pembiayaan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan para pemangku
kepentingan

terkait

dengan

pemantauan

dan

peningkatan

kualitas

pelayanan untuk penyakit akibat kerja. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
1.

Advokasi dan Sosialisasi
Dilakukan untuk memperoleh komitmen dan dukungan dalam
upaya pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat kerja baik berupa
kebijakan, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

2.

Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan pendidikan diperoleh dengan jenjang pendidikan formal
di universitas yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran okupasi.
Pelatihan yang dilakukan berupa pelatihan kurikulum terstandar
berdasarkan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga
lain

yang

diakreditasi

oleh

organisasi

profesi.

Kegiatan

ini

dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
3.

Pemantauan dan Evaluasi
Dilaksanakan secara periodik oleh dinas kesehatan setempat
untuk mengevaluasi kinerja fasilitas pelayanan kesehatan terhadap
pelayanan untuk penyakit akibat kerja dan memberikan umpan balik
capaian kinerja serta jumlah kasus penyakit akibat kerja. Setiap kasus
ditindaklanjuti dengan program upaya kesehatan masyarakat pekerja
yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan/atau sektor swasta
industri.
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BAB V
PENUTUP
Penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja merupakan suatu
langkah sistematis dalam melakukan pelayanan kesehatan seorang pekerja
yang terkena penyakit akibat kerja. Pelayanan kesehatan ini sangat penting
karena berhubungan dengan aspek klinis dari penatalaksanaan penyakit
selanjutnya dan aspek hukum sebagai dasar penentuan kompensasi yang
harus diberikan kepada pekerja tersebut.
Pelayanan penyakit akibat kerja dibedakan berdasarkan strata di
fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta sehingga
peran dan posisi masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jelas
untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan secara tidak langsung
melindungi fasilitas pelayanan kesehatan dari tuntutan hukum.
Dengan

ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Kesehatan

tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja, diharapkan pelayanan
penyakit akibat kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan standar, baik
standar mengenai fasilitas penyelenggara pelayanan penyakit akibat kerja
maupun standar tenaga, dan sarana dan prasarana.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
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FORMULIR 1

FORMULIR LAPORAN BULANAN KESEHATAN PEKERJA
(Form LBKP-1 Puskesmas)
Puskesmas
Kabupaten/Kota
Provinsi
Bulan Pelaporan
No

:................................................
:................................................
:................................................
:................................................
Uraian

Jumlah

1

Pekerja sakit yang dilayani

2

Kasus penyakit umum pada pekerja

3

Kasus di duga penyakit akibat kerja pada
pekerja

4

Kasus penyakit akibat kerja pada pekerja

5

Kasus kecelakaan akibat kerja pada
pekerja

Keterangan

Keterangan :
• Pelaporan dari klinik perusahaan direkap oleh Puskesmas, dan dilaporkan
gabung dengan pelaporan Puskesmas
• Pelaporan sekali sebulan, di awal bulan.

Mengetahui
Kepala ……

Nama Jelas
NIP...........................................
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…............., .....................20.....
Pengelola Program Kesehatan Kerja

Nama Jelas
NIP...........................................

FORMULIR 2
FORMULIR LAPORAN BULANAN KESEHATAN PEKERJA
(Form LBKP-2 Kabupaten/Kota)
Kabupaten/Kota
Provinsi
Bulan Pelaporan
No

:................................................
:................................................
:................................................
Uraian

Jumlah

1

Pekerja sakit yang dilayani

2

Kasus penyakit umum pada pekerja

3

Kasus di duga penyakit akibat kerja pada
pekerja

4

Kasus penyakit akibat kerja pada pekerja

5

Kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja

Keterangan

Keterangan :
• Pelaporan dari klinik perusahaan direkap oleh Puskesmas, dan dilaporkan
gabung dengan pelaporan Puskesmas
• Pelaporan sekali sebulan, di awal bulan.

Mengetahui
Kepala ……

Nama Jelas
NIP...........................................
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…............., ..................20.....
Pengelola Program Kesehatan Kerja

Nama Jelas
NIP...........................................

FORMULIR 3
FORMULIR LAPORAN BULANAN KESEHATAN PEKERJA
(Form LBKP-3 Provinsi)

Provinsi
Bulan Pelaporan
No

:................................................
:................................................
Uraian

Jumlah

1

Pekerja sakit yang dilayani

2

Kasus penyakit umum pada pekerja

3

Kasus di duga penyakit akibat kerja pada
pekerja

4

Kasus penyakit akibat kerja pada pekerja

5

Kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja

Keterangan

Keterangan :
• Pelaporan dari klinik perusahaan direkap oleh Puskesmas, dan dilaporkan
gabung dengan pelaporan Puskesmas
• Pelaporan sekali sebulan, di awal bulan.

Mengetahui
Kepala ……

Nama Jelas
NIP...........................................
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…............., .....................20.....
Pengelola Program Kesehatan Kerja

Nama Jelas
NIP...........................................

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT
PAJANAN MERKURI TAHUN 2016-2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa merkuri merupakan salah satu bahan kimia yang
persisten dan bersifat bioakumulatif dalam ekosistem
sehingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan
manusia dan lingkungan;

b.

bahwa Indonesia saat ini telah teridentifikasi dalam
penggunaan merkuri di bidang industri terutama industri
kecil yang memberikan kontribusi pencemaran merkuri
yang cukup tinggi sehingga perlu dilakukan upaya
pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia;

c.

bahwa

dalam

penghapusan

rangka

upaya

merkuri

di

pengurangan
Indonesia,

dan
perlu

menindaklanjuti diimplementasikannya “Practices in the
Sound

Management

berdasarkan

amanat

of

Chemicals”

World

Summit

di
on

tahun

2020

Sustainable

Development tahun 2002 dan membantu pelaksanaan
aspek

kesehatan

perlindungan
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penyusunan rencana aksi nasional pengendalian dampak
kesehatan akibat pajanan merkuri;
d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

tentang

Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan
Akibat Pajanan Merkuri Tahun 2016-2020;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang
Perlindungan
(Lembaran
Nomor

Nomor

dan

Negara

140,

32

Tahun

Pengelolaan
Republik

Tambahan

2009

tentang

Lingkungan

Indonesia

Lembaran

Hidup

Tahun

Negara

2009

Republik

Indonesia Nomor 5059);
2.

Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
3.

Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4153);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor

153,

Tambahan

Indonesia Nomor 4161);
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6.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan

Lingkungan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran
Nomor

Negara

333,

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2014

Republik

Indonesia Nomor 5617);
8.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

445/Menkes/Per/V/1998

tentang

Nomor
Pelarangan

Penggunaan Merkuri dalam Sediaan Kosmetika;
9.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016
tentang

Standar

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja

Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1598);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RENCANA
AKSI

NASIONAL

PENGENDALIAN

DAMPAK

KESEHATAN

AKIBAT PAJANAN MERKURI TAHUN 2016-2020.
Pasal 1
Pengaturan rencana aksi nasional pengendalian dampak
kesehatan

akibat

pajanan

merkuri

tahun

2016-2020

bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain berupa
langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan secara
berkesinambungan dalam rangka mengendalikan risiko dan
dampak merkuri terhadap kesehatan.
Pasal 2
Ruang lingkup rencana aksi nasional pengendalian dampak
kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020 meliputi:

5769

a.

analisa situasi;

b.

kebijakan dan strategi; dan

c.

kegiatan dan target pencapaian.
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Pasal 3
(1)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah

daerah

kabupaten/kota

melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi
nasional pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan
merkuri tahun 2016-2020 sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini.
(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan instrumen
yang disusun berdasarkan strategi, tujuan, kegiatan,
serta indikator pencapaian.
Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan rencana aksi nasional pengendalian
dampak kesehatan akibat pajanan merkuri tahun 2016-2020
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber dana
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi nasional
pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri
tahun

2016-2020

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Pasal 6
Peraturan

Menteri

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1751
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN
DAMPAK

KESEHATAN

AKIBAT

PAJANAN

MERKURI TAHUN 2016-2020

RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT
PAJANAN MERKURI TAHUN 2016-2020
BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Salah satu target dan indikator Pembangunan Nasional Indonesia
2015-2019 berdasarkan visi dan misi Presiden (Nawa Cita) adalah
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan kualitas
hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan
pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hakhak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik antara lain
pendidikan dan kesehatan. Hak layanan kesehatan yang dibangun
tentunya harus mencakup layanan kesehatan menyeluruh dengan
berbagai upaya yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
untuk menangani faktor risiko dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
Salah satu risiko yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia
adalah adanya pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan bahanbahan kimia beracun dan berbahaya yang berasal dari proses produksi di
dunia usaha. Salah satu bahan toksik yang berbahaya dan seringkali
digunakan adalah merkuri.
Merkuri merupakan salah satu bahan berbahaya dan beracun
berupa logam berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta
mudah menguap pada suhu ruangan. Merkuri telah dikenal sebagai global
concern karena merupakan bahan kimia yang persisten dan dapat bersifat
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bioakumulatif dalam ekosistem sehingga memberikan berbagai dampak
negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Terjadinya tragedi
Minamata telah memberikan gambaran betapa luasnya dan beratnya
dampak kerusakan akibat pencemaran merkuri terhadap kesehatan
manusia yang juga mempengaruhi hingga ke beberapa generasi. Berbagai
pengalaman di dunia tersebut telah mendorong 91 negara di dunia
menandatangani Konvensi Minamata pada tahun 2013 dimana Indonesia
termasuk di dalamnya.
Risiko pemaparan merkuri pada masyarakat dapat berasal dari
pencemaran yang terjadi pada badan air, tanah, udara bahkan rantai
makanan seperti beras, ikan, dan makanan lainnya. Sumber pajanan
merkuri dapat berasal dari alam, baik sumber primer (aktivitas gunung
berapi, geothermal, dan tanah yang kaya akan merkuri) maupun sumber
sekunder (re-emisi merkuri yang telah terdeposit sebelumnya di tanah,
air, maupun tanaman akibat perubahan penggunaan lahan) serta akibat
aktivitas manusia (antropogenik). Namun demikian sumber pajanan yang
paling menimbulkan pencemaran secara masif adalah akibat antropogenik
dalam berbagai usaha manusia.
Dengan adanya berbagai permasalahan terkait dampak pajanan
merkuri dan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia tentunya memerlukan upaya dan langkah strategis
terhadap permasalahan kesehatan termasuk yang diakibatkan pajanan
merkuri. Oleh karena itu dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut
Kementerian Kesehatan melakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional
Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Merkuri yang ditargetkan dalam
kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Aksi Nasional ini melibatkan
beberapa lintas program dan lintas

sektor, dengan

pendekatan

penguatan

tujuh

strategi

meliputi

menggunakan

kerangka

hukum,

standarisasi dan basis data pajanan, pengendalian dampak kesehatan,
penguatan lembaga dan tenaga kesehatan, sosialisasi dan advokasi, serta
pengembangan dan penelitian, monitoring dan evaluasi.
Dengan adanya Rencana Aksi Pengendalian Dampak Kesehatan
Akibat

Merkuri

diharapkan

dapat

menjadi

langkah

nyata

dalam

melakukan perlindungan terhadap masyarakat akibat dari penggunaan
merkuri.
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B.

Tujuan
1.

Umum
Mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan
dalam rangka mendukung pengurangan dan penghapusan merkuri
di Indonesia Tahun 2016-2020.

2.

Khusus
a.

tersedianya kebijakan dan peraturan terkait risiko dan dampak
merkuri

terhadap

kesehatan

sesuai

dengan

kondisi

dan

pajanan

dan

kebutuhan saat ini;
b.

tersedianya

standar

metodologi

pengukuran

pengukuran dampak kesehatan akibat pajanan merkuri serta
pangkalan data terkait hasil pengukuran pajanan dan dampak
kesehatan merkuri;
c.

terwujudnya

upaya

untuk

melindungi

populasi

berisiko,

terutama anak-anak dan perempuan, melalui koordinasi dan
kerja sama lintas sektor dalam pengendalian risiko dan dampak
merkuri terhadap kesehatan;
d.

meningkatnya kapasitas sumber daya di fasilitas pelayanan
kesehatan dan laboratorium, untuk pencegahan, diagnosis,
pengobatan, serta pemantauan risiko dan dampak merkuri
terhadap kesehatan;

e.

terwujudnya fasilitas pelayanan kesehatan yang bebas merkuri;

f.

meningkatnya pengetahuan dan kesadaran semua pihak tentang
risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan; dan

g.

terbentuknya jejaring lintas program dan lintas sektor terkait
pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri.

C.

Sasaran
1.

Pemerintah Pusat
a.

Kementerian Kesehatan;

b.

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;

c.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

d.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

e.

Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

f.

sektor lainnya yang konsen terhadap pengendalian merkuri,
antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan
Standardisasi Nasional.
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2.

Pemerintah Daerah Provinsi
a.

Dinas Kesehatan Provinsi; dan

b.

Badan

Pengendalian

Lingkungan

Hidup

Daerah

(BPLHD)

Daerah

(BPLHD)

Provinsi.
3.

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
a.

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota; dan

b.

Badan

Pengendalian

Lingkungan

Hidup

Kabupaten/ kota.
4.

Akademisi/ Universitas
a.

Pusat Kajian dan Penelitian; dan

b.

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, dan
Fakultas Teknik (Teknik Lingkungan).

5.

Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

6.

Organisasi Profesi terkait Kesehatan Kerja dan Lingkungan
a.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia

b.

Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat

c.

Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi

d.

Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia

e.

Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia

f.

Perhimpunan Perawat Kesehatan Kerja Indonesia

g.

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan

h.

organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang
terkait.

7.

5775
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BAB II
KAJIAN LITERATUR
Merkuri adalah salah satu Bahan Berbahaya dan Beracun berupa logam
berat yang berbentuk cair, berwarna putih perak serta mudah menguap pada
suhu ruangan dimana biasanya berbentuk senyawa organik dan anorganik
yang bersifat persisten, bioakumulasi, dan berbahaya bagi kesehatan manusia
(gangguan perkembangan janin, sistem syaraf, sistem pencernaan dan
kekebalan tubuh, paru-paru, ginjal, kulit dan mata) dan lingkungan. Dalam
melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat
Merkuri perlu dipertimbangkan berbagai aspek termasuk referensi keilmuan
tentang karakter dasar dan sifat merkuri serta kondisi permasalahan di
lapangan, agar rencana aksi sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjadi
solusi permasalahan yang ada.
A.

Bentuk dan Sifat Merkuri
Merkuri merupakan salah satu logam berat yang muncul secara
alami di alam dalam beberapa bentuk. Bentuk merkuri di alam dapat
dikategorikan menjadi tiga, yakni logam merkuri (merkuri elemental),
merkuri anorganik, dan merkuri organik (Broussard, L.A., dkk. 2002).
1.

Merkuri Elemental
Merkuri elemental merupakan logam berwarna perak berwujud
cair pada suhu ruang dan mudah menguap akibat pemanasan. Uap
merkuri tidak berwarna dan tidak berbau. Semakin tinggi suhu
lingkungan, semakin banyak uap merkuri terlepas ke lingkungan.
Tetes-tetes

merkuri

elemental

berwarna

logam

mengkilap

dan

memiliki tegangan permukaan yang tinggi, sehingga berbentuk
butiran di permukaan datar. Akan tetapi, viskositas merkuri rendah,
sehingga tetes merkuri memiliki mobilitas tinggi. Merkuri memiliki
berat molekular 200,59 g/mol dengan titik didih 356,73oC dan titik
leleh -38,87oC. Adapun massa jenis merkuri adalah 13.6 g/cm3 pada
20oC.Merkuri elemental berwujud cairan, dan sangat volatil, dengan
tekanan uap 0,00185 mm pada 25oC. Nilai ambang batas pajanan
uap merkuri elemental secara kontinyu selama 8 jam perhari atau 40
jam perminggu menurut American Conference of Governmental
Industrial

Hygienists

(ACGIH)

adalah

0.05

mg/m3.

Keracunan

akumulatif dapat terjadi melalui pajanan jangka panjang melebihi
0.05 mg/m3 udara.
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Pajanan

merkuri

elemental

umumnya

disebabkan

karena

pekerjaan, di mana 70% hingga 80% pajanan terjadi melalui paruparu. Akan tetapi ketika tertelan, hanya 0.1% yang terserap melalui
saluran gastrointestinal, sehingga relatif lebih tidak toksik dibanding
jalur pajanan lain. Merkuri elemental memiliki kelarutan tinggi dalam
lemak, sehingga terdifusi dengan mudah di alveoli paru, masuk ke
dalam sirkulasi darah, serta kompartemen lipofilik di badan,
termasuk system syaraf pusat dan plasenta. Dalam sistem sirkulasi
tubuh, merkuri dapat berikatan dengan berbagai jaringan, protein
dan eritrosit, serta mengalami oksidasi menjadi garam anorganik.
Merkuri elemental dapat menyebabkan gangguan syaraf apabila
melalui batasan antara darah dan otak.

Merkuri elemental

memberikan waktu retensi paling lama di otak dengan tingkat deteksi
yang tercapai bertahun-tahun setelah pajanan terjadi. Waktu paruh
mekruri elemental dalam orang dewasa adalah 60 hari (rentang 35
hingga 90). Dengan bantuan mikroorganisme, merkuri di dalam
tubuh juga diubah menjadi Hg+2 dan CH3Hg+1.
2.

Merkuri Anorganik
Merkuri anorganik merupakan senyawa yang muncul ketika
merkuri elemental bereaksi dengan klorin, sulfur atau oksigen.
Senyawaan merkuri anorganik umumnya berwujud serbuk, dan
berwarna putih, dan disebut juga garam merkuri. Merkuri anorganik
telah lama dikenal, salah satunya merkuri klorida yang sempat
digunakan
digunakan

sebagai
sebagai

antiseptik.

Kini,

pengawet

senyawa

kayu,

tersebut

intensifikasi

masih

fotografi,

depolarosator baterai kering, agen pewarna tekstil kulit, katalis
(dalam produksi VPC atau desinfektan), pemisahan emas dari timbal,
dan impuritas lainnya. Merkuri nitrat juga merupakan contoh
merkuri anorganik yang pernah digunakan di industri (tekstil).
Penggunaan merkuri nitrat diyakini menyebabkan gangguan
syaraf di kalangan pekerja industri tekstil (felters) pada tahun 1800an. Merkuri anorganik memiliki kelarutan kurang baik di lemak,
sehingga apabila tertelan maka 7%-15% total pajanan merkuri
klorida akan diserap saluran pencernaan.
Akumulasi

terbesar

merkuri

anorganik

adalah

di

ginjal.

Penelitian pada binatang menunjukkan merkuri anorganik memiliki
afinitas tinggi terhadap metallothionein dalam sel renal (sel ginjal).

5777

-12-

Sebaliknya, metilmerkuri (merkuri organik) memiliki afinitas yang
rendah pada sel tersebut. Eksresi merkuri anorganik, dan juga
merkuri organik, dilakukan sebagian besar melaui feses. Merkuri
bermuatan listrik, sehingga tidak mudah melewati membran tubuh
dan tidak mudah melalui batasan aliran darah dan otak, ataupun
plasenta. Akan tetapi, dengan kondisi pajanan yang umumnya terjadi
dalam jangka waktu panjang, memungkinkan akumulasi di sistem
saraf pusat dan menyebabkan keracunan.Waktu paruh merkuri
anorganik sekitar 40 hari.
3.

Merkuri Organik
Merkuri

organik

terjadi

apabila

merkuri

bereaksi

dengan

senyawa karbon, senyawa yang dihasilkan disebut merkuri organik.
Merkuri organik dapat ditemui dalam 3 bentuk, yakni aryl, alkil
pendek, dan alkil panjang. Merkuri organik telah digunakan untuk
menghambat pertumbuhan mikroorganisme dalam dunia medis.
Merkuri organik juga ditemukan dalam fungisida, sehingga
pajanan

terhadap

merkuri

organik

sangat

memungkinkan.

Di

lingkungan, merkuri organik umum ditemukan sebagai kontaminan
dalam rantai makanan. Garam merkuri organik terserap lebih banyak
melalui sistem pencernaan dibandingkan garam merkuri anorganik.
Hal tersebut dikarenakan kelarutan garam merkuri organik dalam
lemak yang lebih baik dibandingkan garam anorganik. Merkuri
organik kerap kali diserap tubuh melalui pembentukan kompleks
dengan L-cysteine dan melewati membran sel menggunakan asam
amino netral sebagai pembawa. Meskipun relatif lebih tidak korosif
dibandingkan merkuri anorganik, ketika masuk ke dalam sel maka
aryl atau alkil panjang dari merkuri organik akan terkonversi menjadi
kation divalent yang memiliki sifat toksik seperti merkuri anorganik.
90% hingga 95% pajanan alkil merkuri rantai pendek melalui sistem
pencernaan terserap melalui saluran pencernaan.
Merkuri alkil organik memiliki kelarutan tinggi dalam lemak,
dapat

terdistribusi

relatif

merata

di

sekujur

tubuh,

serta

terakumulasi di otak, hati, rambut, ginjal dan kulit. Merkuri organik
dapat melalui batas darah-otak, plasenta dan mempenetrasi eritrosit,
menyebabkan gangguan syaraf, efek teratogenik, dan tingginya rasio
darah terhadap plasma. Metil merkuri memiliki afinitas tinggi
terhadap gugus sulfurhidril yang menjelaskan disfungsi enzim,
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seperti asetil transferase, yang berperan dalam pembentukan asetil
kolin. Inhibisi metil merkuri menyebabkan defisiensi asetil kolin yang
ditandai disfungsi motorik. Eksresi alkil merkuri sebagian besar
melalui feses (90%). Waktu paruh biologis metil merkuri sekitar 65
hari.
B.

Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Akibat Merkuri
Ketiga
kesehatan

bentuk
yang

merkuri

berbeda.

tersebut
Secara

memiliki

umum,

toksisitas

merkuri

dan

efek

elemental

dan

metilmerkuri sangat toksik terhadap sistem syaraf pusat dan perifer,
sedangkan merkuri inorganik dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit
dan saluran pencernaan, serta menyebabkan gangguan pada ginjal bila
tertelan. Gangguan sistem syaraf dan perilaku terjadi setelah berbagai
bentuk merkuri terhirup, tertelan atau terabsorpsi lewat kulit dengan
gejala

seperti

tremor,

insomnia,

kehilangan

daya

ingat,

efek

neuromuscular, pusing dan disfungsi kognitif dan motorik. Anak-anak
dan bayi dalam kandungan merupakan populasi yang sangat rentan
akibat

pajanan

merkuri,

oleh

karena

itu

keberadaan

merkuri

di

lingkungan harus terkontrol.
Secara umum, 75% pajanan merkuri berupa merkuri elemental dan
anorganik, sebagian besar terasosiasi dengan inhalasi uap dari dental
amalgam yang digunakan dalam penambalan gigi. 25% pajanan berupa
merkuri organik (terutama metil merkuri dalam ikan atau produk turunan
ikan). Dosis aman merkuri antara 2.0 mikrogram per kg berat badan per
hari untuk merkuri anorganik (dan elemental) dan 1.0 untuk merkuri
organik. Dampak merkuri terhadap kesehatan bergantung pada jumlah
pajanan merkuri, lamanya pajanan, dan bentuk pajanan itu sendiri.
Umumnya toksisitas akut berkaitan dengan inhalasi merkuri elemental,
atau tertelannya merkuri anorganik. Toksisitas kronis lebih umum terkait
dengan pajanan merkuri organik. Terlepas dari bentuk kimia merkuri
yang terpapar, ginjal dan syaraf pusat merupakan 2 organ target
toksisitas merkuri. Adapun gejala klinis keracunan merkuri dapat dilihat
pada tabel 1.
1.

Pajanan Akut
Umumnya ditandai demam, meriang, nafas pendek, metallic taste,
sakit dada (pleuritis), dan dapat disalah artikan sebagai metal fume
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fever. Gejala lain bias berupa stomatitis, lethargy (lemas tidak
bertenaga), sakit kepala, dan muntah-muntah.
2.

Pajanan Kronis
Biasanya diakibatkan pajanan jangka panjang merkuri elemental
yang terkonversi menjadi merkuri anorganik. Gejala bervariasi
meliputi gangguan pada ginjal, syaraf, psikologi, dan kulit termasuk
anoreksia, kehilangan berat badan, kelelahan, lemah otot, yang bias
mengindikasikan berbagai penyakit. Gejala apabila terpapar merkuri
organik mirip dengan merkuri elemental, seperti ataxia, tremor,
tulisan tidak jelas, bicara kurang jelas, acrodynia (pink disease, alergi
merkuri) (Tabel 2).
Tabel 1. Gejala Klinis Keracunan Merkuri
Sistem Target
Kardiovaskuler

Akut

Kronis

Hipertensi, jantung

Hipertensi,

berdebar, kejut

tachycardia

hypovolemic, pingsan
Paru-Paru

Nafas pendek,
pneumonitis, edema,
emfisema, pneumatocele,
sakit dada pleuritik,
batuk, fibrosis
interstitial, RDS

Saluran

Nausea, muntah, sakit

Konstipasi, diare,

Pencernaan

perut parah, diare,

generalized distress

pendarahan di sistem
pencernaan
Sitem
Pusat

Syaraf Tremor, gagguan

Tremor, insomnia,

iritabilitas, kelesuan,

rasa malu, hilang

kebingungan, refleks

ingatan, depresi,

berkurang, konduksi

anoreksia, sakit

syaraf, dan gangguan

kepala, ataksia,

pendengaran

disarthria, berjalan
tidak stabil,
gangguan visual
dan vasomotor,
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Sistem Target

Akut

Kronis
neuropati,
paresthesias

Kulit

dan Inflamasi mukosal

Gingivitis,

Jaringan

(stomatitis) dan membran acrodynia,

Berkeratin

keabuan, sakit membran

munculnya garis

buccal,kulit terbakar dan

biru tipis di gusi,

mengalami pendarahan,

alopecia

dermatitis, erythernatous
dan ruam kulit pruritik,
alopecia
Hati

Meningkatnya enzim
serum

Ginjal

Sistem

Oliguria, anuria,

Polyuria,

hematria, proteinuria,

polydipsia,

gagal ginjal

albuminuria

Aborsi spontan

Aborsi spontan,

Reproduksi

kerusakan otak
(keterbelakangan,
inkoordinasi,
kebutaan,gangguan
berbicara, ketulian,
seizures, paralisis)

Otot dan Rangka

Sakit pinggang

Otot melemah,
kehilangan massa
otot, tremor,
paralisis

Lainnya

Demam, menggigil, lidah

Kehilangan berat

merasa seperti logam,

badan, keringat

nafas tidak teratur, gigi

berlebihan, ruam,

tanggal

lendir berlebihan,
sensitif terhadap
cahaya

(sumber : Broussard, L.A., dkk. 2002)
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C.

Batas Aman Pajanan Merkuri
Pencemaran

merkuri,

akan

terakumulasi

di

berbagai

media

lingkungan seperti air, udara, tanah dan terakumulasi salah satunya
dalam rantai makanan akibat dari pajanan merkuri.

Sebagai acuan

dalam melakukan pemantauan pajanan akibat pencemaran merkuri
adalah adanya nilai batas aman terkait kadar merkuri atau kadar
maksimum yang diperkenankan, baik yang berada dalam lingkungan
ataupun dalam biomarker.
Tabel 2. Batas Aman Pajanan Merkuri
Batasan yang

Institusi

Tahun

Batas Ambang

ditentukan

terkait/Dokumen

disahkan

Pajanan

Pajanan udara

OSHA

0.05 mg Hg/m3/8-

yang

NOSH

h (organik)

diperbolehkan*

0.1 mg Hg/m3/8-h
(elemental)
0.05 mg
Hg/m3/10-h
(elemental)

Kriteria udara
ambien*
Ambang batas*

NAAQS-Clean Air

1970

Act (EPA)

(rev.1990)

ACGH

0.00006 mg Hg/m3
air
≤ 0.05 mg Hg/m3 of
air/40-h

Kriteria
kualitas air

Clean Water Act

1977

(EPA)

(rev.2000)

144 ng/L (ppt)

ambien*
Beban badan

20-30 mg

total*
Produk
makanan (ikan
dan biji-

FDA

1979

≤ 1 mg/kg (ppm)

EPA (rekomendasi

1996

CH3Hg

yang diajukan)

bijian)*
(*sumber : Broussard, L.A., dkk. 2002)

5782

≤ 0.01 mg/kg

-17-

Nilai Ambang Batas aman merkuri untuk produk makanan dan
minuman, mengacu ke Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan
Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan, yang
berkisar antara 0,01-1,0 ppm. Sedangkan konsentrasi maksimum dalam
air minum 0,001 mg/l diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
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BAB III
ANALISIS SITUASI DAN TANTANGAN
Sumber pencemaran merkuri pada masyarakat umumnya berasal dari
proses penggunaan merkuri di dunia usaha (antropogenik). Merkuri digunakan
pada berbagai proses kerja seperti industri pembangkit listrik tenaga uap,
pabrik semen, industri manufaktur, fasilitas kesehatan, industri pertambangan
besar, Penambang Emas Skala Kecil (PESK) dan berbagai industri lainnya.
Berdasarkan pendataan nasional Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014,
emisi yang paling besar mengandung merkuri terjadi pada sektor PESK, hal ini
sesuai dengan data global (US EPA/Enviromental Protection Agency, 2015) yang
menunjukkan proses kerja pada PESK memberikan kontribusi pencemaran
merkuri yang cukup tinggi.

Gambar 1. Emisi merkuri dari berbagai sektor industri (US EPA, 2015)
PESK titiknya menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan
sektor informal yang belum tersentuh regulasi. Pada tahun 2012, suatu studi
menunjukkan jumlah titik kegiatan PESK di Indonesia sebanyak 800 buah
dengan estimasi 250.000 orang penambang dan jumlah orang yang bergantung
pada pekerjaan ini sebanyak 1 juta orang termasuk perempuan dan pekerja
anak (lsmawati, 2012). Kementerian Kesehatan melalui Balitbangkes dan Balai
Besar Teknik Kesehatan Lingkungan telah melakukan serangkaian penelitian
tentang kadar merkuri di lingkungan pada beberapa wilayah di Indonesia dan
ditemukan adanya pencemaran merkuri di lingkungan sekitar PESK (Inswiasri,
2001).
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Gambar 2. Sebaran Penambang Emas Skala Kecil (PESK) di Indonesia
Proses kerja yang tidak memperhatikan standar pengelolaan merkuri
sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3) dari mulai bahan baku hingga
pembuangan limbah akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan berisiko
pada kesehatan pekerja, masyarakat sekitar hingga masyarakat luas yang
lokasinya jauh dari lingkungan kerja. Beberapa kajian terkait pengukuran
kadar merkuri di lingkungan telah menunjukan pencemaran lingkungan di
beberapa wilayah Indonesia.
Saat ini gangguan kesehatan akibat pajanan merkuri pada masyarakat
masih belum dapat teridentifikasi baik di layanan kesehatan primer dan
layanan kesehatan tingkat lanjut. Tidak khas-nya gejala klinik atau gangguan
kesehatan akibat pajanan merkuri menyebabkan deteksi dini intoksikasi
merkuri dan penanganannya masih relatif sulit dilakukan. Diagnosis pasti
terjadinya gangguan kesehatan akibat merkuri ini sangat bergantung dari
pemeriksaan penunjang biomarker kadar merkuri dalam tubuh manusia.
Masih sangat terbatasnya laboratorium pemeriksaan biomarker pajanan juga
merupakan salah satu kendala dalam pelayanan kesehatan terhadap gangguan
kesehatan akibat pajanan merkuri. Namun demikian terdapat beberapa studi
dan penelitian yang telah dilakukan secara sporadis terkait dampak kesehatan
akibat merkuri sebagai gambaran permasalahan kesehatan masyarakat terkait
pajanan merkuri, diantaranya:
a.

Di wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada penambang emas
skala kecil terdapat peningkatan kadar Logam Merkuri di sampel rambut
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melebihi batas normal kadar merkuri yang ditetapkan WHO. (2014, Arif S,
dkk)
b.

Di wilayah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah pekerja
di daerah penambang emas skala kecil, kadar merkuri di lingkungan
udara, air dan biomarker telah melebihi standar WHO untuk pemukiman
yaitu 1,0 – 2,0 mg/m3 maupun untuk tempat kerja 0,05 mg/ m3. (2011,
Inswiastri, dkk)

c.

Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, pada masyarakat sekitar penambang
emas skala kecil terdapat kadar merkuri pada rambut anak-anak yang
diteliti di atas nilai ambang dan terdapat korelasi kadar merkuri pada
rambut dan prestasi belajar yang rendah di SMP tersebut. (2013, Yoserva,
dkk)

d.

Di wilayah Kabupaten Wonogiri Prov Jawa Tengah terdapat rerata kadar
merkuri dalam darah berada di atas ambang batas toksik yang ditetapkan
oleh USEPA pada penambang emas skala kecil. (2013, Lenci, dkk)

e.

Di wilayah Provinsi Bali, kadar merkuri 9 dari 103 ruangan di 10 RS
teridentifikasi di atas nilai ambang batas. (2013, LSM)
Walaupun permasalahan pencemaran merkuri ini sudah cukup lama dan

masif di berbagai wilayah di Indonesia, namun tanpa dorongan kebijakan
Internasional yang ditindaklanjuti dengan kebijakan dan regulasi yang cukup
dari Pemerintah, maka akan sangat sulit permasalahan ini untuk dapat
diatasi. Olah karena itu perlu diidentifikasi tantangan yang ada agar dapat
diantisipasi dalam RAN yang akan dilakukan. Adapun tantangan yang ada
diantaranya adalah:
1.

Permasalahan dampak kesehatan akibat merkuri tidak terlepas dari
adanya permasalahan sektor lain dimana aspek pencemaran lingkungan
yang terjadi karena kurangnya penegakan hukum beberapa regulasi di
hulu khususnya terkait perdagangan ilegal merkuri dan penggunaannya.

2.

Di berbagai level isu permasalahan merkuri masih belum menjadi
perhatian yang dapat mendorong semua pihak untuk berperan serta.

3.

Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan bahaya
merkuri.

4.

Adanya sistem otonomi daerah, melahirkan kebijakan daerah yang
bermacam-macam di daerah.

5.

Masih minimnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memiliki
sarana dan kompetensi yang cukup tentang deteksi dini dan penanganan
gangguan kesehatan akibat merkuri.
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6.

Gangguan kesehatan akibat merkuri (diagnosis pasti) membutuhkan
peralatan teknologi laboratorium yang cukup canggih dan berbiaya mahal.

7.

Seperti penyakit akibat logam berat lainnya gangguan kesehatan akibat
merkuri tidak menunjukan gejala yang khas tetapi gangguan kesehatan
ini dapat menyerupai gangguan kesehatan lainnya.
Dengan adanya gambaran situasi dan tantangan yang ada di Indonesia,

maka

diperlukan

suatu

langkah

strategis

dan

terencana

secara

berkesinambungan yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam
rangka meminimalisir dampak negatif akibat pajanan merkuri dan gangguan
kesehatan yang mungkin timbul sangat besar di kemudian hari.
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BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Terjadinya tragedi Minamata telah memberikan gambaran betapa luasnya
dan beratnya dampak kerusakan akibat pencemaran merkuri terhadap
kesehatan manusia di suatu wilayah yang juga mempengaruhi hingga ke
beberapa generasi. World Summit on Sustainable Development tahun 2002
mengamanatkan diimplementasikannya “Practices in the Sound Management of
Chemicals” di tahun 2020 guna melindungi manusia dan lingkungan dari
dampak negatif penggunaan bahan-bahan kimia. Pada tahun 2013 terwujud
Konvensi Minamata yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan
lingkungan dari emisi antropogenik merkuri dan senyawanya, dimana
Pemerintah Indonesia bersama 91 negara lainnya telah menandatangani
Konvensi Minamata. Dalam pertemuan WHA (World Health Assembly) ke-67
tahun 2014 Majelis Kesehatan Dunia merekomendasikan Sekretariat WHO
untuk membantu negara negara dalam pelaksanaan aspek kesehatan Konvensi
Minamata.
Secara umum Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa
regulasi yang terkait perlindungan masyarakat terhadap pencemaran bahan
kimia di lingkungan, diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup,

Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan, Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun, serta beberapa peraturan menteri kesehatan terkait.
Menindaklanjuti
melakukan

proses

Konvensi
ratifikasi

Minamata,
dan

Pemerintah

Kementerian

Indonesia

Lingkungan

sedang

Hidup

dan

Kehutanan sedang berproses dalam penyusunan Rencana Implementasi
Nasional (National Implementation Plan) Pengurangan dan Penghapusan
Merkuri di Indonesia. Mendukung hal tersebut, sebelumnya Kementerian
Energi Sumber Daya Mineral telah menjalankan Rencana Aksi Nasional dalam
rangka Eliminasi Merkuri pada Penambang Emas Skala Kecil.
Adapun aspek kesehatan Konvensi Minamata yang dituangkan dalam
artikel 16 konvensi mendorong agar:
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1.

Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan program untuk
mengidentifikasi dan melindungi populasi yang berisiko terutama populasi
yang rentan dan menetapkan target pengurangan paparan merkuri
dengan mengadopsi pedoman kesehatan berbasis ilmu yang berhubungan
dengan paparan merkuri.

2.

Meningkatkan

pengetahuan

masyarakat

tentang

merkuri

dengan

melibatkan semua sektor.
3.

Mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan berbasis ilmu
tentang program pencegahan paparan merkuri pada pekerja tempat kerja.

4.

Mengembangkan

fasilitas

pelayanan

kesehatan

(fasyankes)

untuk

pencegahan, tatalaksana dan perlindungan populasi yang terkena oleh
paparan merkuri dan campurannya
5.

Membangun dan memperkuat institusi dan kapasitas tenaga kesehatan
dalam pencegahan, tatalaksana dan monitoring risiko kesehatan dari
paparan merkuri dan campurannya.

6.

Meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi dengan WHO, ILO dan
organisasi lain yang terkait.
Sebagai salah satu tindak lanjut keanggotaan Kementerian Kesehatan

dalam Tim Nasional Merkuri, di internal Kementerian Kesehatan juga telah
membentuk Tim Respon Merkuri melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/488/2014 dimana salah satu tugasnya mengembangkan
upaya pengendalian dampak kesehatan akibat merkuri.
Dalam rangka memperkuat jangkauan dan program kerja di bidang
pengendalian dampak kesehatan akibat merkuri dilakukan penyusunan
Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Merkuri
Tahun 2016-2020 dengan pendekatan 7 (tujuh) strategi Rencana Aksi Nasional
(RAN) yang meliputi:
A.

Strategi 1 : Kerangka Kebijakan
Secara umum, program kerja yang direncanakan untuk strategi 1
adalah melakukan identifikasi kebijakan dan peraturan yang dibutuhkan
serta pengkajian ulang kebijakan yang ada dalam rangka penguatan
kerangka kebijakan terkait pengendalian dampak kesehatan akibat
pajanan merkuri, dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:
1.

tinjauan regulasi terkait merkuri;

2.

melakukan revisi, identifikasi, dan perbaikan standar nasional batas
pajanan merkuri pada lingkungan;
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3.

menyusun kebijakan atau peraturan terkait pengurangan merkuri di
fasilitas pelayanan kesehatan;

4.

membuat pedoman pengelolaan limbah alat kesehatan bermerkuri
dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan

5.

merevisi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai
penetapan batas maksimum mikrobiologi dan logam berat dalam
pangan olahan.

B.

Strategi 2 : Standarisasi, Basis Data dan Surveilans
Secara umum, program kerja yang direncanakan untuk strategi 2
adalah menyusun panduan metode standar yang digunakan untuk
mengukur pajanan merkuri, mengukur dampak kesehatan pajanan
merkuri, melakukan pengukuran pajanan dan dampak kesehatan merkuri
untuk melakukan pembaruan data, dan membuat pangkalan data tentang
merkuri di Indonesia, dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:
1.

menyusun metode standar untuk pengukuran pajanan merkuri;

2.

menyusun metode standar untuk pengukuran dampak kesehatan
akibat pajanan merkuri;

3.

melakukan pengumpulan data primer dan sekunder, terkait pajanan
merkuri dan dampak kesehatan terhadap pekerja dan masyarakat;

4.

membuat pangkalan data (data base) dan website tentang merkuri;

5.

melakukan identifikasi titik pencemaran (hotspot), populasi berisiko
(population at risk) dan populasi rentan (vulnerable population) akibat
pajanan merkuri melalui kerjasama lintas sektoral; dan

6.

melakukan surveilans produk yang masih menggunakan merkuri dan
mengupayakan

substitusinya

melalui

kegiatan

sampling

alat

kesehatan.
C.

Strategi 3 : Pengendalian Dampak Kesehatan
Secara umum, program kerja yang direncanakan untuk strategi 3
adalah melakukan upaya perlindungan terhadap populasi berisiko akibat
pajanan merkuri melalui kerjasama dan koordinasi lintas sektoral, dengan
melakukan beberapa kegiatan diantaranya berupa melakukan upaya
perlindungan populasi berisiko, terutama anak-anak dan perempuan, dan
pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri.
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D.

Strategi 4 : Penguatan Kelembagaan dan Tenaga Kesehatan
Secara umum, program kerja yang direncanakan untuk strategi 4
adalah melakukan penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan
dalam rangka deteksi dini diagnosis gangguan kesehatan akibat pajanan
merkuri serta mewujudkan fasyankes bebas merkuri dengan melakukan
beberapa kegiatan diantaranya:
1.

meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan Sumber Daya
Manusia (SDM) laboratorium dalam menunjang skrining pajanan,
diagnosis dan dampak pajanan merkuri pada manusia dan sampel
lingkungan;

2.

meningkatkan

kapasitas

fasilitas

pelayanan

kesehatan

primer

(Puskesmas) melalui peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan
early detection, diagnosis klinis (suspect), tata laksana keracunan
merkuri dan surveillans dampak kesehatan akibat pajanan merkuri;
3.

meningkatkan kapasitas fasyankes rujukan (rumah sakit) melalui
peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan early detection,
diagnosis klinis, tata laksana keracunan merkuri dan surveillans
dampak kesehatan akibat pajanan merkuri; dan

4.

melaksanakan program eliminasi merkuri melalui substitusi alat
kesehatan bermerkuri.

E.

Strategi 5 : Sosialisasi dan Advokasi
Secara umum, program kerja yang direncanakan untuk strategi 6
adalah melakukan sosialisasi dan advokasi tentang dampak kesehatan
akibat pajanan merkuri dalam rangka upaya preventif dan promotif
kepada masyarakat luas, baik melalui media komunikasi di fasyankes
maupun

dengan

mendorong

dimasukannya

materi

merkuri

dalam

kurikulum pendidikan dasar dan menengah khususnya di daerah dimana
terdapat kegiatan Penambang Emas Skala Kecil atau proses lainnya yang
menggunakan bahan merkuri, dengan melakukan beberapa kegiatan
sebagai berikut:
1.

tersedianya media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang
bahaya pajanan merkuri dan pengendaliannya;

2.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang risiko dan
dampak kesehatan akibat pajanan merkuri kepada masyarakat; dan

3.

Melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan di area
hotspot pajanan merkuri untuk memberikan informasi tentang risiko
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dan dampak kesehatan akibat pajanan merkuri kepada siswa
pendidikan dasar dan menengah dan tinggi (Sekolah Sehat).
F.

Strategi 6: Penelitian dan Pengembangan
Secara umum, pengembangan dilakukan dengan melakukan studi
epidemiologi pajanan merkuri dan analisa risiko dampak pencemaran
merkuri terhadap kesehatan. Melakukan penelitian faktor risiko dan
epidemiologi pajanan merkuri dan dampak kesehatannya.

G.

Strategi 7: Monitoring dan Evaluasi
Monitoring
keberhasilan

dan

evaluasi

pelaksanaan

perlu

dilakukan

pengendalian

dampak

untuk

mengetahui

kesehatan

akibat

pajanan merkuri. Monitoring dan evaluasi dilakukan di tingkat pusat,
provinsi dan kabupaten/kota, sekurang-kurangnya satu kali dalam 1
(satu) tahun.
Beberapa strategi tersebut di atas diimplementasikan dalam bentuk
kegiatan, indikator, penanggungjawab, penyelenggara dan waktu pelaksanaan
kegiatan yang dituangkan secara rinci, dalam bentuk matriks.
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BAB V
RENCANA AKSI
Dampak kesehatan merupakan fase di hilir dari permasalahan di hulu
terkait penggunaan merkuri. Oleh karena itu upaya kesehatan yang dilakukan
terkait pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri memiliki
banyak keterbatasan selama pengurangan dan penghapusan merkuri belum
dapat dilakukan sepenuhnya. Untuk itu tujuan upaya sektor kesehatan dalam
RAN ini merupakan upaya meminimalisir risiko dampak kesehatan yang
mungkin terjadi yang apabila tidak dilakukan suatu saat akan timbul
permasalahan yang lebih besar, seiring dengan proses pengurangan dan
penghapusan penggunaan merkuri yang dilakukan bersama sama sektor
lainnya. Adapun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan
Akibat Merkuri tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:
RENCANA AKSI NASIONAL
PENGENDALIAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT PAJANAN MERKURI
Dalam Mendukung Pengurangan dan Penghapusan Merkuri Tahun 2016 – 2020
Tujuan :
Mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan dalam rangka mendukung
pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia
Mengendalikan risiko dan dampak merkuri terhadap kesehatan dalam rangka mendukung
pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia Tahun 2016-2020.

KONDISI SAAT INI
₋ Adanya risiko pemaparan merkuri
pada masyarakat karena masih
maraknya penggunaan merkuri di
dunia usaha tanpa pengelolaan
yang baik.
pelayanan
kesehatan
₋ Fasilitas
masih
menggunakan
alat
kesehatan mengandung merkuri.
₋ Surveilans lingkungan di beberapa
wilayah
berisiko,
menunjukan
kadar merkuri melebihi nilai baku
mutu
₋ Belum adanya metode standar
pengukuran pajanan dan dampak
kesehatan.
tersangka
₋ Teridentifikasinya
(suspect) gangguan kesehatan pada
masyarakat akibat merkuri di
beberapa lokasi oleh masyarakat
khususnya
pada
pekerja
perempuan dan anak.
₋ Masih terbatasnya kemampuan
fasilitas
pelayanan
kesehatan
dalam deteksi dini, diagnosa serta
tatalaksana gangguan kesehatan
akibat
merkuri
(intoksikasi
merkuri)
pengetahuan
dan
₋ Minimnya
kesadaran
masyarakat
tentang
risiko
dan
dampak
merkuri
terhadap kesehatan
₋ Belum adanya data epidemiologi
gangguan kesehatan akibat
pajanan merkuri.

5793

STRATEGI

1. Penguatan Kebijakan
2. Standarisasi,
Basis
Data dan surveilans
3. Pengendalian
Dampak Kesehatan
4. Penguatan
Kelembagaan
dan
Tenaga Kesehatan
5. Penelitian
dan
Pengembangan
6. Sosialisasi
dan
Advokasi
7. Monitoring
dan
Evaluasi

KONDISI YANG DIHARAPKAN
₋ Terwujudnya upaya perlindungan
populasi
berisiko
terutama
perempuan dan anak anak dari
pemaparan merkuri.
₋ Terwujudnya fasilitas pelayanan
kesehatan bebas merkuri.
₋ Surveilans lingkungan di wilayah
berisiko
menunjukan
kadar
merkuri tidak melebihi nilai baku
mutu.
metode
standar
₋ Adanya
pengukuran pajanan dan dampak
pajanan.
₋ Fasilitas pelayanan kesehatan
memiliki
kemampuan
dalam
deteksi
dini,
diagnosis
dan
tatalaksana gangguan kesehatan
akibat merkuri.
₋ Meningkatnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat berisiko
tentang
pengendalian
dan
dampak
merkuri
terhadap
kesehatan.
₋ Tersedianya data epidemiologi
gangguan
kesehatan
akibat
pajanan merkuri.
₋
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Keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak
Kesehatan

Akibat

Merkuri

Tahun

2016-2020

sangat

tergantung

pada

komitmen dan kesungguhan semua pemangku kepentingan. Rincian lebih
lanjut mengenai rencana aksi nasional tersebut serta peran dan tanggung
jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat dilihat dari matriks
berikut:

5794
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KEGIATAN

TERKAIT

Strategi 1:

Tersedianya

Meninjau

Dilaksanakannya

Direktorat

Direktorat

Kerangka

kebijakan,

regulasi yang

pengkajian ulang

Kesehatan

Penilaian Alat

Kebijakan

peraturan dan

ada untuk

dan penyusun

Kerja dan

Kesehatan dan

standar terkait

mengidentifikasi

kebijakan secara

Olahraga

Perbekalan

risiko dan

potensi

bersama antara

Kesehatan Rumah

dampak merkuri

pemutakhiran

pemangku

Tangga, Direktorat

terhadap

terhadap

kepentingan terkait

Kesehatan

kesehatan sesuai kebijakan akibat dampak merkuri

Lingkungan,

dengan kondisi

pajanan merkuri

terhadap kesehatan

Direktorat Fasilitas

dan kebutuhan

terkait aspek

dan

Pelayanan

saat ini.

kesehatan

pengendalian/pengh

Kesehatan,

apusan penggunaan

Sekretariat

merkuri.

Direktorat Jenderal
Kesehatan
Masyarakat, Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Upaya Kesehatan

5795

X

X

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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X

X

X

X

Masyarakat,
BPOM,
kementerian/
lembaga terkait,
Organisasi Profesi,
Akademisi, LSM
Meninjau ulang

mengkaji

Direktorat

Direktorat

dan merevisi,

ulangnya

Kesehatan

Pengawasan Alat

identifikasi dan

standar baku

Lingkungan

Kesehatan dan

perbaikan

mutu merkuri

PKRT, Pusat

standar nasional

di media

Penelitian dan

untuk nilai

lingkungan

Pengembangan

ambang batas

(air,udara,

Upaya Kesehatan

pajanan merkuri

tanah dan

Masyarakat,

pada media

pangan)

Direktorat

lingkungan (air,

5796

a.

merevisi

Direktorat

Kesehatan Kerja

udara, tanah

standar baku

Kesehatan

dan Olahraga,

dan pangan).

mutu merkuri

Lingkungan

Direktorat Gizi,

b.

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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di media

Sekretariat

lingkungan

Direktorat Jenderal

(air,udara,

Kesehatan

tanah dan

Masyarakat,

pangan)

BPOM,

menetapkan

Direktorat

kementerian/

standar baku

Kesehatan

lembaga terkait

mutu merkuri

Lingkungan

Akademisi,
organisasi profesi.

di media

X

lingkungan
(air,udara,
tanah dan
pangan)
Meninjau ulang dan

Direktorat

Direktorat

menetapkan Nilai

Kesehatan

Kesehatan

Ambang Batas

Kerja dan

Lingkungan, Pusat

pajanan merkuri di

Olahraga

Penelitian dan

tempat kerja

5797

Pengembangan

X

X

2020

c.

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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KEGIATAN

TERKAIT
Upaya Kesehatan
Masyarakat,
kementerian/
lembaga terkait,
Organisasi Profesi,
Akademisi

Menyusun

Disusunnya regulasi

Direktorat

Sesditjen

kebijakan atau

terkait pembatasan

Penilaian Alat

Kefarmasian dan

peraturan terkait

izin impor, izin edar,

Kesehatan dan

Alat Kesehatan,

pengurangan

dan distribusi serta

Perbekalan

Direktorat

merkuri di

pembuatan bahan

Kesehatan

Pengawasan Alat

fasilitas

dan alat kesehatan

Rumah Tangga.

Kesehatan dan

pelayanan

bermerkuri

kesehatan.

PKRT, Direktorat
Kesehatan
Lingkungan,
Direktorat Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan,

5798

X

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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X

X

X

Direktorat
Pelayanan
Kesehatan Primer,
Direktorat
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan, Badan
POM, Organisasi
Profesi/Asosiasi,
Akademisi.

5799

Membuat

Permenkes tentang

Direktorat

Direktorat Fasilitas

Pedoman

Pedoman

Kesehatan

Pelayanan

Pengelolaan

pengelolaan Limbah

Lingkungan

Kesehatan,

Limbah Alkes

Alkes Bermerkuri

Direktorat

Bermerkuri dari

dari fasyankes

Kesehatan Kerja

fasilitas

dan Olahraga,

pelayanan

Direktorat

kesehatan

Pengawasan Alat

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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X

X

Kesehatan dan
PKRT, Direktorat
Gizi, Direktorat
Mutu dan
Akreditasi,
Akademisi, Profesi,
Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Revisi Peraturan

Revisi Peraturan

Direktorat

Balitbangkes,

Badan POM

Badan POM tentang

Standarisasi

Direktorat Gizi,

tentang

Penetapan batas

Produk Pangan

Direktorat

Penetapan batas

maksimum

dan Direktorat

Kesehatan

maksimum

cemaran logam

Surveilans dan

Lingkungan,

cemaran logam

berat dalam pangan

Penyuluhan

Kementerian/

berat dalam

olahan

Keamanan

lembaga terkait

Pangan BPOM

Akademisi,

pangan olahan

Organisasi Profesi

5800

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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Strategi 2:

Tersedianya

Menyusun

Disusunnya metode

Direktorat

Direktorat

Standarisasi,

standar

metode standar

standar untuk

Kesehatan

Kesehatan Kerja

Basis Data dan

metodologi

untuk

pengukuran pajanan Lingkungan

dan Olahraga,

Surveilans

pengukuran

pengukuran

merkuri di media

Pusat Penelitian

pajanan dan

pajanan merkuri

lingkungan (air,

dan Pengembangan

pengukuran

meliputi simpul

udara, tanah dan

Upaya Kesehatan

dampak

1 - 3 (sumber,

pangan) .

Masyarakat,

kesehatan akibat

media dan

PPOMN BPOM,

pajanan merkuri

reseptor) yang

kementerian/lemba

serta pangkalan

terdiri dari

ga terkait,

data terkait hasil

metode sampling

Organisasi Profesi,

pengukuran

dan analisis

Akademisi

pajanan dan

Menyusun

Disusunnya metode

Direktorat

Direktorat

dampak

metode standar

standar untuk

Kesehatan

Kesehatan

kesehatan akibat

pengukuran

pengukuran pajanan Kerja dan

Lingkungan, Pusat

pajanan merkuri

dampak

merkuri di

Penelitian dan

kesehatan

lingkungan kerja

Pengembangan

pajanan merkuri

dan biomarker

Upaya Kesehatan

5801

Olahraga

X

X

X

X

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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(simpul ke-4:

Masyarakat,

efek kesehatan).

kementerian/lemba

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

ga terkait
Organisasi Profesi,
Akademisi
Melakukan

5802

a.

Diperolehnya

Pusat Penelitian Direktorat

pengumpulan

data hasil

dan

Kesehatan

data secara

pengukuran

Pengembangan

Lingkungan,

primer dan

pajanan

Upaya

Direktorat

sekunder, terkait

merkuri kepada

Kesehatan

Kesehatan Kerja

pajanan merkuri

pekerja dan

Masyarakat

dan Olahraga,

dan dampak

masyarakat di

Akademisi, BPOM,

kesehatan akibat

daerah titik

Dinas Kesehatan,

pajanan merkuri

pencemaran

Balai Besar/ Balai

terhadap pekerja

(hotspot)

Teknik Kesehatan

dan masyarakat

/industri yang

Lingkungan dan

dengan metode

menggunakan

Pengendalian

yang terstandar

merkuri.

Penyakit,
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KEGIATAN

TERKAIT

Diperolehnya

kementerian/

data

lembaga terkait,

konsentrasi

Akademisi, Peneliti,

merkuri di air

Orgnisasi Profesi,

dan tanah di

LSM dan Dinas

sekitar wilayah

Kesehatan.

titik

2020

b.

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

X

X

X

X

pencemaran
(hotspot)/indus
tri yang
menggunakan
merkuri.
c.

Diperolehnya
data
konsentrasi
merkuri pada
bahan pangan
di sekitar

5803
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KEGIATAN

TERKAIT

X

X

wilayah
tercemar
merkuri.
d.

Dilaksanakann
ya workshop
nasional dalam
rangka
mengkoordinasi
kan dan
mengumpulkan
data sekunder
mengenai
pajanan
merkuri dan
dampak
kesehatan
akibat pajanan
merkuri

5804

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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KEGIATAN

TERKAIT

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

terhadap
pekerja dan
masyarakat
Melakukan

Diperolehnya data

Pusat Penelitian Pusat Penelitian

penelitian dan

hasil penelitian dan

dan

dan Pengembangan

pengembangan

pengembangan

Pengembangan

Biomedis dan

dampak

dampak kesehatan

Upaya

Teknologi Dasar

kesehatan akibat

akibat pajanan

Kesehatan

Kesehatan,

pajanan merkuri

merkuri

Masyarakat

Direktorat
Kesehatan
Lingkungan,
Direktorat
Kesehatan Kerja
dan Olahraga,
Balai Besar/ Balai
Teknik Kesehatan
Lingkungan dan
Pengendalian

5805
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2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

Penyakit
Akademisi, Sentra
Informasi
Keracunan
Nasional BPOM,
kementerian/
lembaga terkait,
LSM dan Dinas
Kesehatan.

5806

Membuat

Diperolehnya

Pusat Informasi

Pusat Data dan

pangkalan data

informasi secara

Obat dan

Informasi,

(data base) dan

online untuk

Makanan

Direktorat

website tentang

sosialiasi data hasil

Badan POM

Kesehatan Kerja

merkuri, sumber

pengukuran pajanan

dan Olahraga,

pajanan,

merkuri dan

Direktorat

pengukuran

dampak kesehatan

Kesehatan

pajanan dan

akibat

Lingkungan,

dampak

pajanan/keracunan

Direktorat Fasilitas
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kesehatan akibat

merkuri serta

Pelayanan

pajanan

pengendalian

Kesehatan,

merkuri, serta

dampak kesehatan

kementerian/

pengendalian

akibat pajanan

lembaga terkait,

dampak

merkuri terhadap

akademisi,

kesehatan akibat

pekerja dan

Organisasi Profesi,

pajanan

masyarakat

dan LSM

merkuri.

5807

Melakukan

Eliminasi produk

Direktorat

Direktorat

surveilans

alat kesehatan

Pengawasan

Penilaian Alat

produk yang

dengan merkuri 25% Alat Kesehatan

Kesehatan dan

masih

per tahun mellaui

PKRT, Direktorat

menggunakan

program substitusi

dan PKRT

Fasilitas Pelayanan

merkuri dan

Kesehatan,

mengupayakan

Direktorat

substitusinya

Kesehatan

melalui kegiatan

Lingkungan, Pusat

sampling alat

Penelitian dan

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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kesehatan
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Pengembangan
Biomedis dan
Teknologi Dasar
Kesehatan

Strategi 3:

Terwujudnya

Melakukan

Dilakukan pemetaan Direktorat

Direktorat

Pengendalian

upaya

identifikasi titik

wilayah dan

Kesehatan

Dampak

pengendalian

pencemaran

populasi masyarakat Kerja dan

Lingkungan, Pusat

Kesehatan

dampak

(hotspot),

rentan akibat

Penelitian dan

kesehatan akibat

populasi berisiko

pajanan merkuri

Pengembangan

pajanan merkuri

(population at

(Data primer dan

Upaya Kesehatan

untuk

risk) dan

sekunder)

Masyarakat, Pusat

melindungi

populasi rentan

Data dan

populasi berisiko

(vulnerable

Informasi,

melalui

population)

kementerian/

koordinasi dan

akibat pajanan

lembaga terkait,

Olahraga

kerja sama lintas merkuri melalui

LSM dan Dinas

sektor.

Kesehatan.

kerjasama lintas
sektoral.

5808

Kesehatan

X

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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X

X

Melakukan
upaya

Disusunnya

Direktorat

Direktorat

perlindungan

pedoman

Kesehatan

Kesehatan

populasi

pengendalian faktor

Kerja dan

Lingkungan, Pusat

berisiko,

risiko, dampak

Olahraga

Penelitian dan

terutama anak-

kesehatan akibat

Pengembangan

anak dan

pajanan merkuri

Upaya Kesehatan

perempuan, dan

pada lingkungan

Masyarakat, Pusat

pengendalian

kerja

Data dan

dampak

Informasi,

kesehatan akibat

kementerian/

pajanan merkuri

lembaga terkait,
Akademisi, profesi.

5809

Disusunnya

Direktorat

Direktorat

pedoman

Kesehatan

Kesehatan Kerja

pengendalian limbah Lingkungan

dan Olahraga,

bermerkuri pada

kementerian/

masyarakat.

lembaga terkait.

X

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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Disusunnya

Direktorat

Direktorat

pedoman tata

Kesehatan

Kesehatan

laksana penanganan

Kerja dan

Lingkungan,

keracunan merkuri

Olahraga

kementerian/

X

X

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

lembaga terkait,
Profesi, Akademisi
Disosialisasikannya

Direktorat

Direktorat

upaya perlindungan

Kesehatan

Kesehatan

populasi berisiko,

Keluarga, dan

Lingkungan,

terutama anak-anak

Semua pihak

Direktorat

dan perempuan, dan terkait sesuai

Kesehatan Kerja

pengendalian

dengan tugas

dan Olahraga,

dampak kesehatan

dan fungsi

Direktorat Promosi

akibat pajanan

dan Pemberdayaan

merkuri

Masyarakat,
BPOM, Universitas,
Akademisi, LSM
dan Dinas

5810

X
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2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

X

X

X

X

Kesehatan.
Dilakukannya

Direktorat

Direktorat

advokasi upaya

Kesehatan

Kesehatan

perlindungan

Keluarga

Lingkungan,

populasi berisiko,

Direktorat

terutama anak-anak

Kesehatan Kerja

dan perempuan, dan

dan Olahraga,

pengendalian

Direktorat Promosi

dampak kesehatan

dan Pemberdayaan

akibat pajanan

Masyarakat,

merkuri

Direktorat
Kesehatan
Keluarga,
Akademisi, LSM,
dan Dinas
Kesehatan.

5811

Terselenggaranya

Direktorat

Direktorat

Forum Koordinasi

Kesehatan

Kesehatan
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TERKAIT

KEGIATAN

Lintas

Kerja dan

Lingkungan,

Program/Lintas

Olahraga

Direktorat Fasilitas

Sektor dengan

Pelayanan

pemangku

Kesehatan,

kepentingan

Direktorat Promosi

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

dan Pemberdayaan
Masyarakat, Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Upaya Kesehatan
Masyarakat,
Akademisi, dan
LSM
Strategi 4:

Terwujudnya

Meningkatkan

Penguatan

kapasitas

Kelembagaan

Tersedianya

Direktorat

Balai Besar Teknik

kapasitas

peralatan

Kesehatan

Kesehatan

sumber daya di

sarana,

laboratorium

Lingkungan

Lingkungan dan

dan Tenaga

fasilitas

prasarana dan

yang tepat

dan Direktorat

Pengendalian

Kesehatan

pelayanan

SDM

untuk analisa

Fasilitas

Penyakit,

5812

a.
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TERKAIT

laboratorium

merkuri dari

Pelayanan

Direktorat

laboratorium

dalam

sample udara,

Kesehatan,

Pelayanan

penunjang, dan

menunjang

air, tanah,

pusat keracunan

skrining

bahan pangan,

untuk

pajanan,

sampel

pencegahan,

diagnosis dan

monitoring

diagnosis,

dampak pajanan

biologic/biomar

pengobatan,

merkuri pada

ker, dan bahan

serta surveillans

manusia dan

lainnya. Seperti

risiko dan

sampel

ICP-MS dan

dampak merkuri

lingkungan.

peralatan

terhadap

pendukungnya.

kesehatan.

Mercury
Balai Besar
Teknik
Kesehatan
Lingkungan

Kesehatan Rujukan

2020

KEGIATAN

kesehatan,

analyzer di

5813

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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KEGIATAN

TERKAIT

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

dan
Pengendalian
Penyakit.
b.

Dilaksanakann

Direktorat

Balai Besar Teknik

ya peningkatan

Kesehatan

Kesehatan

kualitas SDM

Lingkungan

Lingkungan dan

laboratorium

Pengendalian
Penyakit,
BPPSDMK.

c.

Mendorong

Direktorat

Direktorat

tersedianya

Pelayanan

Penilaian Alat

peralatan

Kesehatan

Kesehatan dan

laboratorium

Rujukan dan

PKRT, Badan

yang tepat

Direktorat

Penelitian dan

untuk analisa

Fasilitas

Pengembangan

merkuri dari

Pelayanan

Kesehatan, RS

sampel

Kesehatan

Rujukan UPT

biomarker, dan

5814

Pusat, Direktorat

X

X

- 49 -

KEGIATAN

TERKAIT

bahan lainnya.

Kesehatan Kerja

Seperti Atomic

dan Olahraga,

Absorbtion

Direktorat

Spectrofoto

Kesehatan

meter (AAS),

Lingkungan

Inductively

Organisasi Profesi,

Coupled Plasma

laboratorium

Mass

swasta, Universitas

Spectrocopy

dan Dinas

(ICP-MS) dan

Kesehatan.

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

peralatan
pendukungnya
di rumah sakit
vertikal rujukan
nasional.
d.

5815

Membangun

Direktorat

Direktorat

jejaring

Pelayanan

Kesehatan

laboratorium

Kesehatan

Lingkungan,
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Rujukan

Direktorat Fasilitas

kemampuan

Pelayanan

dalam analisa

Kesehatan,

merkuri dari

Direktorat Promosi

sampel

dan Pemberdayaan

monitoring

Masyarakat, Pusat

biologic/biomar

Penelitian dan

ker, dan bahan

Pengembangan

lainnya. Seperti

Upaya Kesehatan

Atomic

Masyarakat,

Absorbtion

Akademisi, dan

Spectrofoto

LSM

meter (AAS),
Inductively
Coupled Plasma
Mass
Spectrocopy
(ICP-MS) dan

5816

TERKAIT

KEGIATAN

2020

yang memiliki

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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TERKAIT

KEGIATAN

peralatan
pendukungnya.
Meningkatkan

Disusunnya

Direktorat

Direktorat

kapasitas

kurikulum/modul

Kesehatan

Pelayanan

fasilitas

tata laksana

Kerja dan

Kesehatan Primer,

pelayanan

keracunan merkuri

Olahraga

Direktorat

kesehatan

untuk tenaga

Kesehatan Kerja

primer

kesehatan di

dan

(Puskesmas)

fasilitas pelayanan

Olahraga,Organisa

melalui

kesehatan primer

si Profesi,

peningkatan

(Puskesmas)

Direktorat

kapasitas SDM

Kesehatan

dalam

Lingkungan,

melakukan early

Direktorat

detection,

Kesehatan Kerja

diagnosis klinis

dan Olahraga,

(suspect), tata

Pusat Pelatihan
Sumber Daya

5817

X

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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KEGIATAN

TERKAIT

laksana

Manusia

keracunan

Kesehatan,

merkuri dan

Akademisi, LSM

surveillans

dan Dinas

dampak

Kesehatan.

kesehatan akibat

Dilaksanakannya

Direktorat

Direktorat Mutu

pajanan

peningkatan

Kesehatan

dan Akreditasi

merkuri.

kapasitas SDM

Kerja dan

Pelayanan

tenaga kesehatan di

Olahraga, Pusat Kesehatan,

Puskesmas.

Pelatihan

Direktorat

Sumber Daya

Kesehatan

Manusia

Lingkungan,

Kesehatan,

Direktorat
Kesehatan Kerja
dan Olahraga,
Pusat Pelatihan
Sumber Daya
Manusia

5818

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X
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KEGIATAN

TERKAIT

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

Kesehatan, Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Sumber Daya dan
Pelayanan
Kesehatan,
Akademisi, LSM,
Organisasi Profesi,
dan Dinas
Kesehatan.

5819

Meningkatkan

Tersedianya

Direktorat

RS Rujukan UPT

kapasitas

pelayanan rujukan

Pelayanan

Pusat, Direktorat

fasilitas

tatalaksana

Kesehatan

Kesehatan Kerja

pelayanan

keracunan merkuri

Rujukan,

dan Olahraga,

kesehatan

di RS

Direktorat

Direktorat

Rujukan (Rumah

Kesehatan

Kesehatan

Sakit) melalui

Kerja dan

Lingkungan,Organi

peningkatan

Olahraga

sasi Profesi, dan

X
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KEGIATAN

kapasitas SDM

TERKAIT

X

X

X

X

X

Universitas.

dalam

Mendorong

Direktorat

melakukan early

terbentuknya Pusat

Kesehatan

Pelayanan

detectio,

Keracunan Nasional

Kerja dan

Kesehatan

diagnosis klinis,

/National Poison

Olahraga

Rujukan, RS

tata laksana

Centre (standar,

Rujukan UPT

keracunan

SDM,

Pusat, Direktorat

merkuri dan

alat,mekanisme)

Kesehatan

Direktorat

surveillans

Lingkungan,Organi

dampak

sasi Profesi,

kesehatan akibat

Universitas dan

pajanan

Dinas Kesehatan.

merkuri.

5820

Terwujudnya

Melaksanakan

Dilakukannya

Direktorat

Direktorat

fasilitas

Program

penggantian alat

Fasilitas

Kesehatan Kerja

pelayanan

pengurangan

kesehatan

Pelayanan

dan Olahraga,

kesehatan bebas

dan

bermerkuri menjadi

Kesehatan dan

Direktorat

merkuri.

penghapusan

non merkuri yang

Direktorat

Pengawasan Alat

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

- 55 -

TERKAIT

KEGIATAN

merkuri melalui

dimulai di 7 Rumah

Kesehatan

Kesehatan dan

penggantian alat

Sakit di 7 Provinsi

Lingkungan

Perbekalan

kesehatan

sebagai

Kesehatan Rumah

bermerkuri.

percontohan.

Tangga, Direktorat

X

X

Kesehatan
Lingkungan,
Organisasi Profesi,
Akademisi dan
LSM
Disusunnya

Direktorat

Direktorat

Pedoman/Petunjuk

Fasilitas

Kesehatan Kerja

Teknis penggantian

Pelayanan

dan Olahraga,

alat kesehatan

Kesehatan dan

Direktorat

bermerkuri di

Direktorat

Pengawasan Alat

fasilitas pelayanan

Kesehatan

Kesehatan dan

kesehatan

Lingkungan

Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga, Direktorat

5821

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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KEGIATAN

TERKAIT

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

Kesehatan
Lingkungan,
Direktorat
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan,
Organisasi Profesi,
Akademisi, LSM
dan Dinas
Kesehatan.
Mendorong fasilitas

Direktorat

Direktorat

pelayanan

Fasilitas

Kesehatan Kerja

kesehatan lain

Pelayanan

dan Olahraga,

dalam pengurangan

Kesehatan dan

Direktorat

dan penghapusan

Direktorat

Pegawasan Alat

merkuri (amalgam

Kesehatan

Kesehatan dan

bermerkuri, dan

Lingkungan

Perbekalan

lain-lain)

Kesehatan Rumah
Tangga, Direktorat

5822
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KEGIATAN

TERKAIT

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

Kesehatan
Lingkungan,
Direktorat
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan,
Organisasi Profesi,
Akademisi, LSM
dan Dinas
Kesehatan.
Strategi 5:

Terwujudnya

Tersedianya

Disusunnya media

Direktorat

Direktorat

Sosialisai dan

peningkatan

media KIE

KIE tentang bahaya

Promosi dan

Kesehatan Kerja

Advokasi

pengetahuan

tentang bahaya

pajanan merkuri

Pemberdayaan

dan Olahraga,

dan kesadaran

pajanan merkuri

dan

Masyarakat,

Direktorat

semua pihak

dan

pengendaliannya

Direktorat

Pengawasan Alat

tentang risiko

pengendaliannya

Kesehatan

Kesehatan dan

Lingkungan

Perbekalan

dan dampak

5823

kesehatan akibat

Kesehatan Rumah

pajanan merkuri

Tangga, Direktorat
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KEGIATAN

TERKAIT

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan,BPOM,
kementerian/lemba
ga terkait,
Organisasi Profesi,
Akademisi, LSM
dan Dinas
Kesehatan.
Didistribusikannya

5824

Semua Satker

Direktorat

media KIE tentang

Kesehatan,

bahaya pajanan

Lingkungan.

merkuri dan

Direktorat

pengendaliannya di

Kesehatan Kerja

wilayah fasilitas

dan Olahraga,

pelayanan

Direktorat

kesehatan dan

Pengawasan Alat

industri, yang

Kesehatan dan

berpotensi

Perbekalan
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KEGIATAN

TERKAIT

menggunakan atau

Kesehatan Rumah

melibatkan merkuri

Tangga, Direktorat

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Upaya Kesehatan
Masyarakat,
BPOM,
kementerian/lemba
ga terkait,
Organisasi Profesi,
Akademisi, LSM
dan Dinas
Kesehatan.

5825

Melakukan

Dilakukannya

Direktorat

Direktorat

sosialisasi

sosialiasi dampak

Promosi dan

Kesehatan Kerja

kepada

kesehatan akibat

Pemberdayaan

dan Olahraga,
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KEGIATAN
Masyarakat

TERKAIT

masyarakat luas

pajanan merkuri

Direktorat

tentang risiko

terhadap

Kesehatan

dan dampak

masyarakat melalui

Lingkungan.

kesehatan akibat

media elektronik

Direktorat

pajanan merkuri

dan media lainnya.

Pengawasan Alat

kepada

Kesehatan dan

masyarakat.

Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga, Direktorat
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Pusat
Informasi Obat dan
Makanan BPOM,
Pusat Penelitian
dan Pengembangan
Upaya Kesehatan
Masyarakat,
kementerian/lemba

5826

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR
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TERKAIT

KEGIATAN

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

ga
terkait,Organisasi
Profesi, Akademisi,
dan LSM

5827

Melakukan

Dilaksanakannya

Direktorat

Direktorat

kerjasama

integrasi bahan ajar

Kesehatan

Kesehatan Kerja

dengan

tentang

Lingkungan,

dan Olahraga,

Kemenetrian

bahaya/risiko dan

Direktorat

Direktorat Fasilitas

Pendidikan di

dampak kesehatan

Kesehatan

Pelayanan

area hotspot

akibat pajanan

Keluarga

Kesehatan,

pajanan merkuri

merkuri di

Direktorat Promosi

untuk

kurikulum sekolah

Kesehatan dan

memberikan

dasar, menengah

Pemberdayaan

informasi

dan tinggi, terutama

Masyarakat, Pusat

tentang risiko

untuk sekolah-

Informasi Obat dan

dan dampak

sekolah di area

Makanan BPOM,

kesehatan akibat

hotspot/titik

Pusat Penelitian

pajanan merkuri

pencemaran.

dan Pengembangan
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TERKAIT

KEGIATAN

kepada siswa/i

Upaya Kesehatan

pendidikan

Masyarakat,

dasar dan

kementerian/lemba

menengah dan

ga terkait,

tinggi (Sekolah

Organisasi Profesi,

Sehat)

Akademisi dan

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

LSM
Strategi 6:

Tersedianya data

Melakukan

diperolehnya hasil

Pusat Penelitian Direktorat

Penelitian dan

faktor risiko dan

penelitian faktor

kajian faktor risiko

dan

Kesehatan Kerja

Pengembangan

epidemiologi

resiko dan

dan gangguan

Pengembangan

dan Olahraga,

akibat pajanan

epidemiologi

kesehatan akibat

Upaya

Direktorat

merkuri.

pajanan merkuri

pajanan merkuri

Kesehatan

Kesehatan

Masyarakat

Lingkungan, Balai

dan dampak
kesehatannya.

Besar Teknik
Kesehatan
Lingkungan dan
Pengendalian
Penyakit,

5828
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KEGIATAN

TERKAIT

2020

JAWAB

2019

PENCAPAIAN

2018

KEGIATAN

WAKTU

SATUAN KERJA

2017

OBYEKTIF

PENANGGUNG

2016

KOMPONEN

INDIKATOR

X

X

X

X

X

Universitas, Pusat
kajian dan
Penelitian, LSM
dan Dinas
Kesehatan.
Strategi 7:

Terlaksananya

Melakukan

Monitoring

Monitoring dan

Monitoring dan

dan Evaluasi

Evaluasi RAN

Direktorat

Seluruh satuan

Monitoring dan

Kesehatan

kerja yang terlibat

Evaluasi

Evaluasi dilakukan

Kerja dan

dalam pelaksanaan

Pengendalian

Pelaksanaan

sekurang-kurangnya Olahraga

RAN pengendalian

Dampak

RAN Merkuri

1 kali dalam satu

dampak kesehatan

Kesehatan

pada setiap

tahun

akibat merkuri

Akibat Pajanan

strategi yang

Merkuri

dilakukan oleh
Satuan Kerja
terkait

5829
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BAB VI
PENUTUP
Pencemaran merkuri dan dampaknya terhadap kesehatan manusia
merupakan masalah kesehatan global di dunia. Berbagai kasus gangguan
kesehatan akibat pencemaran merkuri sudah banyak terjadi baik dalam skala
nasional ataupun global. Kejadian di teluk Minamata Jepang yang merupakan
inisiasi adanya Konvensi Minamata dan beberapa hasil kajian dampak
pencemaran akibat penggunaan merkuri di Indonesia terhadap lingkungan,
biomarker dan biota lainnya yang menunjukan adanya hubungan positif
pencemaran merkuri, merupakan hal yang perlu diperhatikan dan segera
ditindaklanjuti dampak kesehatan akibat pencemaran merkuri. Sebagai bentuk
kepedulian
pencemaran

Global

dan

Merkuri

di

adanya

potensi

Indonesia,

terhadap

Kementerian

timbulnya

Kesehatan

masalah

melakukan

penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat
Pajanan Merkuri Tahun 2016 – 2020. Rencana Aksi Nasional yang disusun
memuat tentang penguatan kerangka kebijakan, standarisasi, pengendalian
dampak kesehatan, penguatan lembaga dan tenaga kesehatan serta sosialisasi
dan edukasi, diharapkan bisa menjadi pedoman dan katalisator dalam
melakukan pengurangan dampak merkuri di Indonesia yang diselenggarakan
oleh

semua

pihak,

baik

dari

pemerintah,

praktisi,

lembaga

swadaya

masyarakat, universitas dan pemangku kepentingan lainnya.
Semoga Rencana Aksi Nasional ini bisa dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan berguna bagi kita semua dalam mencapai tujuan peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat seluruh bangsa Indonesia.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

5830

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang
memiliki

risiko

tinggi

terhadap

keselamatan

dan

kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien,
pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan
rumah sakit;
b.

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko
yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja
di rumah sakit perlu diselenggarakan keselamatan dan
kesehatan kerja di rumah sakit agar terciptanya kondisi
rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman;

c.

bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit perlu
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta perkembangan hukum;
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d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

tentang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

1970

tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2918);
2.

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
3.

Undang-Undang
Perlindungan
(Lembaran
Nomor

Nomor

dan

Negara

140,

32

Tahun

Pengelolaan
Republik

Tambahan

2009

tentang

Lingkungan

Indonesia

Lembaran

Hidup

Tahun

Negara

2009

Republik

Indonesia Nomor 5059);
4.

Undang-Undang

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
5.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor

153,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5072);
6.

Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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7.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
8.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang
Keselamatan

dan

Kesehatan

Terhadap

Pemanfaatan

Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3992);
9.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik

dan

Indonesia

Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan

Lingkungan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label
Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012
tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016
tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana
Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1197);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

KESEHATAN

TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk
mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan segala
bentuk kerugian baik terhadap manusia, maupun yang
berhubungan dengan peralatan, obyek kerja, tempat
bekerja, dan lingkungan kerja, secara langsung dan tidak
langsung.

2.

Kesehatan

Kerja

adalah

upaya

peningkatan

dan

pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
bagi

pekerja

di

semua

jabatan,

pencegahan

penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi
pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor
yang

merugikan

kesehatan,

penempatan

dan

pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang
mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan
manusia dengan jabatannya.
3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit yang
selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan
bagi

sumber

daya

manusia

rumah

sakit,

pasien,

pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan
rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakan kerja
dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.
4.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

5834

-5-

5.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Rumah Sakit yang selanjutnya disebut SMK3 Rumah
Sakit adalah bagian dari manajemen Rumah Sakit secara
keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang
berkaitan dengan aktifitas proses kerja di Rumah Sakit
guna terciptanya lingkungan kerja yang sehat, selamat,
aman dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah
Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun
lingkungan Rumah Sakit.

6.

Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan
tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin
penyelenggaraan Rumah Sakit.

7.

Sumber Daya Manusia Rumah Sakit yang selanjutnya
disebut SDM Rumah Sakit adalah semua tenaga yang
bekerja di Rumah Sakit baik tenaga kesehatan dan
tenaga non kesehatan.

8.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2

Pengaturan

K3RS

bertujuan

untuk

terselenggaranya

keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit secara
optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan.
Pasal 3
(1)

Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan K3RS.

(2)

Penyelenggaraan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a.

membentuk dan mengembangkan SMK3 Rumah
Sakit; dan

b.

5835

menerapkan standar K3RS.
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BAB II
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
Pasal 4
SMK3 Rumah Sakit meliputi:
a.

penetapan kebijakan K3RS;

b.

perencanaan K3RS;

c.

pelaksanaan rencana K3RS;

d.

pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS; dan

e.

peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS.
Pasal 5

(1)

Kebijakan K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a ditetapkan secara tertulis dengan Keputusan
Kepala atau Direktur Rumah Sakit dan disosialisasikan
ke seluruh SDM Rumah Sakit.

(2)

Kebijakan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

penetapan kebijakan dan tujuan dari program K3RS;

b.

penetapan organisasi K3RS; dan

c.

penetapan

dukungan

pendanaan,

sarana,

dan

prasarana.
Pasal 6
(1)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b dibuat berdasarkan manajemen risiko K3RS,
peraturan

perundang-undangan,

dan

persyaratan

lainnya.
(2)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

(3)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan tingkat faktor risiko.
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(4)

Perencanaan K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan ditinjau
jika terdapat perubahan sarana dan prasarana serta
proses kerja di Rumah Sakit.
Pasal 7

(1)

Pelaksanaan

rencana

K3RS

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a.

manajemen risiko K3RS;

b.

keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;

c.

pelayanan Kesehatan Kerja;

d.

pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari
aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;

e.

pencegahan dan pengendalian kebakaran;

f.

pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek
keselamatan dan Kesehatan Kerja;

g.

pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan
dan Kesehatan Kerja; dan

h.

kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau
bencana.

(2)

Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan standar K3RS.

(3)

Pelaksanaan rencana K3RS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung oleh sumber daya manusia di
bidang K3RS, sarana dan prasarana, dan anggaran yang
memadai.
Pasal 8

(1)

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh sumber
daya manusia di bidang K3RS yang ditugaskan oleh
Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

(2)

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan

melalui

pemeriksaaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal
SMK3 Rumah Sakit.

5837

-8-

(3)

Dalam hal Rumah Sakit tidak memiliki sumber daya
manusia di bidang K3RS untuk melakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja K3RS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat menggunakan jasa pihak lain.

(4)

Hasil

pemantauan

dan

evaluasi

kinerja

K3RS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
melakukan tindakan perbaikan.
Pasal 9
(1)

Peninjauan dan peningkatan kinerja K3RS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan untuk
menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3
Rumah Sakit.

(2)

Peninjauan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan terhadap penetapan kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan rencana, dan pemantauan dan evaluasi.
(3)

Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan
kinerja K3RS.

(4)

Kinerja K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam indikator kinerja yang akan dicapai
dalam setiap tahun.
Pasal 10

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

SMK3

Rumah

Sakit

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RUMAH SAKIT
Pasal 11
(1)

Standar K3RS meliputi:
a.
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b.

keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;

c.

pelayanan Kesehatan Kerja;

d.

pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari
aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja;

e.

pencegahan dan pengendalian kebakaran;

f.

pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek
keselamatan dan Kesehatan Kerja;

g.

pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan
dan Kesehatan Kerja; dan

h.

Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau
bencana.

(2)

Standar K3RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilaksanakan oleh SDM Rumah Sakit.
Pasal 12

(1)

Manajemen risiko K3RS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a bertujuan untuk meminimalkan
risiko keselamatan dan kesehatan di Rumah Sakit
sehingga

tidak

menimbulkan

efek

buruk

terhadap

keselamatan dan kesehatan SDM Rumah Sakit, pasien,
pendamping pasien, dan pengunjung.
(2)

Manajemen risiko K3RS sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

harus

dilakukan

secara

menyeluruh

yang

meliputi:
a.

persiapan/penentuan konteks kegiatan yang akan
dikelola risikonya;

b.

identifikasi bahaya potensial;

c.

analisis risiko;

d.

evaluasi risiko;

e.

pengendalian risiko;

f.

komunikasi dan konsultasi; dan

g.

pemantauan dan telaah ulang.
Pasal 13

(1)

Keselamatan

dan

keamanan

di

Rumah

Sakit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan
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dan cidera serta mempertahankan kondisi yang aman
bagi

sumber

daya

manusia

Rumah

Sakit,

pasien,

pendamping pasien, dan pengunjung.
(2)

Keselamatan

dan

keamanan

di

Rumah

Sakit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

(3)

a.

identifikasi dan penilaian risiko;

b.

pemetaan area risiko; dan

c.

upaya pengendalian.

Identifikasi dan penilaian risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara inspeksi
keselamatan dan Kesehatan Kerja di area Rumah Sakit.

(4)

Pemetaan area risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan hasil identifikasi area risiko
terhadap

kemungkinan

kecelakaan

dan

gangguan

keamanan di Rumah Sakit.
(5)

Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c merupakan tindakan pencegahan terhadap risiko
kecelakaan dan gangguan keamanan.
Pasal 14

(1)

Pelayanan

Kesehatan

Kerja

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan secara
komprehensif melalui kegiatan yang bersifat promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
(2)

Kegiatan yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi pemenuhan gizi
kerja, kebugaran, dan pembinaan mental dan rohani.

(3)

Kegiatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

paling

sedikit

meliputi

imunisasi,

pemeriksaan kesehatan, surveilans lingkungan kerja, dan
surveilans medik.
(4)

Imunisasi

sebagaimana

dilakukan

bagi

tenaga

dimaksud
kesehatan

pada
dan

ayat

tenaga

(3)
non

kesehatan serta SDM Rumah Sakit lainnya yang berisiko.
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(5)

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan bagi SDM Rumah Sakit yang meliputi:

(6)

a.

pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja;

b.

pemeriksaan kesehatan berkala;

c.

pemeriksaan kesehatan khusus; dan

d.

pemeriksaan kesehatan pasca bekerja.

Jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(5)

disesuaikan

berdasarkan

risiko

pekerjaannya.
(7)

Kegiatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi pelayanan tata
laksana penyakit baik penyakit menular, tidak menular,
penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, dan
penanganan pasca pemajanan (post exposure profilaksis).

(8)

Kegiatan

yang

dimaksud

pada

bersifat
ayat

rehabilitatif

(1)

paling

sebagaimana

sedikit

meliputi

rehabilitasi medik dan program kembali bekerja (return to
work).
Pasal 15
(1)

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari
aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan
untuk melindungi sumber daya manusia Rumah Sakit,
pasien,

pendamping

pasien,

pengunjung,

maupun

lingkungan Rumah Sakit dari pajanan dan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3).
(2)

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari
aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a.

identifikasi dan inventarisasi Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) di Rumah Sakit;
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b.

menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan
bahan (material safety data sheet);

c.

menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3);

d.

pembuatan
operasional

pedoman
pengelolaan

dan

standar

Bahan

prosedur

Berbahaya

dan

Beracun (B3) yang aman; dan
e.

penanganan keadaan darurat Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3).

(3)

Sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling
sedikit meliputi:
a.

lemari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

b.

penyiram badan (body wash);

c.

pencuci mata (eyewasher);

d.

Alat Pelindung Diri (APD);

e.

rambu dan simbol Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3); dan

f.

spill kit.
Pasal 16

(1)

Pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e bertujuan
untuk

memastikan

SDM

Rumah

Sakit,

pasien,

pendamping pasien, pengunjung, dan aset Rumah Sakit
aman dari bahaya api, asap, dan bahaya lain.
(2)

Pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a.

identifikasi area berisiko bahaya kebakaran dan
ledakan;

b.

pemetaan area berisiko bahaya kebakaran dan
ledakan;

c.
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(3)

d.

pengendalian kebakaran; dan

e.

simulasi kebakaran.

Pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dilakukan dengan pemenuhan paling
sedikit meliputi:

(4)

a.

alat pemadam api ringan;

b.

deteksi asap dan api;

c.

sistem alarm kebakaran;

d.

penyemprot air otomatis (sprinkler);

e.

pintu darurat;

f.

jalur evakuasi;

g.

tangga darurat;

h.

pengendali asap;

i.

tempat titik kumpul aman;

j.

penyemprot air manual (hydrant);

k.

pembentukan tim penanggulangan kebakaran; dan

l.

pelatihan dan sosialisasi.

Simulasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
setahun.
Pasal 17

(1)

Pengelolaan
keselamatan

prasarana
dan

Rumah

Kesehatan

Sakit

dari

Kerja

aspek

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f bertujuan
untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan
memastikan

kehandalan

sistem

utilitas

dan

meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
(2)

Pengelolaan
keselamatan

prasarana
dan

Rumah

Kesehatan

Sakit
Kerja

dari

aspek

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi keamanan:
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a.

penggunaan listrik;

b.

penggunaan air;

c.

penggunaan tata udara;

d.

penggunaan genset;

e.

penggunaan boiler;
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f.

penggunaan lift;

g.

penggunaan gas medis;

h.

penggunaan jaringan komunikasi;

i.

penggunaan mekanikal dan elektrikal; dan

j.

penggunaan instalasi pengelolaan limbah.
Pasal 18

(1)

Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan
Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf g bertujuan untuk melindungi SDM Rumah
Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun
lingkungan Rumah Sakit dari potensi bahaya peralatan
medis

baik

saat

digunakan

maupun

saat

tidak

digunakan.
(2)

Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan
Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengawasan untuk memastikan seluruh proses
pengelolaan peralatan medis telah memenuhi aspek
keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pasal 19

(1)

Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h
bertujuan

untuk

meminimalkan

dampak

terjadinya

kejadian akibat kondisi darurat dan bencana yang dapat
menimbulkan

kerugian

fisik,

material,

dan

jiwa,

mengganggu operasional, serta menyebabkan kerusakan
lingkungan, atau mengancam finansial dan citra Rumah
Sakit.
(2)

Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a.

identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana;

b.

penilaian analisa risiko kerentanan bencana;

c.

pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana;

d.

pengendalian kondisi darurat atau bencana; dan

e.

simulasi kondisi darurat atau bencana.
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(3)

Pengendalian kondisi darurat atau bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
a.

menyusun pedoman tanggap darurat atau bencana;

b.

membentuk tim tanggap darurat atau bencana; dan

c.

menyusun standar prosedur operasional tanggap
darurat atau bencana.

(4)

Simulasi kondisi darurat atau bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan
penilaian analisa risiko kerentanan bencana.
Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar K3RS tercantum
dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 21
(1)

Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan
dan keterampilan tentang pelaksanaan K3RS, dilakukan
pendidikan dan pelatihan di bidang K3RS bagi sumber
daya manusia di bidang K3RS.

(2)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sesuai dengan standar kurikulum di bidang K3RS yang
diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.

(3)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 23
(1)

Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan
penyelenggaraan K3RS yang terintegrasi dengan sistem
informasi manajemen Rumah Sakit.

(2)

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara bulanan dan tahunan.

(3)

Pencatatan

dan

pelaporan

K3RS

secara

bulanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

(4)

a.

insiden penyakit menular;

b.

insiden penyakit tidak menular;

c.

insiden kecelakaan akibat kerja; dan

d.

insiden penyakit akibat kerja.

Pencatatan

dan

pelaporan

K3RS

secara

tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh
penyelenggaraan kegiatan K3RS yang telah dilaksanakan
selama 1 (satu) tahun.
(5)

Contoh format pencatatan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam
formulir 1 dan formulir 2 yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI
ORGANISASI
Pasal 24

(1)

Untuk terselenggaranya K3RS secara optimal, efektif,
efesien,

dan

berkesinambungan,

Rumah

Sakit

membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional
yang

mempunyai

menyelenggarakan K3RS.
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tanggung

jawab

dalam
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(2)

Unit kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berbentuk komite tersendiri atau terintegrasi
dengan komite lainnya, dan/atau instalasi K3RS.
Pasal 25

Unit kerja fungsional K3RS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 memiliki tugas:
a.

menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman,
panduan, dan standar prosedur operasional K3RS;

b.

menyusun dan mengembangkan program K3RS;

c.

melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan K3RS; dan

d.

memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan K3RS
untuk bahan pertimbangan Kepala atau Direktur Rumah
Sakit.
Pasal 26

(1)

Pimpinan

unit kerja fungsional K3RS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 harus tenaga kesehatan
dengan kualifikasi paling rendah S1 bidang keselamatan
dan Kesehatan Kerja, atau tenaga kesehatan lain dengan
kualifikasi paling rendah S1 yang memiliki kompetensi di
bidang K3RS.
(2)

Anggota atau pelaksana unit kerja fungsional K3RS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang K3RS.

(3)

Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tersedia maka dapat mendayagunakan
tenaga

kesehatan

lainnya

yang

telah

mendapatkan

pelatihan K3RS.

BAB VII
UNIT PELAYANAN KESEHATAN KERJA
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Pasal 27
(1)

Untuk mendukung penyelenggaraan K3RS, Rumah Sakit
dapat

membentuk

unit

pelayanan

Kesehatan

Kerja

tersendiri atau terintegrasi dengan unit layanan rawat
jalan yang ada di Rumah Sakit, yang ditujukan bagi SDM
Rumah Sakit.
(2)

Unit Pelayanan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk menurunkan kejadian dan
prevalensi penyakit pada SDM Rumah Sakit dari penyakit
menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja,
dan kecelakaan akibat kerja.
BAB VIII
PENILAIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RUMAH SAKIT
Pasal 28

(1)

Penilaian K3RS dilakukan secara internal dan eksternal.

(2)

Penilaian internal K3RS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali
oleh unit kerja fungsional K3RS.

(3)

Penilaian eksternal K3RS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terintegrasi dengan akreditasi Rumah Sakit.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

(1)

Pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan

K3RS

dilakukan oleh menteri, kepala dinas kesehatan provinsi,
dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
(2)

Dalam

pelaksanaan

pembinaan

dan

pengawasan

sebagaimana dimaksdud pada ayat (1) dapat melibatkan
organisasi terkait.
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(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a.

advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;

b.

pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia K3RS; dan

c.
(4)

monitoring dan evaluasi.

Dalam

rangka

pembinaan

dan

pengawasan

K3RS,

menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas
kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi
administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis
kepada Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan
K3RS.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
Rumah Sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini paling lambat dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri

Kesehatan

Nomor

1087/MENKES/SK/VIII/2010

tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah
Sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 32
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 38
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LAMPIRAN
PERATURAN

MENTERI

KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RUMAH SAKIT

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat
merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan
dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping
pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengelola
tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui
upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga
kerja. Dengan meningkatnya pemanfaatan Rumah Sakit oleh masyarakat
maka

kebutuhan

terhadap

penyelenggaraan

K3RS

semakin

tinggi,

mengingat:
1.

tuntutan
meningkat,

terhadap
sejalan

mutu

pelayanan

dengan

tuntutan

Rumah

Sakit

masyarakat

semakin

mendapatkan

pelayanan kesehatan yang terbaik.
2.

Rumah Sakit mempunyai karakteristik khusus antara lain banyak
menyerap tenaga kerja (labor intensive), padat modal, padat teknologi,
padat pakar, bidang pekerjaan dengan tingkat keterlibatan manusia
yang tinggi dan terbukanya akses bagi bukan pekerja Rumah Sakit
(pasien, pengantar dan pengunjung), serta kegiatan yang terus
menerus setiap hari.

3.

SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun
lingkungan Rumah Sakit harus mendapatkan perlindungan dari
gangguan kesehatan dan kecelakaan, baik
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sebagai dampak proses kegiatan pemberian pelayanan maupun
karena kondisi sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit yang
tidak memenuhi standar.
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan juga dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan
praktik berhak memperoleh pelindungan atas keselamatan dan Kesehatan
Kerja.

Pengelola

Rumah

Sakit

harus

menjamin

kesehatan

dan

keselamatan baik terhadap SDM Rumah Sakit, pasien, pendamping
pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari berbagai
potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, pengelola Rumah Sakit
dituntut untuk melaksanakan upaya kesehatan dan Keselamatan Kerja
yang

dilaksanakan

secara

terintegrasi,

menyeluruh,

dan

berkesinambungan sehingga risiko terjadinya penyakit akibat kerja,
kecelakaan kerja serta penyakit menular dan tidak menular lainnya di
Rumah Sakit dapat dihindari.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit dinyatakan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan,
Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga)
tahun sekali dimana unsur keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk
sebagai salah satu hal yang dinilai di dalam akreditasi Rumah Sakit.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk melindungi sumber
daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung,
maupun lingkungan Rumah Sakit dari risiko kejadian keselamatan dan
Kesehatan

Kerja,

diperlukan

penyelenggaraan

K3RS

secara

berkesinambungan.
B.

Tujuan
1.

Tujuan umum
Terwujudnya penyelenggaraan K3RS secara optimal, efektif,
efisien dan berkesinambungan.

2.

Tujuan khusus
a.

Menciptakan tempat kerja yang sehat, selamat, aman dan
nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien,
pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah
Sakit sehingga proses pelayanan berjalan baik dan lancar.
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b.

Mencegah timbulnya Kecelakaan Akibat Kerja (KAK), Penyakit
Akibat Kerja (PAK), penyakit menular dan penyakit tidak
menular bagi seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit.

C.

D.

5853

Sasaran
1.

Pimpinan dan manajemen Rumah Sakit

2.

SDM Rumah Sakit

3.

Pasien

4.

Pengunjung/pengantar pasien

Ruang Lingkup
1.

SMK3 Rumah Sakit

2.

Standar Pelaksanaan K3RS

3.

Pendidikan dan Pelatihan
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BAB II
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan
keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi
Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya
manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun
lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah
Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah
Sakit secara keseluruhan. Ruang lingkup SMK3 Rumah Sakit meliputi:
A.

Penetapan Kebijakan K3RS
Dalam pelaksanaan K3RS, pimpinan tertinggi Rumah Sakit harus
berkomitmen

untuk

merencanakan,

melaksanakan,

meninjau

dan

meningkatkan pelaksanaan K3RS secara tersistem dari waktu ke waktu
dalam setiap aktifitasnya dengan melaksanakan manajemen K3RS yang
baik. Rumah Sakit harus mematuhi hukum, peraturan, dan ketentuan
yang berlaku. Pimpinan Rumah Sakit termasuk jajaran manajemen
bertanggung jawab untuk mengetahui ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku untuk fasilitas Rumah Sakit.
Adapun komitmen Rumah Sakit dalam melaksanakan K3RS diwujudkan
dalam bentuk:
1.

Penetapan Kebijakan dan Tujuan dari Program K3RS Secara Tertulis
Kebijakan dan tujuan K3RS ditetapkan oleh pimpinan tertinggi
Rumah Sakit dan dituangkan secara resmi dan tertulis. kebijakan
tersebut harus jelas dan mudah dimengerti serta diketahui oleh
seluruh SDM Rumah Sakit baik manajemen, karyawan, kontraktor,
pemasok dan pasien, pengunjung, pengantar pasien, tamu serta
pihak lain yang terkait dengan tata cara yang tepat. Selain itu
semuanya

bertanggung

jawab

mendukung

dan

menerapkan

kebijakan pelaksanaan K3RS tersebut, serta prosedur-prosedur yang
berlaku di Rumah Sakit selama berada di lingkungan Rumah Sakit.
Kebijakan K3RS harus disosialisasikan dengan berbagai upaya pada
saat rapat pimpinan,
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rapat

koordinasi,

rapat

lainnya,

spanduk,

banner,

poster,

audiovisual, dan lain-lain.
2.

Penetapan Organisasi K3RS
Dalam pelaksanaan K3RS memerlukan organisasi yang dapat
menyelenggarakan program K3RS secara menyeluruh dan berada di
bawah pimpinan Rumah Sakit yang dapat menentukan kebijakan
Rumah Sakit. Semakin tinggi kelas Rumah Sakit umumnya memiliki
tingkat risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja yang lebih besar
karena semakin banyak pelayanan, sarana, prasarana dan teknologi
serta semakin banyak keterlibatan manusia di dalamnya (sumber
daya

manusia

Rumah

Sakit,

pasien,

pengunjung,

pengantar,

kontraktor, dan lain sebagainya).
Untuk terselenggaranya K3RS secara optimal, efektif, efesien dan
berkesinambungan, Rumah Sakit membentuk atau menunjuk satu
unit

kerja

fungsional

yang

mempunyai

tanggung

jawab

menyelenggarakan K3RS. Unit kerja fungsional dapat berbentuk
komite tersendiri atau terintegrasi dengan komite lainnya, dan/atau
instalasi K3RS.
Kebutuhan untuk membentuk unit kerja fungsional tersebut
disesuaikan

dengan

besarnya

tingkat

risiko

keselamatan

dan

Kesehatan Kerja, sehingga pada Rumah Sakit dapat memiliki komite
atau instalasi K3RS, atau memiliki keduanya.
Jika Rumah Sakit memiliki komite atau instalasi K3RS, maka
mekanisme kerja dan tugas fungsi sebagai berikut:
a.

Komite K3RS:
1)

Ketua Komite bertanggungjawab kepada pimpinan tertinggi
Rumah Sakit

2)

Anggota

terdiri

dari

semua

jajaran

Direksi

dan/atau

kepala/perwakilan setiap unit kerja, (Instalasi/Bagian/Staf
Medik Fungsional).
3)

Sekretaris merupakan petugas kesehatan yang ditunjuk
oleh pimpinan untuk bertanggung jawab dan melaksanakan
tugas secara purna waktu dalam mengelola K3RS, mulai
dari persiapan sampai koordinasi dengan anggota Komite.
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b.

Instalasi K3RS :
1)

Kepala Instalasi K3RS bertanggung jawab kepada direktur
teknis.

2)

Instalasi minimal melaksanakan 3 fungsi yang terdiri dari :
a)

Kesehatan Kerja meliputi upaya promotif, preventif,
dan kuratif serta rehabilitatif.

b)

Keselamatan

Kerja

meliputi

upaya

pencegahan,

pemeliharaan, penanggulangan dan pengendalian.
c)

Lingkungan

Kerja

meliputi

pengenalan

bahaya,

penilaian risiko, dan pengendalian risiko di tempat
kerja.
c.

Tugas Instalasi atau Komite K3RS :
1)

Mengembangkan kebijakan, prosedur, regulasi internal
K3RS, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan
dan Standar Prosedur Operasional (SPO) K3RS untuk
mengendalikan risiko.

2)

Menyusun program K3RS.

3)

Menyusun

rekomendasi

untuk

bahan

pertimbangan

pimpinan Rumah Sakit yang berkaitan dengan K3RS.
4)

Memantau pelaksanaan K3RS.

5)

Mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
K3RS.

6)

Memelihara

dan

mendistribusikan

informasi

terbaru

mengenai kebijakan, prosedur, regulasi internal K3RS,
pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan (SPO)
K3RS yang telah ditetapkan.
7)

Mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya di
sebarluaskan di seluruh unit kerja Rumah Sakit.

8)

Membantu Kepala atau Direktur Rumah Sakit dalam
penyelenggaraan

SMK3

Rumah

Sakit,

promosi

K3RS,

pelatihan dan penelitian K3RS di Rumah Sakit.
9)

Pengawasan pelaksanaan program K3RS.

10) Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan
baru, pembangunan gedung dan proses.
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11) Koordinasi dengan wakil unit-unit kerja Rumah Sakit yang
menjadi anggota organisasi/unit yang bertanggung jawab di
bidang K3RS.
12) Memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan
tindakan korektif.
13) Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan K3RS secara
teratur kepada pimpinan Rumah Sakit sesuai dengan
ketentuan yang ada di Rumah Sakit.
14) Menjadi investigator dalam kejadian PAK dan KAK, yang
dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Jika Rumah Sakit memiliki komite dan instalasi K3RS, maka
mekanisme kerja dan tugas fungsi sebagai berikut:
a.

Komite:
1)

Ketua Komite bertanggungjawab kepada pimpinan tertinggi
RS.

2)

Komite memiliki beberapa sub komite sesuai dengan
kebutuhan program K3RS.

3)

Tugas Komite adalah memberikan rekomendasi mengenai
kebijakan K3RS atau masalah K3RS kepada pimpinan
Rumah Sakit dan menilai pelaksanaan K3RS.

b.

Instalasi:
1)

Kepala Instalasi bertanggungjawab kepada Direktur Teknis

2)

Instalasi minimal melaksanakan 3 fungsi yang terdiri dari :
a)

Kesehatan Kerja meliputi upaya promotif, preventif dan
kuratif serta rehabilitatif.

b)

Keselamatan

Kerja

meliputi

upaya

pencegahan,

pemeliharaan, penanggulangan dan pengendalian.
c)

Lingkungan

Kerja

meliputi

pengenalan

bahaya,

penilaian risiko, dan pengendalian risiko di tempat
kerja.
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3)

Tugas Instalasi:
a)

Mengembangkan kebijakan, prosedur, regulasi internal
K3RS,

pedoman,

petunjuk

teknis,

petunjuk

pelaksanaan dan SPO K3RS untuk mengendalikan
risiko.
b)

Menyusun program K3RS.

c)

Menyusun rekomendasi untuk bahan pertimbangan
pimpinan Rumah Sakit yang berkaitan dengan K3RS.

d)

Memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru
mengenai kebijakan, prosedur, regulasi internal K3RS,
pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan
SPO K3RS yang telah ditetapkan.

e)

Mengolah

data

dan

informasi

yang

berhubungan

dengan K3RS.
f)

Mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya di
sebarluaskan di seluruh unit kerja Rumah Sakit.

g)

Membantu

pimpinan

Rumah

Sakit

dalam

penyelenggaraan SMK3 Rumah Sakit, promosi K3RS,
pelatihan dan penelitian K3RS di Rumah Sakit.
h)

Monitoring pelaksanaan program K3RS.

i)

Koordinasi dengan wakil unit-unit kerja RS yang
menjadi anggota organisasi/unit yang bertanggung
jawab di bidang K3RS.

j)

Berpartisipasi dalam perencanaan pembelian peralatan
baru, pembangunan gedung dan proses.

k)

Memberikan

saran

dan

pertimbangan

berkaitan

dengan tindakan korektif.
l)

Melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan K3RS
secara teratur kepada pimpinan Rumah Sakit sesuai
dengan ketentuan yang ada di Rumah Sakit.

m)

Peran sebagai investigator dalam kejadian PAK dan
KAK, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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3.

Dukungan Pendanaan, Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan K3RS diperlukan alokasi anggaran yang
memadai dan sarana prasarana lainnya. Hal ini merupakan bagian
dari komitmen pimpinan Rumah Sakit. Pengalokasian anggaran pada
program K3RS jangan dianggap sebagai biaya pengeluaran saja,
namun anggaran K3RS perlu dipandang sebagai aset atau investasi
dimana upaya K3RS melakukan penekanan pada aspek pencegahan
terjadinya berbagai masalah besar keselamatan dan kesehatan yang
apabila terjadi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

B.

Perencanaan K3RS
Rumah Sakit harus membuat perencanaan K3RS yang efektif agar
tercapai keberhasilan penyelenggaraan K3RS dengan sasaran yang jelas
dan dapat diukur. Perencanaan K3RS dilakukan untuk menghasilkan
perencanaan strategi K3RS, yang diselaraskan dengan lingkup manajemen
Rumah Sakit. Perencanaan K3RS tersebut disusun dan ditetapkan oleh
pimpinan Rumah Sakit dengan mengacu pada kebijakan pelaksanaan
K3RS yang telah ditetapkan dan selanjutnya diterapkan dalam rangka
mengendalikan potensi bahaya dan risiko K3RS yang telah teridentifikasi
dan berhubungan dengan operasional Rumah Sakit. Dalam rangka
perencanaan K3RS perlu mempertimbangkan peraturan perundangundangan, kondisi yang ada serta hasil identifikasi potensi bahaya
keselamatan dan Kesehatan Kerja.

C.

Pelaksanaan Rencana K3RS
Program

K3RS

dilaksanakan

berdasarkan

rencana

yang

telah

ditetapkan dan merupakan bagian pengendalian risiko keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Adapun pelaksanaan K3RS meliputi:
1.

Manajemen risiko K3RS;

2.

Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit;

3.

Pelayanan Kesehatan Kerja;

4.

Pengelolaan

Bahan

Berbahaya

dan

Beracun

keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5.
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Pencegahan dan pengendalian kebakaran;

(B3)

dari

Aspek
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6.

Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari Aspek keselamatan dan
Kesehatan Kerja;

7.

Pengelolaan peralatan medis dari Aspek keselamatan dan Kesehatan
Kerja; dan

8.

Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.

Pelaksanaan K3RS tersebut harus sesuai dengan standar K3RS.
Pelaksanaan rencana K3RS harus didukung oleh sumber daya
manusia di bidang K3RS, sarana dan prasarana, dan anggaran yang
memadai.
Sumber daya manusia di bidang K3RS merupakan suatu komponen
penting pada pelaksanaan K3RS karena sumber daya manusia menjadi
pelaksana dalam aktivitas manajerial dan operasional pelaksanaan K3RS.
Elemen lain di Rumah Sakit, seperti sarana, prasarana dan modal lainnya,
tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari
sumber daya manusia K3RS. Oleh karena itu sumber daya manusia K3RS
menjadi faktor penting agar pelaksanaan K3RS dapat berjalan secara
efisien, efektif dan berkesinambungan. Adapun sumber daya K3RS
meliputi:
1.

Tenaga S2 di bidang keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau S2
bidang kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan tambahan
tentang K3RS atau jabatan fungsional pembimbing Kesehatan Kerja.

2.

Tenaga dokter spesialis okupasi atau dokter Kesehatan Kerja atau
dokter umum yang terlatih Kesehatan Kerja dan diagnosis penyakit
akibat kerja.

3.

Tenaga kesehatan masyarakat S1 jurusan/peminatan keselamatan
dan Kesehatan Kerja atau tenaga kesehatan lain yang terlatih K3RS
atau jabatan fungsional pembimbing Kesehatan Kerja.

4.

Tenaga S1 bidang lainnya yang terlatih keselamatan dan Kesehatan
Kerja konstruksi, keselamatan dan Kesehatan Kerja radiasi, dan
keselamatan dan Kesehatan Kerja kelistrikan, dan lain-lain.

5.

Tenaga DIII/DIV jurusan/peminatan keselamatan dan Kesehatan
Kerja atau tenaga kesehatan lain yang terlatih K3RS atau jabatan
fungsional pembimbing Kesehatan Kerja.
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D.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3RS
Rumah Sakit harus menetapkan dan melaksanakan program K3RS,
selanjutnya untuk mencapai sasaran harus dilakukan pencatatan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Penyusunan program K3RS
difokuskan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan gangguan
kesehatan serta pencegahan kecelakaan yang dapat mengakibatkan
kecelakaan personil dan cidera, kehilangan kesempatan berproduksi,
kerusakan peralatan dan kerusakan/gangguan lingkungan dan juga
diarahkan untuk dapat memastikan bahwa seluruh personil mampu
menghadapi keadaan darurat. Kemajuan program K3RS ini dipantau
secara periodik guna dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sesuai
dengan risiko yang telah teridentifikasi dan mengacu kepada rekaman
sebelumnya serta pencapaian sasaran K3RS yang lalu. Penerapan inspeksi
tempat kerja dengan persyaratan, antara lain:
1.

Inspeksi tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.

2.

Inspeksi dilaksanakan bersama oleh dan wakil organisasi/unit yang
bertanggung jawab di bidang K3RS dan wakil SDM Rumah Sakit yang
telah memperoleh orientasi dan/atau workshop dan/atau pelatihan
mengenai identifikasi potensi bahaya.

3.

Inspeksi mencari masukan dari petugas yang melakukan tugas
ditempat yang diperiksa.

4.

Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk
digunakan pada saat inspeksi.

5.

Laporan inspeksi diajukan kepada organisasi/unit yang bertanggung
jawab di bidang K3RS sesuai dengan kebutuhan.

6.

Tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya.

7.

Pimpinan Rumah Sakit atau organisasi/unit yang bertanggung jawab
di bidang K3RS menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan
tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.

E.

Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3RS
Pimpinan Rumah Sakit harus melakukan evaluasi dan kaji ulang
terhadap kinerja K3RS. Hasil peninjauan dan kaji ulang ditindaklanjuti
dengan

perbaikan

berkelanjutan

sehingga

tercapai

tujuan

diharapkan. Kinerja K3RS dituangkan dalam indikator kinerja yang
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akan dicapai dalam setiap tahun. Indikator kinerja K3RS yang dapat
dipakai antara lain:

5862

1.

Menurunkan absensi karyawan karena sakit.

2.

Menurunkan angka kecelakaan kerja.

3.

Menurunkan prevalensi penyakit akibat kerja.

4.

Meningkatnya produktivitas kerja Rumah Sakit.
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BAB III
STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Rumah sakit memiliki kewajiban dalam menjamin kondisi dan fasilitas
yang aman, nyaman dan sehat bagi sumber daya manusia Rumah Sakit,
pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit
melalui pengelolaan fasilitas fisik, peralatan, teknologi medis secara efektif dan
efisien. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut harus sesuai dengan
standar K3RS. Adapun standar pelaksanaan K3RS meliputi:
A.

Manajemen Risiko K3RS
1.

Pengertian
Manajemen risiko K3RS adalah proses yang bertahap dan
berkesinambungan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan
penyakit akibat kerja secara komperhensif di lingkungan Rumah
Sakit. Manajemen risiko merupakan aktifitas klinik dan administratif
yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk melakukan identifikasi,
evaluasi dan pengurangan risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Hal ini akan tercapai melalui kerja sama antara pengelola K3RS yang
membantu

manajemen

dalam

mengembangkan

dan

mengimplementasikan program keselamatan dan Kesehatan Kerja,
dengan kerjasama seluruh pihak yang berada di Rumah Sakit.
2.

Tujuan
Manajemen

risiko

K3RS

bertujuan

meminimalkan

risiko

keselamatan dan kesehatan di Rumah Sakit pada tahap yang tidak
bermakna

sehingga

tidak

menimbulkan

efek

buruk

terhadap

keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia Rumah Sakit,
pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah
Sakit.
Dalam melakukan manajemen risiko K3RS perlu dipahami halhal berikut:
a.

Bahaya potensial/hazard yaitu suatu keadaan/kondisi yang
dapat

mengakibatkan

(berpotensi)

menimbulkan

kerugian

(cedera/injury/penyakit) bagi pekerja, menyangkut lingkungan
kerja, pekerjaan (mesin, metoda, material), pengorganisasian
pekerjaan, budaya kerja dan pekerja lain.
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b.

Risiko yaitu kemungkinan/peluang suatu hazard menjadi suatu
kenyataan, yang bergantung pada:

c.

1)

pajanan, frekuensi, konsekuensi

2)

dose-response

Konsekuensi adalah akibat dari suatu kejadian yang dinyatakan
secara kualitatif atau kuantitatif, berupa kerugian, sakit, cedera,
keadaan merugikan atau menguntungkan. Bisa juga berupa
rentangan akibat-akibat yang mungkin terjadi dan berhubungan
dengan suatu kejadian.
Rumah Sakit perlu menyusun sebuah program manajemen

risiko fasilitas/lingkungan/proses kerja yang membahas pengelolaan
risiko keselamatan dan kesehatan melalui penyusunan manual
K3RS,

kemudian

berdasarkan

manual

K3RS

yang

ditetapkan

dipergunakan untuk membuat rencana manajemen fasilitas dan
penyediaan tempat, teknologi, dan sumber daya. Organisasi K3RS
bertanggung

jawab

mengawasi

pelaksanaan

manajemen

risiko

keselamatan dan Kesehatan Kerja dimana dalam sebuah Rumah
Sakit yang kecil, ditunjuk seorang personil yang ditugaskan untuk
bekerja purna waktu, sedangkan di Rumah Sakit yang lebih besar,
semua personil dan unit kerja harus dilibatkan dan dikelola secara
efektif, konsisten dan berkesinambungan.
3.

Langkah-langkah Manajemen Risiko K3RS

PERSIAPAN

Identifikasi Bahaya
Potensial Potensial
Komunikasi
dan
konsultasi

Potensial

Penilaian Faktor Risiko

Monitor
dan
review

Evaluasi Risiko

Pengendalian Risiko

Gambar 1. Langkah–Langkah Manajemen Risiko K3RS
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Keterangan gambar langkah-langkah manajemen risiko K3RS:
a.

Persiapan/Penentuan Konteks
Persiapan dilakukan dengan penetapan konteks parameter
(baik parameter internal maupun eksternal) yang akan diambil
dalam kegiatan manajemen risiko. Penetapan konteks proses
menajemen risiko K3RS meliputi:
1)

Penentuan

tanggung

jawab

dan

pelaksana

kegiatan

manajemen risiko yang terdiri dari karyawan, kontraktor
dan pihak ketiga.
2)

Penentuan ruang lingkup manajemen risiko keselamatan
dan Kesehatan Kerja.

3)

Penentuan semua aktivitas (baik normal, abnormal maupun
emergensi), proses, fungsi, proyek, produk, pelayanan dan
aset di tempat kerja.

4)

Penentuan

metode

dan

waktu

pelaksanaan

evaluasi

manajemen risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b.

Identifikasi Bahaya Potensial
Identifikasi bahaya potensial merupakan langkah pertama
manajemen risiko kesehatan di tempat kerja. Pada tahap ini
dilakukan identifikasi potensi bahaya kesehatan yang terpajan
pada pekerja, pasien, pengantar dan pengunjung yang dapat
meliputi:
1)

Fisik, contohnya kebisingan, suhu, getaran, lantai licin.

2)

Kimia, contohnya formaldehid, alkohol, ethiline okside,
bahan pembersih lantai, desinfectan, clorine.

3)

Biologi, contohnya bakteri, virus, mikroorganisme, tikus,
kecoa, kucing dan sebagainya.

4)

Ergonomi,

contohnya

posisi

statis,

manual

handling,

mengangkat beban.
5)

Psikososial, contohnya beban kerja, hubungan atasan dan
bawahan, hubungan antar pekerja yang tidak harmonis.

6)

Mekanikal, contohnya terjepit mesin, tergulung, terpotong,
tersayat, tertusuk.

7)

Elektrikal,

contohnya

tersengat

listrik,

listrik

hubungan arus pendek kebakaran akibat listrik.
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statis,
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8)

Limbah, contohnya limbah padat medis dan non medis,
limbah gas dan limbah cair.
Untuk dapat menemukan faktor risiko ini

diperlukan

pengamatan terhadap proses dan simpul kegiatan produksi,
bahan

baku

yang

digunakan,

bahan

atau

barang

yang

dihasilkan termasuk hasil samping proses produksi, serta
limbah yang terbentuk proses produksi.
Pada kasus terkait dengan bahan kimia, maka perlu
dipelajari Material Safety Data Sheets (MSDS) untuk setiap
bahan kimia yang digunakan, pengelompokan bahan kimia
menurut

jenis bahan aktif yang terkandung, mengidentifikasi

bahan pelarut yang digunakan, dan bahan inert yang menyertai,
termasuk efek toksiknya. Ketika ditemukan dua atau lebih faktor
risiko secara simultan, sangat mungkin berinteraksi dan menjadi
lebih berbahaya atau mungkin juga menjadi kurang berbahaya.
Sumber bahaya yang ada di RS harus diidentifikasi dan dinilai
untuk menentukan tingkat risiko yang merupakan tolok ukur
kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan
akibat kerja.
Beberapa contoh bahaya potensial berdasarkan lokasi dan
pekerjaan di Rumah Sakit antara lain :
No
1

Bahaya
Potensial

Pekerja yang

Lokasi

paling berisiko

FISIK :
Bising

IPS-RS,

laundri, Karyawan

dapur,
gedung

yang

CSSD, bekerja di lokasi
genset- tsb

boiler, IPAL
Getaran

ruang

mesin- perawat, cleaning

mesin

dan service dan lain-

perlatan

yang lain

menghasilkan
getaran

(ruang

gigi dan lain-lain)
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No

Bahaya
Potensial
Debu

Pekerja yang

Lokasi
genset,

paling berisiko

bengkel Petugas

kerja,

sanitasi,

teknisi

gigi,

laboratorium gigi, petugas IPS dan
gudang

rekam rekam medis

medis, incinerator
Panas

CSSD,

dapur, pekerja

dapur,

laundri,

pekerja

incinerator, boiler

laundry,petugas
sanitasi dan IP-RS

Radiasi

X-Ray,

OK

yang Ahli

menggunakan
arm, unit gigi

radiologi,

c- radioterapist

dan

radiografer.
Radiolog,
onkologidt,
kardiologist,
spesialis
kedokteran
nuklir,

urolog,

dokter

gigi,

fisikawan

medik,

apoteker,
radiografer,
radioterapis,
teknisi
elektromedik,
perawat,
gigi,

perawat

dan

yang

ditugaskan

di

bagian radiasi
2

KIMIA :
Desinfektan

Semua area

Petugas
kebersihan,
perawat
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No

Bahaya
Potensial
Cytotoxics

Pekerja yang

Lokasi
Farmasi,

paling berisiko

tempat Pekerja

farmasi,

pembuangan

perawat,

petugas

limbah, bangsal

pengumpul
sampah

Ethylene oxide

Kamar operasi

Dokter, perawat

Formaldehyde

Laboratorium,

Petugas

kamar

kamar

mayat, mayat,

gudang farmasi

petugas

laboratorium dan
farmasi

Methyl:

dokter

gigi,

Methacrylate, Hg pemeriksaan gigi

perawat

gigi,

(amalgam)

teknisi gigi

Solvents

Ruang

Laboratorium,
bengkel

Teknisi,

petugas

kerja, laboratorium,

semua area di RS

petugas
pembersih

Gas-gas

Ruang

anaestesi

gigi,

operasi Dokter
OK,

gigi,

ruang perawat,

pemulihan (RR)

dokter

bedah,
dokter/perawat
anaestesi

3

BIOLOGI :
AIDS, Hepatitis

IGD, kamar

Dokter

,

dokter

B dan Non A-

Operasi, ruang

gigi,

Non B (virus)

pemeriksaan gigi,

petugas

laboratorium,

laboratorium,

laundry

petugas

perawat,

sanitasi

dan laundry
Cytomegalovirus

Ruang kebidanan,

Perawat,

ruang anak

yang
bagian
anak
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No

Bahaya
Potensial

Ruang

Rubella
Tuberculosis
4

Pekerja yang

Lokasi
ibu

paling berisiko
dan Dokter

dan

Bangsal,

Perawat,

petugas

laboratorium,

laboratorium,

ruang isolasi

fisioterapis

ERGONOMI
Pekerjaan

yang Area pasien dan Petugas

yang

dilakukan secara tempat

menangani pasien

manual

dan barang

penyimpanan
barang (gudang)

Postur

yang Semua area

salah

Semua karyawan

dalam

melakukan
pekerjaan
Pekerjaan

yang Semua area

berulang

Dokter

gigi,

petugas
pembersih,
fisioterapis, sopir,
operator
komputer,

yang

berhubungan
dengan pekerjaan
juru tulis
5

PSIKOSOSIAL
Sering

kontak Semua area

dengan

pasien,

kerja

bergilir,

kerja

berlebih,

ancaman secara
fisik

5869

Semua karyawan

-40-

Bahaya

No
6

Pekerja yang

Lokasi

Potensial

paling berisiko

Mekanikal
terjepit

mesin, Semua area yang Semua karyawan

tergulung,

terdapat peralatan

terpotong,

mekanikal

tersayat,
tertusuk.

7

Elektrikal
Tersetrum,

Semua area yang Semua karyawan

terbakar,

terdapat

ledakan.

atau

arus
instalasi

listrik
8

Limbah
Tertumpah,

Semua area yang Semua karyawan

tertelan,

menggunakan

terciprat,

menghasilkan

terhirup,

limbah

tertusuk

limbah

padat,
cair

limbah

dan
gas,

limbah
c.

Analisis Risiko
Risiko adalah probabilitas/kemungkinan bahaya potensial
menjadi nyata, yang ditentukan oleh frekuensi dan durasi
pajanan, aktivitas kerja, serta upaya yang telah dilakukan untuk
pencegahan dan pengendalian tingkat pajanan. Termasuk yang
perlu

diperhatikan

perorangan,

serta

meningkatkan
bertujuan

juga

kebiasaan

risiko

untuk

adalah

selama

gangguan

mengevaluasi

perilaku

bekerja,

bekerja

yang

dapat

Analisis

risiko

(magnitude)

risiko

kesehatan.
besaran

higiene

kesehatan pada pekerja. Dalam hal ini adalah perpaduan
keparahan gangguan kesehatan yang mungkin timbul termasuk
daya toksisitas bila ada efek
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toksik, dengan kemungkinan gangguan kesehatan atau efek
toksik dapat terjadi sebagai konsekuensi pajanan bahaya
potensial.

Karakterisasi

informasi

tentang

gangguan/toksisitas

risiko

bahaya
spesifik)

mengintegrasikan
yang

teridentifikasi

dengan

perkiraan

semua
(efek
atau

pengukuran intensitas/konsentrasi pajanan bahaya dan status
kesehatan pekerja, termasuk pengalaman kejadian kecelakaan
atau penyakit akibat kerja yang pernah terjadi. Analisis awal
ditujukan untuk

memberikan gambaran seluruh risiko yang

ada. Kemudian disusun urutan risiko yang ada. Prioritas
diberikan kepada risiko-risiko yang cukup signifikan dapat
menimbulkan kerugian.
d.

Evaluasi Risiko
Evaluasi Risiko adalah membandingkan tingkat risiko yang
telah dihitung pada tahapan analisis risiko dengan kriteria
standar yang digunakan. Pada tahapan ini, tingkat risiko yang
telah diukur pada tahapan sebelumnya dibandingkan dengan
standar yang telah ditetapkan. Selain itu, metode pengendalian
yang telah diterapkan dalam menghilangkan/meminimalkan
risiko dinilai kembali, apakah telah bekerja secara efektif seperti
yang diharapkan. Dalam tahapan ini juga diperlukan untuk
membuat keputusan apakah perlu untuk menerapkan metode
pengendalian tambahan untuk mencapai standard atau tingkat
risiko yang dapat diterima. Sebuah program evaluasi risiko
sebaiknya mencakup beberapa elemen sebagai berikut:
1)

Inspeksi periodik serta monitoring aspek keselamatan dan
higiene industri

2)

Wawancara nonformal dengan pekerja

3)

Pemeriksaan kesehatan

4)

Pengukuran pada area lingkungan kerja

5)

Pengukuran sampel personal
Hasil evaluasi risiko diantaranya adalah:
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1)

Gambaran tentang seberapa penting risiko yang ada.

2)

Gambaran tentang prioritas risiko yang perlu ditanggulangi.
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3)

Gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi baik
dalam parameter biaya ataupun parameter lainnya.

4)

Masukan

informasi

untuk

pertimbangan

tahapan

pengendalian.
e.

Pengendalian Risiko
Prinsip pengendalian risiko meliputi 5 hierarki, yaitu:
1)

Menghilangkan bahaya (eliminasi)

2)

Menggantikan sumber risiko dengan sarana/peralatan lain
yang tingkat risikonya lebih rendah/tidak ada (substitusi)

3)

Rekayasa engineering/pengendalian secara teknik

4)

Pengendalian secara administrasi

5)

Alat Pelindung Diri (APD).
Beberapa contoh pengendalian risiko keselamatan dan

Kesehatan Kerja di Rumah Sakit:
1)

Containment, yaitu mencegah pajanan dengan:
a)

Desain tempat kerja

b)

Peralatan

safety

(biosafety

cabinet,

peralatan

centrifugal)

2)

c)

Cara kerja

d)

Dekontaminasi

e)

Penanganan limbah dan spill management

Biosafety Program Management, support dari pimpinan
puncak

yaitu

Program

support,

biosafety

spesialist,

institutional biosafety committee, biosafety manual, OH
program, Information & Education
3)

Compliance Assessment, meliputi audit, annual review,
incident dan accident statistics.
Safety Inspection dan Audit meliputi :
a)

Kebutuhan

(jenisnya)

ditentukan

berdasarkan

karakteristik pekerjaan (potensi bahaya dan risiko)
b)

Dilakukan berdasarkan dan berperan sebagai upaya
pemenuhan standar tertentu

c)

Dilaksanakan dengan bantuan cheklist (daftar periksa)
yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jenis
kedua program tersebut
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4)

Investigasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja
a)

Upaya penyelidikan dan pelaporan KAK dan PAK di
tempat kerja

b)

Disertai analisis penyebab, kerugian KAK, PAK dan
tindakan pencegahan serta pengendalian KAK, PAK

c)

Menggunakan pendekatan metode analisis KAK dan
PAK.

5)

Fire Prevention Program
a)

Risiko keselamatan yang paling besar & banyak
ditemui pada hampir seluruh jenis kegiatan kerja,
adalah bahaya dan risiko kebakaran

b)

Dikembangkan

berdasarkan

karakteristik

potensi

bahaya & risiko kebakaran yang ada di setiap jenis
kegiatan kerja
6)

Emergency Response Preparedness
a)

Antisipasi

keadaan

darurat,

dengan

mencegah

meluasnya dampak dan kerugian
b)

Keadaan darurat:

kebakaran, ledakan, tumpahan,

gempa, social cheos,bomb treat dll
c)

Harus didukung oleh: kesiapan sumber daya manusia,
sarana dan peralatan, prosedur dan sosialisasi

7)

Program K3RS lainnya
Pemindahan Risiko (Risk transfer)
Mendelegasikan atau memindahkan suatu beban kerugian
ke suatu kelompok/bagian lain melalui jalur hukum,
perjanjian/kontrak, asuransi, dan lain-lain. Pemindahan
risiko mengacu pada pemindahan risiko fisik & bagiannya
ke tempat lain.

f.

Komunikasi dan Konsultasi
Komunikasi

dan

konsultasi

merupakan

pertimbangan

penting pada setiap langkah atau tahapan dalam proses
manejemen

risiko.

Sangat

penting untuk

mengembangkan

rencana komunikasi, baik kepada kontributor internal maupun
eksternal

sejak

tahapan

awal

proses

pengelolaan

risiko.

Komunikasi dan konsultasi termasuk didalamnya dialog dua
arah diantara pihak yang berperan didalam proses
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pengelolaan

risiko

dengan

fokus

terhadap

perkembangan

kegiatan. Komunikasi internal dan eksternal yang efektif penting
untuk

meyakinkan

pihak

pengelolaan

sebagai

dasar

pengambilan keputusan. Persepsi risiko dapat bervariasi karena
adanya perbedaan dalam asumsi dan konsep, isu-isu, dan fokus
perhatian kontributor dalam hal hubungan risiko dan isu yang
dibicarakan. Kontributor membuat keputusan tentang risiko
yang dapat diterima berdasarkan pada persepsi mereka terhadap
risiko.

Karena

pengambilan

kontributor

keputusan

sangat

maka

sangat

berpengaruh
penting

pada

bagaimana

persepsi mereka tentang risiko sama halnya dengan

persepsi

keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dengan pelaksanaan
pengelolaan risiko.
g.

Pemantauan dan telaah ulang
Pemantauan selama pengendalian risiko berlangsung perlu
dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang bisa
terjadi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian perlu ditelaah
ulang untuk selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Pada
prinsipnya pemantauan dan telaah ulang perlu untuk dilakukan
untuk menjamin terlaksananya seluruh proses manajemen
risiko dengan optimal.

B.

Keselamatan dan Keamanan di Rumah Sakit
1.

Pengertian
Keselamatan adalah suatu tingkatan keadaan tertentu dimana
gedung, halaman/ground, peralatan, teknologi medis, informasi serta
sistem di lingkungan Rumah Sakit tidak menimbulkan bahaya atau
risiko fisik bagi pegawai, pasien, pengunjung serta masyarakat
sekitar. Keselamatan merupakan kondisi atau situasi selamat dalam
melaksanakan aktivitas atau kegiatan tertentu. Sedangkan keamanan
adalah suatu kondisi yang melindungi properti milik Rumah Sakit,
sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien,
pengunjung,

maupun

lingkungan

Rumah

Sakit

dari

bahaya

pengrusakan dan kehilangan atau akses serta penggunaan oleh
mereka yang tidak berwenang. keamanan kerja adalah unsur-unsur
penunjang yang
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mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa
materil maupun non materil.
2.

Tujuan
Standar keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit bertujuan
untuk

mencegah

terjadinya

kecelakaan

dan

cidera

serta

mempertahankan kondisi yang aman bagi sumber daya manusia
Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun
lingkungan Rumah Sakit.
3.

Langkah-Langkah Keselamatan dan Keamanan di Rumah Sakit
Langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan standar
keselamatan dan keamanan sebagai berikut:
a.

Identifikasi dan penilaian risiko yang komprehensif menyangkut
keselamatan (lantai licin, terjebak lift, lift anjlok, dan lain-lain)
dan keamanan (pencurian, penculikan bayi, kerusuhan, dan
lain-lain)

b.

Pemetaan area berisiko terjadinya gangguan keselamatan dan
keamanan di Rumah Sakit.

c.

Melakukan upaya pengendalian dan pencegahan lain pada
kejadian tidak aman :
1)

2)
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Menghilangkan kondisi yang tidak standar, contohnya:
a)

Tidak cukup batas pengaman atau pagar

b)

Tidak cukup atau benar alat pelindung diri

c)

Alat atau material rusak

d)

Tempat kerja atau gerakan terbatas

e)

Bahaya kebakaran atau peledakan

f)

Lingkungan kerja, bahaya gas, uap, asap dan lain-lain

g)

Bising, radiasi, suhu ekstrim

h)

Kurangnya penerangan

i)

Kurang ventilasi

Menghilangkan tindakan yang tidak standar, contohnya:
a)

Operasikan mesin atau alat tanpa ijin

b)

Operasikan tidak sesuai SOP, misalnya kecepatan

c)

Lalai mengingatkan

d)

Lalai mengamankan

e)

Melepas atau membuat pengaman alat tidak berfungsi
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f)

Memakai alat yang rusak atau tidak semestinya

g)

Lalai memakai APD

h)

Tidak

sesuai

dalam

meletakkan/mengangkat/

mengambil posisi

3)

4)

5)

i)

Merawat peralatan yang sedang beroperasi

j)

Bercanda

k)

Dalam pengaruh alkohol atau narkoba

Mengurangi unsur kesalahan oleh manusia, contohnya:
a)

Tidak cukup kemampuan fisik atau mental

b)

Stres fisik atau mental

c)

Kurang pengetahuan (tidak memahami SOP)

d)

Kurang keterampilan

e)

Motivasi yang salah

Mengurangi unsur kesalahan dari pekerjaan, contohnya:
a)

Tidak cukup kepemimpinan atau pengawasan

b)

Tidak cukup engineering

c)

Tidak cukup pembelian

d)

Tidak cukup perawatan

e)

Rusak atau aus (wear and tear)

f)

Salah penggunaan

Mengurangi unsur kesalahan dari pengendalian, contohnya:
a)

Program tidak sesuai atau cukup (kurang pengawasan
dan pengarahan)

6)

b)

Standar program tidak cukup atau spesifik

c)

Pelaksanaan program tidak sesuai standar

Sosialisasi

enam

unsur

keamanan,

meliputi

sarana,

lingkungan, tempat, prosedur, tindakan dan anggaran
7)

Memastikan prinsip kewaspadaan standar :
a)

Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD), sesuai dengan
jenis pekerjaan yang dilakukan.

b)

Cara kerja aman, dengan selalu berpedoman pada
Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dilindungi
oleh peraturan-peraturan yang ada.

c)

Pengelolaan lingkungan untuk selalu menyesuaikan
dengan lingkup pekerjaan yang dilakukan, dengan
substitusi, eliminasi dan administrasi.
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d)

Penempatan pasien yang tepat, dengan pemberian
pengaman tempat tidur yang cukup, pegangan khusus
pada kamar mandi, dengan tujuan menghindari pasien
jatuh (patient safety).

e)

Pencegahan kecelakaan dan cidera, dengan pemberian
atau penempatan tanda-tanda bahaya atau risiko yang
jelas di setiap sudut Rumah Sakit, agar memudahkan
pasien, staf dan pengunjung mendapatkan pelayanan
yang diharapkan.

f)

Pemeliharaan

kondisi

mensosialisasikan
harus

dipahami

yang

kode-kode
oleh

aman,

yang

seluruh

dengan

disepakati

pekerja

dan

(kebijakan

diserahkan kepada unit kerja terkait), untuk menjamin
keamanan Rumah Sakit, sebagai contoh :
⁻

Kode merah untuk bahaya kebakaran

⁻

Kode biru untuk serangan jantung atau kondisi
tidak sadar

8)

⁻

Kode hitam untuk penculikan bayi

⁻

Kode orange untuk kondisi darurat

Menginspeksi semua bangunan perawatan pasien dan
memiliki rencana untuk mengurangi risiko yang sudah jelas
dan menciptakan fasilitas fisik yang aman bagi pasien,
keluarga pasien, staf dan pengunjung.

9)

Melakukan dokumentasi pemeriksaan fasilitas fisiknya yang
terbaru, akurat terhadap fasilitas fisiknya.

10) Melakukan pengkajian keselamatan dan keamanan selama
terdapat proyek konstruksi dan renovasi serta penerapan
strategi-strategi untuk mengurangi risiko.
11) Melakukan pemantauan dan pengamanan area-area yang
diidentifikasi berisiko keamanan.
12) Memastikan semua staf, pegawai pihak ketiga, dan vendor
sudah diidentifikasi.
13) Memberikan tanda pengenal sementara selama di area
Rumah Sakit.
14) Semua area berisiko tinggi keamanan dan area-area yang
terbatas sudah diidentifikasi, didokumentasi dan
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dipantau serta terjaga keamanannya.

Contohnya ruang

bayi, ICU, utililitas, dan lain-lain.
15) Rencana dan anggaran Rumah Sakit disusun dengan
memperhatikan

kebutuhan

yang

menunjang

aspek

keselamatan dan keamanan.
16) Rencana

dan

perbaikan

anggaran

atau

Rumah

penggantian

Sakit

sistem,

disusun

untuk

bangunan,

atau

komponen-komponen yang diperlukan agar fasilitas dapat
beroperasi dengan

selamat, aman, dan efektif secara

berkesinambungan.
17) Pimpinan Rumah Sakit menerapkan anggaran sumber daya
yang sudah ditetapkan untuk menyediakan fasilitas yang
selamat dan aman sesuai dengan rencana-rencana yang
sudah disetujui.
18) Memastikan perlindungan setiap orang yang ada di Rumah
Sakit terhadap kerugian pribadi dan dari kehilangan atau
kerusakan properti.
19) Mengelola,
prasarana

memelihara
dan

dan

peralatan

mensertifikasi

Rumah

Sakit,

sarana,
terutama

penyediaan listrik, air, pembuangan limbah, ventilasi dan
pengelolaan gas medik
C.

Pelayanan Kesehatan Kerja
1.

Pengertian
Upaya pelayanan kesehatan yang diberikan pada SDM Rumah
Sakit secara paripurna meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif
dan

rehabilitatif.

Pelayanan

Kesehatan

Kerja

bertujuan

untuk

peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental dan
sosial yang setinggi-tingginya bagi pegawai di semua jenis pekerjaan,
pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan
oleh

kondisi

pekerjaan,

perlindungan

bagi

pekerja

dalam

pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan,
dan penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan
kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologisnya.
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2.

Jenis-jenis Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja
a.

Kegiatan promotif merupakan peningkatan kesehatan serta
kemampuan fisik dan kondisi mental (rohani) SDM Rumah
Sakit, antara lain meliputi:
1)

Pemberian

makanan

tambahan

dengan

gizi

yang

mencukupi (extra fooding) bagi petugas yang bekerja di area
berisiko tinggi serta petugas yang dinas bergilir (sore,
malam dan diluar hari kerja atau libur).
2)

Pelaksanaan

program

kebugaran

(pengukuran

kebugaran

jasmani

jasmani

dan

terprogram

latihan

fisik

terprogram), senam kesehatan dan rekreasi.
3)

Pembinaan mental/rohani.

4)

Pemenuhan gizi kerja dan ASI di Rumah Sakit, meliputi :
a)

Pengelolaan kantin bersih, sehat dan selamat/ hygiene
sanitasi.

b)

Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan/hygiene
perorangan.

c)

Pemantauan status gizi dan konseling gizi.

d)

Tempat Penitipan Anak (TPA).

e)

Pengelolaan ASI di Rumah Sakit (penyediaan Ruang
ASI, Pemberian Makanan Tambahan-PMT, konseling
dan Komunikasi Informasi Edukasi-KIE tentang ASI).

b.

Kegiatan preventif, antara lain meliputi:
1)

Perlindungan spesifik dengan pemberian imunisasi pada
SDM

Rumah

Sakit

dan

pekerja

yang

bekerja

pada

area/tempat kerja yang berisiko dan berbahaya (antara lain;
thypoid, hepatitis, influenza dan Ca.Cervix).
2)

Pemeriksaan kesehatan bagi pegawai sebelum bekerja,
berkala

dan

khusus

sesuai

dengan

risiko

pekerjaan.

Langkah pemeriksaan kesehatan berkala yang dilakukan
berdasarkan risiko pekerjaannya, meliputi;
a)

Identifikasi dan pemetaan populasi berisiko sesuai
potensi bahaya yang ada

b)

Menentukan

jenis

pemeriksaan

kesehatan

dengan potensi bahaya tempat kerjanya
c)
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Melakukan pemeriksaan kesehatan

sesuai
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d)

Menentukan kelaikan bekerja sesuai kondisi kesehatan
pegawai (fit to work)

e)

Melakukan
pegawai

analisis
secara

hasil

pemeriksaan

populasi

untuk

kesehatan
memberikan

rekomendasi program Kesehatan Kerja dan perbaikan
lingkungan kerja.
3)

Pelaksanaan program fit to work dalam rangka penentuan
jenis pekerjaan yang sesuai dengan status kesehatan
pekerja Rumah Sakit.

4)

Surveilans medik
a)

Menganalisis hasil pemeriksaan kesehatan sebelum
bekerja, berkala dan khusus,data rawat jalan, data
rawat inap seluruh sumber daya manusia Rumah
Sakit.

b)

Memberikan rekomendasi dan tindak lanjut hasil
analisis.

5)

Surveilans lingkungan kerja
a)

Menilai,

menganalisa

dan

mengevaluasi

hasil

pengukuran lingkungan kerja
b)

Memberikan rekomendasi hasil evaluasi pengukuran
lingkungan kerja

6)

Memantau kesehatan SDM Rumah Sakit dan pekerja yang
bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi
bahaya tinggi, sesuai dengan peraturan perundangan.

c.

Kegiatan kuratif, antara lain meliputi:
1)

Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi
bagi SDM Rumah Sakit yang menderita sakit.

2)

Melakukan diagnosis dan tatalaksana Penyakit Akibat Kerja
(PAK) yaitu penyakit yang mempunyai beberapa agen
penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan
pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen
penyebab yang sudah diakui, selain risiko penyakit umum
yang ada di masyarakat.
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3)

Penanganan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) yaitu suatu
kejadian atau peristiwa dengan unsur-unsur tidak diduga,
tidak dikehendaki, tidak disengaja, terjadi dalam hubungan
kerja, menimbulkan trauma/ruda paksa, kecacatan, dan
kematian disamping itu menimbulkan kerugian dan/atau
kerusakan properti.

4)
d.

Penanganan pasca pemajanan (post exposure profilaksis)

Kegiatan rahabilitatif, antara lain meliputi:
1)

Rehabilitasi medik

2)

Pelaksanaan

program

pendampingan

kembali

bekerja

(return to work) bagi SDM Rumah Sakit yang mengalami
keterbatasan

setelah

mengalami

sakit

lebih

dari

2

minggu/KAK/PAK, yang mana memerlukan rehabilitasi
medik dan/atau rehabilitasi okupasi/kerja.
e.

Unit Layanan Kesehatan Kerja
Unit layanan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit yang
ditujukan bagi SDM Rumah Sakit harus dikembangkan oleh
Rumah Sakit, sesuai dengan kondisi kemampuan yang dimiliki
Rumah Sakit serta ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

D.

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Aspek Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
1.

Pengertian
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek
keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya meminimalkan risiko
penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap sumber daya manusia Rumah
Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan
Rumah Sakit. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi,
dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
membahayakan kesehatan,

kelangsungan hidup manusia dan

makhluk hidup serta mencemarkan dan/atau merusak lingkungan
hidup sekitarnya. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah
adalah sisa suatu usaha dan/atau
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kegiatan yang mengandung B3. Untuk di Rumah Sakit, limbah medis
termasuk limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Berikut ini yang termasuk katagori Bahan Berbahaya dan
Beracun yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label
Bahan Berbahaya dan Beracun:
a.

Memancarkan radiasi
Bahan yang memancarkan gelombang elektromagnetik atau
partikel radioaktif yang mampu mengionkan secara langsung
atau tidak langsung materi bahan yang dilaluinya, misalnya:
Ir192, I131, Tc99, Sa153, sinar X, sinar alfa, sinar beta, sinar
gamma, dan lain-lain.

b.

Mudah meledak
Bahan yang mudah membebaskan panas dengan cepat
tanpa

disertai

pengimbangan

kehilangan

panas,

sehingga

kecepatan reaksi, peningkatan suhu dan tekanan meningkat
pesat

dan

dapat

menimbulkan

peledakan.

Bahan

mudah

meledak apabila terkena panas, gesekan atau bantingan dapat
menimbulkan ledakan.
c.

Mudah menyala atau terbakar
Bahan yang mudah membebaskan panas dengan cepat
disertai dengan pengimbangan kehilangan panas, sehingga
tercapai kecepatan reaksi yang menimbulkan nyala. Bahan
mudah menyala atau terbakar mempunyai titik nyala (flash
point) rendah (210C).

d.

Oksidator
Bahan

yang

mempunyai

sifat

aktif

mengoksidasikan

sehingga terjadi reaksi oksidasi, mengakibatkan reaksi keluar
panas(eksothermis).
e.

Racun
Bahan yang bersifat beracun bagi manusia atau lingkungan
yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius
apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan kulit atau
mulut.

f.

Korosif
Bahan

yang

dapat

menyebabkan

iritasi

pada

kulit,

menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE

5882

-53-

1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun
dengan temperatur uji 550C, mempunyai pH sama atau kurang
dari 2 (asam), dan sama atau lebih dari 12,5 (basa).
g.

Karsinogenik
Sifat bahan penyebab sel kanker, yakni sel luar yang dapat
merusak jaringan tubuh.

h.

Mutagenik
Sifat

bahan

yang

dapat

mengakibatkan

perubahan

kromosom yang berarti dapat merubah genetika.
i.

Teratogenik
Sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan
pertumbuhan embrio.

j.

Iritasi
Bahan yang dapat mengakibatkan peradangan pada kulit
dan selaput lendir.

k.

Berbahaya bagi lingkungan (dangerous for environment)
Bahan

kimia

ini

dapat

merusak

atau

menyebabkan

kematian pada ikan atau organisme aquatic lainnya atau bahaya
lain yang dapat ditimbulkan, seperti merusak lapisan ozon
(misalnya CFC=Chlorofluorocarbon), persistent di lingkungan
(misalnya PCBs=Polychlorinated Biphenyls)
l.

Gas bertekanan (pressure gas)
Bahaya gas bertekanan yaitu bahan ini bertekanan tinggi
dan dapat meledak bila tabung dipanaskan/terkena panas atau
pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran.
Sedangkan yang termasuk dalam limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) adalah sebagai berikut:
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a.

Infeksius;

b.

Benda tajam;

c.

Patologis;

d.

Bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;

e.

Radioaktif;

f.

Farmasi;

g.

Sitotoksik;

h.

Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi;

i.

Tabung gas atau kontainer bertekanan
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Faktor yang mempengaruhi timbulnya tingkat bahaya dari
pemaparan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):
a.

Cara Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) masuk ke dalam
tubuh yaitu melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan
dan

penyerapan

melalui

kulit.

Diantaranya

yang

sangat

berbahaya adalah yang melalui saluran pernapasan karena
tanpa disadari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akan masuk
ke dalam tubuh bersama udara yang dihirup yang diperkirakan
sekitar 8,3 M2 selama 8 jam kerja dan sulit dikeluarkan kembali
dari dalam tubuh.
b.

Konsentrasi dan lama paparan.

c.

Efek kombinasi bahan kimia, yaitu paparan bermacam-macam
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan sifat dan daya racun
yang berbeda, menyulitkan tindakan-tindakan pertolongan atau
pengobatan.

d.

Kerentanan calon korban paparan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3), karena masing-masing individu mempunyai daya
tahan yang berbeda terhadap pengaruh bahan kimia.

2.

Tujuan
Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit bertujuan untuk
melindungi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping
pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit dari pajanan
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3).

3.

Jenis Kegiatan
a.

Identifikasi dan Inventarisasi Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) yang di Rumah Sakit
1)

Mengidentifikasi jenis, lokasi, dan jumlah semua Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dan instalasi yang akan
ditangani untuk mengenal ciri-ciri dan karakteristiknya.
Diperlukan

penataan

yang

rapi

dan

teratur,

hasil

identifikasi diberi label atau kode untuk dapat membedakan
satu dengan lainnya.
2)

Mengawasi

pelaksanakan

kegiatan

inventarisasi,

penyimpanan, penanganan, penggunaan Bahan Berbahaya
dan Beracun (B3).
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b.

Menyiapkan dan Memiliki Lembar Data Keselamatan Bahan
(Material Safety Data Sheet)
Informasi mengenai bahan-bahan berbahaya terkait dengan
penanganan yang aman, prosedur penanganan tumpahan, dan
prosedur untuk mengelola pemaparan sudah yang terbaru dan
selalu tersedia.

c.

Menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3):
1)

Lemari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

2)

Penyiram badan (body wash);

3)

Pencuci mata (eyewasher);

4)

Alat Pelindung Diri (APD);

5)

Rambu dan Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
dan

6)
d.

Spill Kit

Pembuatan

Pedoman

dan

Standar

Prosedur

Operasional

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang Aman
1)

Menetapkan dan menerapkan secara aman bagi petugas
dalam penanganan, penyimpanan, dan penggunaan bahanbahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

2)

Menetapkan
pelindung

dan
diri

menerapkan
yang

sesuai

cara

penggunaan

alat

prosedur

yang

dan

dipersyaratkan sewaktu menggunakannya.
3)

Menetapkan dan menerapkan pelabelan bahan-bahan dan
limbah berbahaya yang sesuai.

4)

Menetapkan dan menerapkan persyaratan dokumentasi,
termasuk

surat

izin,

lisensi,

atau

lainnya

yang

dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
5)

Menetapkan

mekanisme

(inventigasi)

untuk

pelaporan

tumpahan

dan

dan

penyelidikan

paparan,

Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3).
6)

Menetapkan prosedur untuk mengelola tumpahan dan
paparan.
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e.

Penanganan Keadaan Darurat Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3)
1)

Melakukan

pelatihan

dan

simulasi

tumpahan

Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3).
2)

Menerapkan prosedur untuk mengelola tumpahan dan
paparan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3)

Menerapkan

mekanisme

(inventigasi)

untuk

pelaporan

tumpahan

dan

dan

penyelidikan

paparan

Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3).
E.

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
1.

Pengertian
Kebakaran merupakan salah satu bencana yang mungkin terjadi
di

Rumah

Sakit.

Dimana

akibat

yang

ditimbulkannya

akan

berdampak buruk sangat luas dan menyeluruh bagi pelayanan,
operasional, sarana dan prasarana pendukung lainnya, dimana
didalamnya juga terdapat pasien, keluarga, pekerja dan pengunjung
lainnya. Untuk hal tersebut maka Rumah Sakit harus melakukan
upaya pengelolaan keselamatan kebakaran.
Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya kebakaran di Rumah Sakit.
Pengendalian kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk
memadamkan api pada saat terjadi kebakaran dan setelahnya.
2.

Tujuan
a.

Memastikan sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien,
pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah
Sakit aman dan selamat dari api dan asap.

b.

Memastikan asset/properti Rumah Sakit (bangunan, peralatan,
dokumen penting, sarana) yang aman dan selamat dari api dan
asap.

3.

Jenis Kegiatan
a.

Identifikasi Area Berisiko Bahaya Kebakaran dan Ledakan
1)

Mengetahui potensi bahaya kebakaran yang ada di tempat
kerja, dengan membuat daftar potensi-potensi bahaya
kebakaran yang ada di semua area Rumah Sakit.
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2)

Mengetahui lokasi dan area potensi kebakaran secara
spesifik, dengan membuat denah potensi berisiko tinggi
terutama terkait bahaya kebakaran.

3)

Inventarisasi dan pengecekan sarana proteksi kebakaran
pasif dan aktif
a)

proteksi kebakaran secara aktif, contohnya APAR,
hidran, detektor api, detektor asap, sprinkler, dan lainlain.

b)

proteksi

kebakaran

secara

pasif,

contohnya

jalur

evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik
kumpul aman, ram, kompartemen, dan lain-lain.
b.

Pemetaan Area Berisiko Tinggi Kebakaran dan Ledakan
1)

Peta area risiko tinggi ledakkan dan kebakaran

2)

Peta keberadaan alat proteksi kebakaran aktif (APAR,
hydrant)

c.

3)

Peta jalur evakuasi dan titik kumpul aman

4)

Denah lokasi di setiap gedung

Pengurangan Risiko Bahaya Kebakaran dan Ledakan
1)

Sistim peringatan dini;

2)

Tanda-tanda dan/ atau rambu evakuasi;

3)

Akses keluar, akses evakuasi, dan area tempat titik kumpul
aman;

4)

Penyediaan alat evakuasi untuk gedung bertingkat;

5)

penempatan bahan mudah terbakar aman dari api dan
panas;

6)

Pengaturan
keselamatan

konstruksi
dan

gedung

Kesehatan

sesuai

Kerja,

dengan

sesuai

prinsip

ketentuan

peraturan perundang-undangan;
7)

Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang
mudah terbakar dan gas medis;

8)

Pelarangan bagi sumber daya manusia Rumah Sakit,
pasien, pendamping pasien, dan pengunjung yang dapat
menimbulkan kebakaran (peralatan masak-memasak);

9)

Larangan merokok.

10) Inspeksi fasilitas/area berisiko kebakaran secara berkala
11) Menyusun

kebijakan,

keselamatan kebakaran
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d.

Pengendalian Kebakaran
1)

Alat pemadam api ringan

2)

Deteksi asap dan api

3)

Sistim alarm kebakaran

4)

Penyemprot air otomatis (sprinkler)

5)

Pintu darurat

6)

Jalur evakuasi

7)

Tangga darurat

8)

Pengendali asap

9)

Tempat titik kumpul aman

10) Penyemprot air manual (Hydrant)
11) Pembentukan tim penanggulangan kebakaran
a)

Tim Penanggulangan Kebakaran Tingkat RS

b)

Tim Penanggulangan Kebakaran Tingkat Unit RS

12) Pelatihan dan sosialisasi
e.

Simulasi Kebakaran
Minimal dilakukan 1 tahun sekali untuk setiap gedung. Hal
penting

yang

perlu

diperhatikan

dalam

pencegahan

secara

berkala

dan

penanggulangan kebakaran:
1)

Rumah

Sakit

perlu

menguji

rencana

penanganan kebakaran dan asap, termasuk semua alat
yang terkait dengan deteksi dini dan pemadaman serta
mendokumentasikan hasil ujinya.
2)

Bahaya

terkait

dengan

setiap

pembangunan

dalam/berdekatan dgn bangunan yang dihuni

di

pasien.

Yaitu dengan melakukan :
a)

Melakukan pemantauan, terutama yang terkait dengan
penggunaan

bahan-bahan

mudah

terbakar,

penggunaan sumber panas / api dan
b)

melakukan

sosialisasi

terhadap

pihak

ketiga/kontraktor terkait pencegahan kebakaran.
3)

Jalan keluar yang aman dan tidak terhalang bila tejadi
kebakaran (jalur evakuasi), yaitu dengan melakukan :
a)

Menyediakan Jalur darurat yang digunakan jika terjadi
kebakaran secara aman dan selamat.
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b)

Memastikan jalur darurat tidak boleh terhalang oleh
benda apapun atau yang dapat menghalangi jalannya
proses evakuasi.

c)

Jalur tersebut harus sesuai standar, dimulai dari
penerangan yg cukup, rambu dan petunjuk yang jelas
dan mudah terbaca, penekan asap keluar.

4)

Sistem peringatan dini, sistem deteksi dini, smoke, heat, ion
atauflame

detector,

alarm

kebakaran,

dan

patroli

merupakan

sistem

kebakaran, antara lain :
a)

Seperangkat

alat

yang

dari

pemadam kebakaran yang terintegrasi yang harus
dipahami oleh setiap pegawai yang ada dilokasi atau
area tersebut
b)

Seperangkat

alat

yang

merupakan

sistem

dari

pemadam kebakaran yang terintegrasi bersifat otomatis
yang merupakan bagian dari proteksi aktif yang
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
c)

Patroli kebakaran dilakukan secara rutin

d)

Sosialisasi bagi semua karyawan yang ada dilokasi
atau area tersebut.

5)

Mekanisme

penghentian/supresi

(suppression)

seperti

selang air, supresan kimia (chemical suppressants) atau
sistem penyemburan (sprinkler).
Merupakan sistem pemadam kebakaran secara aktif,
baik dilakukan secara otomatis maupun manual dan saling
terintegrasi dalam suatu area atau lokasi. Jenis antara lain
APAR (Alat Pemadam Api Ringan), APAB (Alat Pemadam Api
Beroda),

hydran

penanggulangan

dan

springkler

kebakaran

satu

serta

sistem

tempat

dengan

menggunakan gas. Sistem proteksi kebakaran:
a)

Sarana Proteksi Pasif
-

Membatasi bahan-bahan mudah terbakar

-

Suatu

upaya

yang

dilakukan

dengan

cara

memisahkan bahan-bahan yang mudah terbakar
dari sumber panas atau api dan juga mengurangi
volume atau jumlah bahan yang
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mudah terbakar pada area-area tertentu dimana
gudang penyimpanannya cukup kecil dan tidak
tahan api.
-

Struktur

tahan

api

dan

kompartemenisasi

bangunan (fire stop, fire retardant, fire damper)
-

Merupakan upaya proteksi dengan memasukkan
standar baku terhadap struktur bangunan agar
tahan api dan juga kompartemenisasi agar tidak
terjadi perambatan asap dan api ke area lainnya.

-

Penyediaan sarana evakuasi untuk penghuni.

-

Merupakan

upaya

untuk

mengurangi

risiko

banyaknya korban dan juga sebagai upaya dalam
memindahkan orang dari tempat yang terbakar ke
tempat yang lebih aman melalui jalur atau akses
evakuasi

yang

disediakan.

Dimana

sarana

tersebut harus sesuai standar.
-

Penyediaan kelengkapan penunjang evakuasi.

-

Kelengkapan

penunjang

dalam

melakukan

evakuasi bisa berupa lampu darurat, rambu exit,
kipas penekan asap dan rambu atau tanda jalur
evakuasi yang mudah terlihat.
-

Kondisi halaman bangunan dan akses pemadam
bagi ketersediaannya area kepada mobil dinas
pemadam

kebakaran

yang

jelas

dan

tidak

terhalang.
-

Halaman atau lokasi titik kumpul aman harus
ditentukan yang dilengkapi dengan rambu dan
tersedia,

-

Akses bagi petugas pemadam kebakaran harus
disediakan baik itu lokasi maupun upaya agar
memudahkan manuver kendaraan.

b)

Sarana Proteksi Aktif
-

Sistem deteksi dan alarm kebakaran

-

Merupakan

sistem

yang

terdiri

dari

panas, detektor asap, detektor nyala dan
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detektor ion yang tersambung dengan manual
control fire alarm.
-

Alat pemadam api ringan

-

Sistem
ringan,

pemadam
yang

berbasis

digunakan

bahan
pada

kimia
tahap

dan
awal

terjadinya kebakaran dengan volume api kecil dan
digunakan oleh satu orang.
-

Automatic sprinkler system, hydrant, hose-reel

-

Sistem pemadam berbasis air yang digunakan
untuk penanggulangan kebakaran.

-

Pemadam api khusus pada area ruang server, gizi,
gudang obat dan disesuaikan dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

-

Bisa ditempatkan pada area atau lokasi khusus
dan bersifat mandiri berdiri sendiri dan juga harus
dipertimbangkan aspek keamanan dan ramah
lingkungannya.

-

Sarana bantu : sumber air-pompa-genset/sumber
daya darurat yang disesuaikan dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

-

Merupakan sarana penunjang operasi dari sistem
aktif yang harus selalu tersedia dan siap pakai.

c)

Sistem Proteksi Pasif
-

Sarana jalan ke luar dan komponen-komponennya
terdiri atas tanda keluar, lampu darurat, pintu
kebakaran, tangga darurat bertekanan,

alat

bantu evakuasi dan lain sebagainya.
-

Pembatasan

terhadap

bahan

tidak

mudah

terbakar
-

Sistem pengendalian dan manajemen asap.

-

Merupakan

upaya

yang

dilakukan

untuk

mengendalikan asap saat terjadinya kebakaran
terutama untuk area yang berada di tangga
darurat, atau ruang bertekanan lainnya.
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-

Kondisi halaman bangunan dan akses pemadam
Halaman bangunan biasanya digunakan sebagai
titik kumpul aman dengan dilengkapi rambu dan
hal

lainnya

penerangan

yang

diperlukan

seperti

lampu

darurat,

dapat

dijadikan

tempat

penampungan sementara atau penanganan awal
pada korban. Selain itu juga pada halaman atau
jalan yang ada dibangunan harus diperhatikan
akses

atau

manuver

dari

kendaraan

dinas

pemadam kebakaran.
-

Sistem proteksi pasif harus dilakukan dan dibuat
adanya perencanaan dan perancangan dari awal
dalam hal desain, material pembentuk maupun
pengawasannya oleh K3 dan satuan kerja terkait.

d)

Fire Safety Management, terdiri atas :
-

Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi
kebakaran, yang harus dilakukan secara berkala
sesuai ketentuan.

-

Pembentukan

tim

fire

dan

emergency

yang

merupakan kebijakan pimpinan dalam upaya
pencegahan

kebakaran

dan

penanggulangan

kebakaran saat kondisi darurat.
-

Pembinaan dan pelatihan tim fire dan emergency
yang

merupakan

kompetensi

dari

upaya

untuk

meningkatkan

setiap

pegawai

dalam

hal

mencegah dan menaggulangi bahaya kebakaran.
-

Penyusunan Fire Emergency Plan (FEP) yang
merupakan
tersebut

pedoman
dalam

bagi

area

upayanya

atau

mencegah

lokasi
dan

pengendalian kebakaran.
-

Latihan kebakaran dan evakuasi yang merupakan
simulasi

yang

dilakukan

secara

mendekati kejadian sebenarnya
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sekaligus juga dengan melakukan upaya evakuasi.
-

Penyusunan SPO pelaksanaan kerja yang aman
atau

yang

terkait

dampak

kebakaran

yang

merupakan langkah-langkah atau tahapan dalam
melakukan kegiatan terutama yang terkait dengan
pekerjaan api terbuka.
-

Pelaksanaan fire safety audit yang serupa dengan
self

asessmen

terkat

dengan

pengelolaan

keselamatan kebakaran.
-

Penetapan

pusat

kendali

keadaan

darurat

merupakan upaya komunikasi yang dilakukan
secara terkendali dan terpusat pada suatu area.
Rekomendasi untuk pencegahan kebakaran terdiri
atas:
a)

Program

termasuk

adalah

suatu

pengurangan

program

yang

risiko

kebakaran

mengupayakan

pengurangan risiko terhadap dampak kebakaran yang
terjadi.
b)

Program termasuk penilaian risiko kebakaran saat ada
pembangunan di atau berdekatan dengan fasilitas
adalah upaya untuk mengidentifikasi, menila besarnya
risiko

dan

pengendalian

yang

akan

dilakukan

berikutnya.
c)

Program termasuk deteksi dini kebakaran dan asap
adalah

bagian

dari

sistem

proteksi

aktif

dalam

pemadaman kebakaran yang dapat diketahui sejak
awal

sehingga

penanggulangan

dapat

dilakukan

secepatnya.
d)

Program

termasuk

meredakan

kebakaran

dan

pengendalian (containment) asap. Adalah upaya yang
dilakukan dalam mengantisipasi adanya penyebaran
bahaya kebakaran.
e)

Program termasuk evakuasi/jalan keluar yang aman
dari fasilitas bila terjadi kedaruratan akibat kebakaran
dan kedaruratan bukan kebakaran.
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F.

Pengelolaan Prasarana Rumah Sakit Dari Aspek Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
1.

Pengertian
Prasarana atau sistem utilitas Rumah Sakit adalah sistem dan
peralatan

yang

mendukung

pelayanan

mendasar

perawatan

kesehatan yang aman. Sistem ini mencakup distribusi listrik, air,
ventilasi dan aliran udara, gas medis, pipa air, pemanasan, limbah,
dan sistem komunikasi dan data. Pengelolaan prasarana Rumah
Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya
memastikan sistim utilitas aman bagi sumber daya manusia Rumah
Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan
Rumah Sakit.
2.

Tujuan
Menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memastikan
kehandalan prasarana atau sistem utilitas dan meminimalisasi risiko
yang mungkin terjadi. Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
sistim

utilitas

mencakup

strategi-strategi

untuk

pengawasan

pemeliharaan utilitas yang memastikan komponen-komponen sistem
kunci, seperti listrik, air, lift, limbah, ventilasi, dan gas medis dan
lain lain diperiksa, dipelihara, dan diperbaiki secara berkala.
Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan
Kesehatan Kerja antara lain meliputi:

3.

a.

penggunaan listrik;

b.

penggunaan air;

c.

penggunaan tata udara;

d.

penggunaan genset;

e.

penggunaan boiler;

f.

penggunaan lift;

g.

Penggunaan gas medis;

h.

Penggunaan jaringan komunikasi;

i.

Penggunaan mekanikal dan elektrikal; dan

j.

Penggunaan instalasi pengelolaan air limbah.

Sasaran Prasarana atau Sistem Utilitas Rumah Sakit:
a.

Air bersih dan listrik tersedia 24 jam sehari, tujuh hari dalam
seminggu
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b.

Rumah Sakit mengidentifikasi area dan layanan yang memiliki
risiko terbesar jika terjadi pemadaman listrik atau kontaminasi
atau gangguan air

c.

Rumah Sakit merencanakan sumber-sumber listrik dan air
alternatif dalam keadaan darurat

d.

Tata udara, gas medis, sistim kunci, sistim perpipaan limbah,
lift, boiler dan lain lain berfungsi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

4.

Jenis Kegiatan
a.

Memastikan

adanya

daftar

inventaris

komponen-komponen

sistem utilitasnya dan memetakan pendistribusiannya.
b.

Memastikan dilakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan terhadap semua komponen-komponen sistem
utilitas yang beroperasi, semua komponennya ditingkatkan bila
perlu.

c.

Mengidentifikasi jangka waktu untuk pemeriksaan, pengujian,
dan pemeliharaan semua komponen-komponen sistem utilitas
yang beroperasi di dalam daftar inventaris, berdasarkan kriteria
seperti rekomendasi produsen, tingkat risiko, dan pengalaman
Rumah Sakit.

d.

Memberikan label pada tuas-tuas kontrol sistem utilitas untuk
membantu

pemadaman

darurat

secara

keseluruhan

atau

sebagian.
e.

Memastikan dilakukannya dokumentasi setiap kegiatan sistem
utilitas.

G.

Pengelolaan Peralatan Medis Dari Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.

Pengertian
Peralatan medis merupakan sarana pelayanan di Rumah Sakit
dalam memberikan tindakan kepada pasiennya, perawatan, dan
pengobatan yang digunakan untuk diagnosa, terapi, rehablitasi dan
penelitian medik

baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan
Kerja adalah upaya memastikan sistem peralatan medis aman bagi
sumber daya manusia Rumah
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Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan
Rumah Sakit
2.

Tujuan
Melindungi

sumber

daya

manusia

Rumah

Sakit,

pasien,

pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit
dari potensi bahaya peralatan medis baik saat digunakan maupun
saat tidak digunakan.
3.

Jenis Kegiatan
a.

Memastikan tersedianya daftar inventaris seluruh peralatan
medis

b.

Memastikan penandaan pada peralatan medis yang digunakan
dan yang tidak digunakan.

c.

Memastikan dilaksanakanya Inspeksi berkala.

d.

Memastikan dilakukan uji fungsi dan uji coba peralatan

e.

Memastikan dilakukan pemeliharaan promotif dan pemeliharaan
terencana pada peralatan medis

f.

Memastikan

petugas

yang

memelihara

dan

menggunakan

peralatan medis kompeten dan terlatih
H.

Kesiapsiagaan Menghadapi Kondisi Darurat atau Bencana
1.

Pengertian
Suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk meminimalkan
dampak kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi akibat
keadaan darurat oleh karena kegagalan teknologi, ulah manusia atau
bencana yang dapat terjadi setiap saat dan dimana saja (internal dan
eksternal). Keadaan darurat adalah suatu keadaan tidak normal atau
tidak diinginkan yang terjadi pada suatu tempat/kegiatan yang
cenderung membahayakan bagi manusia, merusak peralatan/harta
benda atau merusak lingkungan sekitarnya.

2.

Tujuan
Meminimalkan

dampak

terjadinya

kejadian

akibat

kondisi

darurat dan bencana yang dapat menimbulkan kerugian fisik,
material, jiwa, bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien,
pendamping pasien, dan pengunjung yang dapat mengganggu
operasional serta menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun
mengancam finansial dan citra Rumah Sakit.
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3.

Langkah-Langkah
a.

Identifikasi risiko kondisi darurat atau bencana
Mengidentifikasi potensi keadaan darurat di area kerja yang
berasal dari aktivitas (proses, operasional, peralatan), produk
dan jasa.

b.

Penilaian analisa risiko kerentanan bencana
Menilai risiko keadaan darurat di area kerja yang berasal
dari aktivitas (proses, operasional, peralatan), produk dan jasa.
Analisis kerentanan bencana terkait dengan bencana alam,
teknologi, manusia, penyakit / wabah dan hazard material.

c.

Pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana
Pemetaan risiko kondisi darurat atau bencana untuk
menentukan skala prioritas.

d.

Pengendalian kondisi darurat atau bencana
1)

Menyusun pedoman tanggap darurat atau bencana

2)

Membentuk Tim Tanggap Darurat atau Bencana

3)

Menyusun SPO tanggap darurat atau bencana antara lain:
a)

Kedaruratan keamanan

b)

Kedaruratan keselamatan

c)

Tumpahan bahan dan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3)

4)

d)

Kegagalan peralatan medik dan non medik

e)

Kelistrikan

f)

Ketersediaan air

g)

Sistem tata udara

h)

Menghadapi bencana internal dan eksternal

Menyediakan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat
berdasarkan hasil identifikasi.

5)

Menilai kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk
mendapatkan alat keadaan darurat oleh petugas yang
berkompeten dan berwenang.

6)

Memasang rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda
pintu darurat sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
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e.

Simulasi kondisi darurat atau bencana.
1)

Simulasi

kondisi

darurat

atau

bencana

berdasarkan

penilaian analisa risiko kerentanan bencana dilakukan
terhadap keadaan, antara lain:
a)

Darurat air;

b)

Darurat listrik;

c)

Penculikan bayi;

d)

Ancaman bom;

e)

Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

f)

Kebocoran radiasi;

g)

Gangguan keamanan;

h)

Banjir;

i)

Gempa bumi.

2)

Memberikan pelatihan tanggap darurat atau bencana

3)

Melakukan uji coba (simulasi) kesiapan petugas yang
bertanggung

jawab

menangani

keadaan

darurat

dilakukan minimal 1 tahun sekali pada setiap gedung.
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BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan
tentang pelaksanaan K3RS, dilakukan pendidikan dan pelatihan di bidang
K3RS bagi sumber daya manusia di bidang K3RS. Pendidikan dan pelatihan
merupakan

suatu

kegiatan

dalam

rangka

meningkatan

pemahaman,

kemampuan dan ketrampilan pada anggota/pelaksana unit fungsional K3RS
dan seluruh sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien
dan pengunjung tentang peran mereka dalam melaksanakan keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Peningkatan pemahaman dan kemampuan serta ketrampilan
semua SDM Rumah Sakit dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, inhouse
tranning, workshop. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota/pelaksana unit
fungsional K3RS dapat berbentuk inhouse tranning, workshop, pelatihan
terstruktur berkelanjutan yang terkait keselamatan dan Kesehatan Kerja dan
pendidikan formal.
Pelatihan bagi anggota/pelaksana unit fungsional K3RS harus sesuai
dengan standar kurikulum di bidang K3RS yang diterbitkan oleh Kementerian
Kesehatan.

Pelatihan

dapat

diselenggarakan

oleh

lembaga/institusi

pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang terakreditasi, dan
program pelatihannya terakreditasi di bidang kesehatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Jenis Kegiatan dalam pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
a.

Pendidikan diselenggarakan setiap tahun untuk memastikan bahwa
semua

SDM

Rumah

Sakit

pada

tiap

shift

dapat

melaksanakan

tanggungjawab mereka secara efektif, materi pendidikan antara lain
meliputi pencegahan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang
mungkin timbul bagi pegawai di Rumah Sakit, ergonomi, kedisplinan
penggunaan alat pelindung diri.
b.

Selain SDM Rumah Sakit, sosialisasi diberikan pada pengunjung dan
pendamping pasien mengenai kebakaran dan kedaruratan bencana.

c.

Pengetahuan SDM Rumah Sakit diuji mengenai peran mereka dalam
setiap program keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan simulasi dan
kuesioner. SDM Rumah Sakit dapat menjelaskan dan/atau menunjukkan
peran mereka dalam menanggapi keadaan darurat atau bencana.
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d.

Pelatihan, pengujian, dan hasil pengujian didokumentasikan untuk setiap
SDM Rumah Sakit.
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BAB V
PENUTUP
Rumah Sakit mempunyai risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
spesifik sehingga perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi tempat kerja
yang sehat, aman dan nyaman. Oleh karena itu diperlukan komitemen dari
Kepala atau Direktur Rumah Sakit terhadap pelaksanaan K3RS. Pelaksanaan
K3RS dapat tercapai bila semua pihak yang berkepentingan yaitu pimpinan
Rumah Sakit, manajemen, karyawan, dan SDM Rumah Sakit lainnya berperan
serta

dalam

menjalankan

perannya

masing-masing.

Peraturan

Menteri

Kesehatan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit merupakan
bagian dari usaha pemerintah yang ditujukan bagi semua pihak terkait agar
seluruh Rumah Sakit dapat menyelenggarakan K3RS dengan efektif, efisien,
dan berkesinambungan. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan ini
diharapkan dapat mengendalikan risiko keselamatan dan Kesehatan Kerja
Rumah Sakit.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
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FORMULIR 1

FORMULIR LAPORAN BULANAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)
Nama Rumah Sakit

: .......................................

Alamat

: .......................................

Kabupaten/Kota

: .......................................

Provinsi

: .......................................

Bulan Pelaporan

: .......................................

No.
1

Uraian

Jumlah

Jumlah SDM RS
•

Karyawan Tetap

•

Karyawan

.........................

Tidak

Tetap/ .........................

Kontrak / Outsorcing
2

Jumlah

SDM

RS

yang

sakit

(Pelayanan Kesehatan Kerja)
3

Jumlah kasus penyakit umum
pada SDM RS

4

.........................

Lima

kasus

.........................
penyakit

umum

terbanyak pada SDM RS

5

1. ..........................................

...........................

2. ..........................................

...........................

3. ..........................................

...........................

4. ..........................................

...........................

5. ..........................................

...........................

Jumlah kasus penyakit akibat
kerja pada SDM RS

6

..........................

Lima kasus penyakit akibat kerja
terbanyak pada SDM RS
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1. ..........................................

...........................

2. ..........................................

...........................

3. ..........................................

...........................

4. ..........................................

...........................

5. ..........................................

...........................

Keterangan

No.
7

Uraian
Jumlah

kasus

kecelakaan

Jumlah
di

lingkungan RS
8

..........................

Jumlah kasus kecelakaan akibat
kerja pada SDM RS

9

Keterangan

..........................

Lima kasus kecelakaan akibat
kerja terbanyak pada SDM RS

10

1. ..........................................

...........................

2. ..........................................

...........................

3. ..........................................

...........................

4. ..........................................

...........................

5. ..........................................

...........................

Jumlah

SDM RS yang absen

karena sakit
11

.........................

Jumlah hari absen karena sakit
pada SDM RS

..........................

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit ..............

Ketua Komite/Kepala Instalasi K3RS

(

(

NIP :

5903

)

NIP :

)

FORMULIR 2

FORMULIR LAPORAN TAHUNAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)
Nama Rumah Sakit : ....................... Kelas

: ................................

Alamat

: ....................... Jumlah SDM RS : ................................

Kab/Kota

: ....................... Luas RS

Provinsi

: .......................

Bulan Pelaporan

: .......................

No.
1

Uraian

: ................................

Keterangan

Manajemen Risiko K3RS
a. Identifikasi potensi bahaya di RS
b. Dokumen

rencana

Ada / Tidak

pengendalian Ada / Tidak

risiko K3
2

3

Keselamatan dan Keamanan
Jumlah SDM RS disosialisasi

...........................................

Frequensi jenis Media KIE

...........................................

Pelayanan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan kesehatan SDM RS
a. Jumlah SDM RS yang dilakukan ............................................
pemeriksaan kesehatan awal
b. Jumlah SDM RS yang dilakukan ............................................
pemeriksaan kesehatan berkala
c. Jumlah SDM RS yang dilakukan ............................................
pemeriksaan kesehatan akhir

4

Aspek

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja pada Pengelolaan Bahan Beracun
dan Berbahaya (B3)

5

a. Daftar inventaris B3

Ada / Tidak

b. SOP penggunaan B3

Ada / Tidak

Pencegahan

dan

Pengendalian

Kebakaran
a. Jumlah APAR dan alat pemadam api ............................................
lainnya

5904

No.

Uraian

Keterangan

b. Simulasi penanganan kebakaran
6

Aspek

Keselamatan

dan

................ kali

Kesehatan

Kerja pada Sistem Utilitas Rumah Sakit
Inspeksi

terhadap

pemeriksaan,

kegiatan Dilakukan / Tidak

pengujian

pemeliharaan

terhadap

komponen-komponen

dan
semua

sistem

utilitas

yang beroperasi.
7

Aspek

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja pada Sistem Peralatan Medis
Inspeksi

terhadap

pemeliharaan Dilakukan / Tidak

promotif dan pemeliharaan terencana
pada peralatan medis
8

Kesiapsiagaan

menghadapi

kondisi

darurat/ bencana
a. Tim Penanganan Kondisi Darurat / Ada / Tidak
Bencana
b. SOP Penanganan Kondisi Darurat / Ada / Tidak
Bencana
9

Pendidikan dan Pelatihan
a. Jumlah

pengelola

K3RS

yang ...........................................

memiliki sertifikat pelatihan K3RS
b. Jumlah

SDM

RS

dilakukan ..........................................

sosialisasi K3RS

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit .................

Ketua Komite/Kepala Instalasi K3RS

(

(

NIP.

5905

)

NIP.

)

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR DAN PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
KERJA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa

untuk

mencegah

timbulnya

gangguan

kesehatan dan pencemaran lingkungan di industri,
lingkungan kerja industri harus memenuhi standar
dan

persyaratan

melakukan

kesehatan

pekerjaan

agar

sesuai

pekerja

jenis

dapat

pekerjaannya

dengan sehat dan produktif;
b.

bahwa

untuk

lingkungan

mewujudkan

kerja

industri

kualitas

perlu

kesehatan

ditetapkan

Nilai

Ambang Batas (NAB), Indikator Pajanan Biologi (IPB),
dan Standar Baku Mutu (SBM), serta persyaratan
kesehatan lingkungan kerja industri;
c.

bahwa

Keputusan

Menteri

1405/Menkes/SK/XI/2002

Kesehatan
tentang

Nomor

Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
perlu

disesuaikan

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan, teknologi, dan industri, serta kebutuhan
hukum;

5906

-2-

d.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Industri;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang
Keselamatan

Nomor

Kerja

1

Tahun

(Lembaran

1970

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2.

Undang-Undang

Nomor

Ketenagakerjaan
Indonesia

13

Tahun

(Lembaran

Tahun

2003

2003

Negara

Nomor

39,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro,

Kecil,

dan

Menengah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
4.

Undang-Undang

Nomor

Perlindungan dan

32

Tahun

2009

tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
5.

Undang-Undang
Kesehatan

Nomor

(Lembaran

36

Tahun

Negara

2009

Republik

tentang

Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
6.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan

5907
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Republik

Indonesia
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Nomor 5679);
7.

Undang-Undang
Tenaga

Nomor

Kesehatan

Indonesia

Tahun

36

Tahun

(Lembaran
2014

2014

Negara

Nomor

298,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5309);
9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

184,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
DAN PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA
INDUSTRI.
Pasal 1
Pengaturan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan
kerja industri bertujuan untuk:
a.

mewujudkan kualitas lingkungan kerja industri yang
sehat dalam rangka menciptakan pekerja yang sehat
dan produktif;

b.

mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit
akibat kerja, dan kecelakaan kerja; dan

c.

mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat
kegiatan industri.
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Pasal 2
(1)

Setiap

industri

wajib

memenuhi

standar

dan

menerapkan persyaratan kesehatan lingkungan kerja
industri.
(2)

Industri

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi:
a.

industri dengan usaha besar;

b.

industri dengan usaha menengah;

c.

industri dengan usaha kecil; dan

d.

industri dengan usaha mikro.
Pasal 3

(1)

(2)

Standar kesehatan lingkungan kerja industri meliputi:
a.

nilai ambang batas faktor fisik dan kimia;

b.

indikator pajanan biologi; dan

c.

standar baku mutu kesehatan lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kesehatan
lingkungan kerja industri sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 4
(1)

Persyaratan

kesehatan

lingkungan

kerja

industri

meliputi:

(2)

a.

persyaratan faktor fisik;

b.

persyaratan faktor biologi;

c.

persyaratan penanganan beban manual; dan

d.

persyaratan kesehatan pada media lingkungan.

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

persyaratan

kesehatan lingkungan kerja industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang

merupakan

bagian

Peraturan Menteri ini.
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Pasal 5
(1)

Untuk memenuhi standar dan persyaratan kesehatan
lingkungan kerja industri sesuai dengan Peraturan
Menteri

ini,

setiap

industri

harus

melakukan

pemantauan secara berkala.
(2)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki
kompetensi di bidang higiene industri, kesehatan kerja
dan/atau kesehatan lingkungan.

(3)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a.

pengamatan, pengukuran, dan surveilans faktor
fisik, kimia, biologi, dan penanganan beban
manual, serta indikator pajanan biologi sesuai
potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja; dan

b.

pemeriksaan,

pengamatan,

pengukuran,

surveilans,

analisis

pada

dan

risiko

media

lingkungan.
(4)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, atau
setiap ada perubahan proses kegiatan industri yang
berpotensi meningkatkan kadar bahaya kesehatan
lingkungan kerja, dan/atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5)

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan evaluasi.
Pasal 6

(1)

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf a dilakukan oleh tenaga yang telah
memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan di bidang
kesehatan kerja atau higiene industri.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemantauan indikator pajanan biologi
dilakukan

oleh

tenaga

kesehatan

yang

telah

memperoleh pendidikan dan/atau pelatihan mengenai
indikator pajanan biologi (biomarker).

5910

-6-

(3)

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b dilakukan oleh tenaga kesehatan
lingkungan.
Pasal 7

(1)

Proses pengukuran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) meliputi metode pengambilan sampel,
jumlah sampel, analisis laboratorium, dan interpretasi
hasil pengukuran.

(2)

Proses pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan sesuai dengan standar.

(3)

Analisis laboratorium sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

harus

dilakukan

di

laboratorium

yang

terakreditasi.
Pasal 8
(1)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, bagi industri dengan usaha mikro dan
industri

dengan

usaha

kecil

harus

dilakukan

pembinaan dalam rangka pemenuhan standar dan
persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri.
(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa penyuluhan dan/atau pengenalan dan
pengendalian bahaya lingkungan kerja, dan desain
pengendalian tepat guna.

(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan

oleh

dinas

kesehatan

daerah

kabupaten/kota dan/atau puskesmas.
Pasal 9
(1)

Industri

harus

melakukan

bahaya,

upaya

kesehatan

upaya

pengendalian

lingkungan,

dan/atau

surveilans kesehatan kerja apabila tidak memenuhi
standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja
industri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
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(2)

Upaya pengendalian bahaya sebagaimana pada ayat
(1) meliputi:
a.

eliminasi;

b.

substitusi;

c.

pengendalian teknis;

d.

pengendalian administrasi; dan/atau

e.

pemakaian alat pelindung diri,

sesuai dengan kebutuhan.
(3)

Upaya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi penyehatan, pengamanan, dan
pengendalian

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
(4)

Surveilans kesehatan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, pengolahan
data, analisis data, dan diseminasi sebagai satu
kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan
informasi

yang

objektif,

diperbandingkan
antarkelompok

terukur,

antarwaktu,

dapat

antarwilayah,

dan

pekerja dan masyarakat sebagai

bahan pengambilan keputusan.
Pasal 10
(1)

Menteri,

pimpinan

kesehatan

daerah

kesehatan

daerah

instansi

terkait,

provinsi,

dan

kepala

kabupaten/kota

kepala

dinas
dinas

melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Menteri ini sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

(3)

a.

advokasi dan sosialisasi;

b.

bimbingan teknis; dan/atau

c.

pelatihan.

Dalam

rangka

sebagaimana

pembinaan

dimaksud

pada

dan
ayat

pengawasan
(2)

menteri,

pimpinan instansi terkait, kepala dinas kesehatan
daerah
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kabupaten kota dapat memberikan penghargaan, atau
rekomendasi pemberian sanksi kepada pihak terkait.
Pasal 11
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri

Kesehatan

Nomor

tentang

Persyaratan

1405/Menkes/SK/XI/2002

Kesehatan

Lingkungan

Kerja

Perkantoran dan Industri sepanjang mengatur standar dan
persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 12
Peraturan

Menteri

diundangkan.
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Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan
ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 146
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LAMPIRAN
PERATURAN

MENTERI

KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR DAN PERSYARATAN KESEHATAN
LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI

STANDAR DAN PERSYARATAN KESEHATAN
LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI
BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Pengelolaan bahaya kesehatan di lingkungan kerja industri
maupun pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan merupakan
salah

satu

aspek

penting

dalam

penerapan

sistem

manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan
Pemerintah

Nomor

50

Tahun

Manajemen

Keselamatan

2012

dan

tentang

Kesehatan

Penerapan

Kerja,

dan

Sistem

Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
Lingkungan kerja industri yang sehat merupakan salah satu faktor
yang menunjang meningkatnya kinerja dan produksi yang secara
bersamaan dapat menurunkan risiko gangguan kesehatan maupun
penyakit akibat kerja.
Lingkungan

kerja

industri

harus

memenuhi

standar

dan

persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagai persyaratan
minimal yang harus dipenuhi. Standar dan persyaratan kesehatan
lingkungan kerja industri terdiri atas nilai ambang batas, indikator
pajanan biologi, dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri.
Ketentuan

mengenai

standar

dan

persyaratan

kesehatan

lingkungan kerja industri sebelumnya telah diatur dalam Keputusan
Menteri

Kesehatan

Nomor

1405/Menkes/SK/XI/2002

tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
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Namun demikian seiring dengan perkembangan industri yang pesat
dengan melibatkan teknologi dan proses yang bervariasi, dapat
berpeluang munculnya variasi bahaya kesehatan yang berpotensi
memajan bekerja. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atau
perubahan

terhadap

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan
Kerja Perkantoran dan Industri, antara lain:
1.

penyesuaian beberapa kriteria nilai ambang batas dari beberapa
bahaya kesehatan yang ada dan standar baku mutu kesehatan
lingkungan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.

2.

penetapan nilai ambang batas iklim lingkungan kerja dengan
mempertimbangkan alokasi waktu kerja dan istirahat dalam satu
siklus kerja (8 jam per hari) serta rata-rata laju metabolik pekerja
serta nilai koreksi pakaian kerja

3.

nilai ambang batas bahan kimia yang terdiri dari TWA (Time
Weighted Average), STEL (Short Term Exposure Limit), dan Ceiling.

4.

penetapan

indikator

pajanan

biologi

sebagai

nilai

acuan

konsentrasi bahan kimia yang terabsorpsi, hasil metabolisme
(metabolit)

bahan

kimia

yang

terabsorpsi,

atau

efek

yang

ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut yang digunakan untuk
mengevaluasi

pajanan

biologi

dan

potensi

risiko

kesehatan

pekerja.
5.

persyaratan

pencahayaan

yang

spesifik

untuk

setiap

jenis

area/pekerjaan atau aktifitas tertentu pada berbagai jenis industri
baik dalam atau luar gedung industri.
6.

persyaratan faktor fisik lainnya seperti getaran seluruh tubuh
dalam periode 24 jam dengan crest factor 6-9, radiasi radio
frekuensi dan gelombang mikro (30 kHz - 300 GHz), dan laser.

7.

persyaratan faktor biologi mengenai nilai maksimal bakteri dan
jamur yang terdapat di udara ruang kantor industri.

8.

persyaratan penanganan beban manual yang merupakan hal-hal
atau kondisi yang disyaratkan bagi setiap tempat kerja dalam
rangka mencegah atau mengurangi risiko terjadinya cedera pada
tulang belakang ataupun pada bagian tubuh lain akibat aktivitas
penanganan beban manual.
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Selain itu, perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan

Kerja

Perkantoran

dan

Industri

dilakukan

untuk

menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya
dan kebijakan pemerintah dalam Rencana Induk Pengembangan
Industri (RIPIN) 2015-2035.
Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan
pedoman penggunaan standar dan persyaratan sehingga dapat menjadi
acuan bagi seluruh pengguna dalam rangka mengurangi kemungkinan
kesalahan

dalam

penggunaan

dan

interpretasi

standar

dan

persyaratan.
Penetapan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja
industri difokuskan untuk aplikasi di industri sehingga diharapkan
lebih

memudahkan

Keputusan

Menteri

para

pengguna

Kesehatan

di

Nomor

lapangan,

dimana

pada

1405/Menkes/SK/XI/2002

tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan
Industri tidak hanya mengatur untuk industri saja tetapi juga di
perkantoran.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini diharapkan dapat
menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi
standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri.
B.

Tujuan
1.

Tujuan Umum
Memberikan
lingkungan

kerja

acuan

standar

industri

yang

dan

persyaratan

dapat

kesehatan

digunakan

dalam

manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja di tempat
kerja.
2.

Tujuan Khusus
a.

memberikan acuan nilai ambang batas yang terdiri dari
bahaya fisik dan kimia.

b.

memberikan acuan indikator pajanan biologi.

c.

memberikan acuan persyaratan kesehatan lingkungan kerja
yang terdiri dari bahaya fisik, biologi, dan penanganan beban
manual.
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C.

D.

Sasaran
1.

industri usaha besar, menengah, mikro dan kecil;

2.

pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

3.

penyedia jasa keselamatan dan kesehatan kerja;

4.

perguruan tinggi; dan

5.

pihak lain yang berkepentingan.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup standar dan persyaratan kesehatan lingkungan
kerja industri terdiri dari nilai ambang batas, indikator pajanan biologi,
serta persyaratan lingkungan kerja industri.

E.

Pengertian
1.

Kesehatan Lingkungan Kerja Industri adalah upaya pencegahan
penyakit

dan/atau

gangguan

kesehatan

dari

faktor

risiko

lingkungan kerja industri yang terdiri dari faktor bahaya fisik,
kimia, biologi, ergonomi, dan sanitasi untuk mewujudkan kualitas
lingkungan kerja industri yang sehat.
2.

Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis
kesehatan pada media lingkungan.

3.

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja merupakan nilai atau
pedoman yang harus dipenuhi dan dilaksanakan di tempat kerja.

4.

Nilai

Ambang

Batas

(NAB)

faktor

fisik/kimia

adalah

intensitas/konsentrasi rata-rata pajanan bahaya fisik/kimia yang
dapat diterima oleh hampir semua pekerja tanpa mengakibatkan
gangguan kesehatan atau penyakit dalam pekerjaan sehari-hari
untuk waktu tidak melebihi 8 jam perhari dan 40 jam perminggu,
yang terdiri dari TWA (Time Weighted Average), STEL (Short Term
Exposure Limit), dan Ceiling
5.

TWA (Time Weighted Average) adalah nilai pajanan atau intensitas
rata-rata tertimbang waktu di tempat kerja yang dapat diterima
oleh hampir semua pekerja tanpa mengakibatkan gangguan
kesehatan atau penyakit, dalam pekerjaan sehari-hari untuk
waktu tidak melebihi 8 jam perhari dan 40 jam perminggu.

6.

STEL (Short Term Exposure Limit) adalah nilai pajanan rata-rata
tertinggi dalam waktu 15 menit yang diperkenankan dan tidak
boleh terjadi lebih dari 4 kali, dengan periode antar pajanan
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minimal 60 menit selama pekerja melakukan pekerjaannya dalam
8 jam kerja perhari.
7.

Ceiling adalah nilai pajanan atau intensitas factor bahaya di
tempat kerja yang tidak boleh dilampaui selama jam kerja.

8.

Indikator Pajanan Biologi (IPB) adalah nilai acuan konsentrasi
bahan kimia yang terabsorpsi, hasil metabolisme (metabolit) bahan
kimia yang terabsorpsi, atau efek yang ditimbulkan oleh bahan
kimia tersebut yang digunakan untuk mengevaluasi pajanan
biologi dan potensi risiko kesehatan pekerja.

9.

Penanganan Beban manual adalah setiap aktivitas pengangkutan
atau pemindahan beban oleh satu atau lebih pekerja secara
manual, termasuk mengangkat meletakkan mendorong menarik
atau membawa beban.

10. Persyaratan faktor fisik merupakan nilai intensitas pajanan
bahaya fisik yang disyaratkan di lingkungan kerja industri
meliputi pencahayaan, getaran seluruh tubuh dalam periode 24
jam dengan crest factor 6-9, radiasi radio frekuensi dan gelombang
mikro (30 kHz - 300 GHz), dan laser.
11. Persyaratan faktor biologimerupakan nilai maksimal bakteri dan
jamur yang disyaratkan yang terdapat di udara ruang kantor
industri.
12. Persyaratan penanganan beban manualmerupakan hal-hal atau
kondisi yang disyaratkan bagi setiap tempat kerja dalam rangka
mencegah atau mengurangi risiko terjadinya cedera pada tulang
belakang ataupun pada bagian tubuh lain akibat aktivitas
penanganan beban manual.
13. Standar baku mutu kesehatan lingkungan adalah spesifikasi
teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang
berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan
masyarakat.
14. Perusahaan adalah:
a.

setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan
hukum, baik milik swasta atau maupun milik negara yang
memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
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b.

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai
pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

15. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Industri dengan Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif
yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah,
yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di
Indonesia.
17. Industri dengan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Industri dengan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Industri dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi
kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang

kekuasaan

pemerintahan

negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
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21. Pemerintah

Daerah

adalah

kepala

daerah

sebagai

unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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BAB II
STANDAR KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI
A.

NILAI AMBANG BATAS LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI
1.

Faktor Fisik
a.

Iklim Kerja
Nilai

Ambang

Batas

(NAB)

iklim

lingkungan

kerja

merupakan batas pajanan iklim lingkungan kerja atau
pajanan panas (heat stress) yang tidak boleh dilampaui
selama 8 jam kerja per hari sebagaimana tercantum pada
Tabel 1. NAB iklim lingkungan kerja dinyatakan dalam
derajat Celsius Indeks Suhu Basah dan Bola (oC ISBB).
Tabel 1. Nilai Ambang Batas Iklim Lingkungan Kerja Industri
Alokasi Waktu

NAB (oC ISBB)
Sedang
Berat Sangat Berat

Kerja dan Istirahat

Ringan

75 – 100%

31,0

28,0

*

*

50 – 75%

31,0

29,0

27,5

*

25 – 50%

32,0

30,0

29,0

28,0

0 – 25%

32,5

31,5

30,0

30,0

Catatan:
1.

ISBB atau dikenal juga dengan istilah WBGT (Wet Bulb
Globe

Temperature)

merupakan

indikator

iklim

lingkungan kerja
2.

ISBB luar ruangan = 0,7 Suhu Basah Alami + 0,2 Suhu
Bola + 0,1 Suhu Kering

3.

ISBB dalam ruangan = 0,7 Suhu Basah Alami + 0,3
Suhu Bola

(*)

tidak diperbolehkan karena alasan dampak fisiologis
NAB iklim lingkungan kerja ditentukan berdasarkan

alokasi waktu kerja dan istirahat dalam satu siklus kerja (8
jam per hari) sertarata-rata laju metabolik pekerja. Kategori
laju metabolik, yang dihitung berdasarkan rata-rata laju
metabolik pekerja, tercantum pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kategori Laju Metabolik dan Contoh Aktivitas
Kategori
Istirahat

Laju Metabolik
(W)**
115
(100 – 125)***

Contoh Aktivitas
Duduk
Duduk

sambil

melakukan

pekerjaan

ringan dengan tangan,
atau
Ringan

180
(125 – 235)***

dengan

dan

tangan

lengan,

dan

mengemudi.
sambil

Berdiri

melakukan

pekerjaan
dengan

ringan
lengan

dan

sesekali berjalan.
Melakukan

pekerjaan

sedang: dengan tangan
dan
Sedang

300
(235 – 360)***

lengan,

dengan

lengan

dan

kaki,

dengan

lengan

dan

pinggang,

atau

mendorong

atau

menarik

yang

beban

ringan. Berjalan biasa
Melakukan

pekerjaan

intensif: dengan lengan
dan

pinggang,

membawa

benda,

menggali, menggergaji
Berat

415
(360 – 465)***

secara
mendorong

atau

menarik

yang

berat,
cepat.
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Laju Metabolik

Kategori

Contoh Aktivitas

(W)**

Sangat Berat

Melakukan

520
(> 465)***

pekerjaan

sangat intensif dengan
kecepatan maksimal.

Catatan:
(**) Dihitung menggunakan estimasi dengan standar berat
badan 70 kg. Untuk menghitung laju metabolik dengan
berat badan yang lain, dilakukan dengan mengalikan
hasil estimasi laju metabolik dengan rasio antara berat
badan aktual pekerja dengan 70 kg.
(***) Mengacu pada ISO 8996 Tahun 2004.
Hasil pengukuran iklim lingkungan kerja harus dikoreksi
dengan nilai koreksi pakaian kerja sebagaimana tercantum
pada Tabel 3. Nilai yang telah dikoreksi dibandingkan dengan
nilai NAB pada Tabel 1.
Tabel 3. Nilai Koreksi Pakaian Kerja
Nilai koreksi yang
Jenis Pakaian Kerja

ditambahkan pada hasil
pengukuran ISBB (oC)

Pakaian kerja biasa (kemeja dan
celana panjang)
Coveralls

0

Pakaian kerja dua lapis
Coveralls

0

dari

bahan

+3
SMS

polypropylene
Coveralls dari bahan polyolefin
Coveralls anti uap (penggunaan
terbatas)
Langkah-langkah

dalam

penggunaan

+0,5
+1
+11

pedoman

lingkungan kerja adalah sebagai berikut:
1)
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Pengukuran iklim lingkungan kerja dilakukan dengan
menggunakan alat ukur dan metode yang standar. Alat
ukur yang digunakan minimal harus mengukur suhu
basah alami, suhu kering, dan suhu bola. Penghitungan
nilai iklim lingkungan kerja disesuaikan dengan kondisi
lingkungan kerja dalam ruang atau luar ruang.
2)

Melakukan koreksi hasil pengukuran iklim lingkungan
kerja dengan pakaian kerja
Hasil pengukuran iklim lingkungan kerja dikoreksi
dengan

nilai

koreksi

pakaian

kerja

sebagaimana

tercantum pada Tabel 3. Lihat contoh kasus 1.
3)

Menentukan beban kerja berdasarkanlaju metabolik
Laju metabolik yang dimaksud pada peraturan ini adalah
laju metabolik yang telah dikoreksi dengan berat badan
pekerja. Koreksi laju metabolik dihitung menggunakan
formula berikut:

Dimana:
Laju metabolik (observasi) merupakan laju metabolik
yang diperoleh berdasarkanobservasi aktivitas kerja.
Hasil

penghitungan

laju

metabolik

(koreksi)

dikategorikan berdasarkan Tabel 2.
4)

Menentukan alokasi waktu kerja dan istirahat dalam
satu siklus kerja (work-rest regimen)
Penentuan kategori alokasi waktu kerja dan istirahat
dalam satu sikluskerja dilakukan dengan menghitung
proporsi antara waktu kerja yang terpajan panas dengan
waktu istirahat dalam satu siklus kerja, yang dinyatakan
dalam persen.
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5)

Menetapkan nilai NAB yang sesuai
Berdasarkan langkah 3 – 4, maka dapat ditetapkan nilai
iklim lingkungan kerja yang diperbolehkan sebagaimana
tercantum pada Tabel 1. Proses penetapan nilai NAB
yang sesuai contoh kasus 1 terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. Proses penetapan NAB iklim lingkungan kerja
(oC ISBB)berdasarkan kategori laju metabolik dan alokasi
waktukerja dan istirahat dalam satu siklus
6)

Menetapkan kesimpulan
Kesimpulan merupakan pernyataan yang menjelaskan
apakah iklim lingkungan kerja melebihi NAB atau tidak.
Kesimpulan diperoleh dengan membandingkan antara
nilai iklim lingkungan kerja yang telah dikoreksi pakaian
kerja (langkah 2) dengan NAB yang ditetapkan (langkah
5).

Contoh Kasus 1:
Seorang pekerja dengan berat badan 75 kg melakukan
aktivitas menarik beban yang ringan di dalam gudang.
Kategori alokasi waktu kerja dan istirahat dalam satu siklus
kerja adalah 50%-75%. Pakaian kerja yang digunakan dua
lapis. Hasil pengukuran iklim lingkungan kerja adalah 30oC
ISBB.
Berdasarkan data-data di atas, tentukan:
1)

Berapakah nilai pajanan iklim lingkungan kerja (oC
ISBB) untuk aktivitas tersebut?
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2)

Apakah pekerja tersebut berpotensi mengalami tekanan
panas?

Penyelesaian:
1)

Menentukan iklim lingkungan kerja yang dikoreksi
dengan nilai koreksi pakaian kerja.


Iklim lingkungan kerja

(koreksi)

= 30oC ISBB + 3oC =

33 oC
2)

Menentukan laju metabolik koreksi
a)

laju metabolik untuk aktivitas menarik beban yang
ringan adalah 300 W (Tabel 2)

b)


Masih kategori sedang

Jawaban pertanyaan:
1)

NAB

oC

ISBB untuk 50%-75% dan laju metabolisme

sedang adalah 29oC (Tabel 1.)
2)

Pekerja terpajan iklim lingkungan kerja melebihi NAB
iklim kerja (33oC berbanding 29oC) dan berpotensi
mengalami dampak fisiologis (heat strain)

Kesimpulan:
Dari kasus di atas maka dapat disimpulkan bahwa pekerja
yang melakukan aktivitas menarik beban ringan di dalam
gudang tersebut terpajan oleh iklim lingkungan kerja yang
melebihi NAB dan berpotensi mengalami dampak fisiologis
(heat strain).
b.

Kebisingan
Nilai Ambang Batas kebisingan merupakan nilai yang
mengatur

tentang

tekanan

bising

rata-rata

atau

level

kebisingan berdasarkan durasi pajanan bising yang mewakili
kondisi

dimana

hampir

semua

pekerja

terpajan

bising

berulang-ulang tanpa menimbulkan gangguan pendengaran
dan memahami pembicaraan normal.
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NAB kebisingan yang diatur dalam peraturan ini tidak
berlaku untuk bising yang bersifat impulsive atau dentuman
yang lamanya <3 detik.
NAB kebisingan untuk 8 jam kerja per hari adalah
sebesar 85 dBA. Sedangkan NAB pajanan kebisingan untuk
durasi pajanan tertentu dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. NAB Kebisingan
Durasi Pajanan
Satuan

Kebisingan
per Hari

Jam

Menit

Detik

Level Kebisingan
(dBA)

24

80

16

82

8

85

4

88

2

91

1

94

30

97

15

100

7,5

103

3,75

106

1,88

109

0,94

112

28,12

115

14,06

118

7,03

121

3,52

124

1,76

127

0,88

130

0,44

133

0,22

136

0,11

139

Catatan:
Pajanan bising tidak boleh melebihi level 140 dBC walaupun
hanya sesaat.
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Beberapa hal yang diperhatikan dalam menginterpretasikan
NAB kebisingan adalah sebagai berikut:
1)

NAB

kebisingan

merupakan

dosis

efektif

pajanan

kebisingan dalam satuan dBA yang diterima oleh telinga
(organ pendengaran) dalam periode waktu tertentu yang
tidak

boleh

dilewati

oleh

pekerja

yang

tidak

menggunakan alat pelindungtelinga.
2)

Apabila seorang pekerja terpajan bising di tempat kerja
tanpa menggunakan alat pelindung telinga selama 8 jam
kerja per hari, maka NAB pajanan bising yang boleh
diterima oleh pekerja tersebut adalah 85 dBA.

3)

Pengukuran tekanan bising lingkungan kerja industri
dilakukan dengan menggunakan sound level meter
mengikuti metode yang standar.

4)

Pengukuran dosis efektif pajanan

bising dilakukan

dengan menggunakan alat monitoring pajanan personal
(noise dosimeter). Pengukuran dosis pajanan dilakukan
sesuai dengan satu periode shift kerja (8 jam per hari).
Apabila jam kerja kurang atau lebih dari 8 jam per hari,
maka durasi pengukuran dilakukan sesuai dengan lama
jam kerja.
Apabila menggunakan alat pelindung telinga (APT) untuk
mengurangi

dosis

pajananbising,

maka

perlu

diperhatikan kemampuan APT dalam mereduksi pajanan
bising yang dinyatakan dalam noise reduction rate (NRR).
Perhitungan kebutuhan NRR dapat dilihat pada contoh 2
dan contoh 3.
Contoh Kasus 2: Perhitungan NRR untuk proteksi tunggal
Pada kemasan/brosur/kotak suatu produk APT tertulis NRR
sebesar 33 dB. Pajanan kebisingan 95 dBA, Maka pajanan
efektif dengan menggunakan APT tersebut adalah:
Pajanan efektif (dBAefektif) = dBA pajanan – [NRR

APT

– 7 (faktor

koreksi)] x 50%.
Pajanan efektif (dBAefektif) = 95 dBA – [33 – 7] x 50% = 82
dBA pajanan di bawah NAB.
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Contoh Kasus 3:Perhitungan NRR untuk proteksi ganda
Pada kemasan/brosur/kotak suatu produk APT tertulis NRR
sebesar 33 dB (ear plug) dan 24 dB (ear muff). Pajanan
kebisingan

100

dBA,

Maka

pajanan

efektif

dengan

menggunakan dua APT (ear plug dan ear muff) tersebut
adalah:
Pajanan efektif (dBAefektif) = dBA pajanan – {[NRR

APT tertinggi

–

7faktor koreksi] x 50%} + 5 dB.
Pajanan efektif (dBAefektif) = 100 dBA – {[33 – 7] x 50%} + 5 = 82
dBApajanan di bawah NAB.
c.

Getaran
Jenis pajanan getar yang dapat diterima pekerja dapat
berupa getaran tangan dan lengan serta getaran seluruh
tubuh.
1)

NAB Getaran Tangan dan Lengan
Nilai Ambang Batas pajanan getaran pada tangan
dan

lengan

sebagaimana

tercantum

pada

Tabel

5

merupakan nilai rata-rata akselerasi pada frekuensi
dominan (meter/detik2) berdasarkan durasi pajanan 8
jam per hari kerja yang mewakili kondisi dimana hampir
semua pekerja terpajan getaranberulang-ulang tanpa
menimbulkan

gangguan

kesehatan

atau

penyakit.

Pekerja dapat terpajan getaran tangan dan lengan pada
saat menggunakan alat kerja seperti gergaji listrik,
gerinda,jack hammer dan lain-lain.
NAB getaran tangan dan lengan untuk 8 jam kerja
per hari adalah sebesar 5 meter/detik2. Sedangkan NAB
getaran tangan dan lenganuntuk durasi pajanan tertentu
dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Nilai Ambang Batas Getaran Tangan dan Lengan
Durasi Pajanan per

Nilai Akselerasi pada Frekuensi

Hari Kerja

Dominan (meter/detik2)

8
4
2
1
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Arah gerakan tangan yang bergetar terdiri atas
gerakan biodinamik dan gerakan biosentrik. Kecepatan
getaran atau nilai akselerasi getaran tangan dan lengan
terdiri atas tiga arah aksis (x, y, dan z) seperti terlihat
pada gambar 2.

Gambar 2. Sistem Biodinamik dan Biosentrik Tangan
menunjukkan Arah Aksis Akselerasi Getaran (Sumber:
TLV-ACGIH USA 2016)
Beberapa

hal

yang

diperhatikan

dalam

menginterpretasikan NAB getaran tangan dan lengan
adalah sebagai berikut.
a)

Pengukuran getaran tangan dan lengan dilakukan
dengan menggunakan vibrasi meter sesuai metode
yang standar.

b)

NAB getaran tangan dan lengan nilai merupakan
nilai rata-rata akselerasi pajanan getaran tangan
dan lengan dalam satuan meter/detik2yang diterima
oleh tangan dan lengan pekerja dalam periode
waktu tertentu yang tidak boleh dilewati.

c)

Nilai Ambang Batas untuk durasi pajanan getaran
tangan dan lengan selain yang tercantum pada
Tabel 5, dapat dihitung dengan rumus:

Keterangan:
t = durasi pajanan dalam jam
a = nilai

hasil

pengukuran

akselerasi

tangan dan lengan (meter/detik2)
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Contoh Kasus 4:
Nilai akselerasi getaran tangan dan lengan berdasarkan
hasil pengukuran sebesar 12 meter/detik2. Hitung durasi
pajanan yang diperbolehkan!
Penyelesaian:

Waktu

pajanan

yang

diperbolehkan

untuk

getaran

tangan dan lengan sebesar 12 meter/detik2 adalah
selama 1,391 jam.
2)

Getaran Seluruh Tubuh
Getaran yang diterima seluruh tubuh harus dievaluasi
pada masing-masing aksis (x, y dan z) dan resultan dari
3 aksis.
a)

Pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk Masingmasing Aksis (x, y dan z)
Nilai Ambang Batas pajanan getaran seluruh
tubuh sebagaimana tercantum pada Tabel 6 (untuk
aksis x dan y) dan Tabel 7 (untuk aksis z)
merupakan akselerasi rata-rata dalam meter/detik2
pada frekuensi (hertz) dan durasi pajanan yang
mewakili kondisi dimana hampir semua pekerja
berulangkali terpajan dengan risiko minimum pada
nyeri punggung, gangguan kesehatan pada tulang
belakang

dan

ketidakmampuan

mengoperasikan kendaraan dengan benar.
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Gambar 3. Faktor Pembebanan Getaran Seluruh
Tubuh (aksis x, y dan z)
(Sumber: TLV-ACGIH USA 2016)
Tabel 6. Nilai Ambang Batas Pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk Aksis
x atau y
Akselerasi (meter/detik2)

Frekuensi
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Durasi Pajanan

Hertz

24 jam 16 jam 8 jam 4 jam

1,0
1,25
1,6
2,0
2,5
3,15
4,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
20,0
25,0
31,5
40,0
50,0
63,0
80,0

0,100
0,100
0,100
0,100
0,125
0,160
0,200
0,250
0,315
0,40
0,50
0,63
0,80
1,00
1,25
1,60
2,00
2,50
3,15
4,00

0,135
0,135
0,135
0,135
0,171
0,212
0,270
0,338
0,428
0,54
0,675
0,855
1,06
1,35
1,71
2,12
2,70
3,38
4,28
5,4

0,224
0,224
0,224
0,224
0,280
0,355
0,450
0,560
0,710
0,900
1,12
1,40
1,80
2,24
2,80
3,55
4,50
5,60
7,10
9,00

0,355
0,355
0,355
0,355
0,450
0,560
0,710
0,900
1,12
1,40
1,80
2,24
2,80
3,55
4,50
5,60
7,10
9,00
11,2
14,0

2,5

1

jam

jam

0,50
0,50
0,50
0,50
0,63
0,8
1,0
1,25
1,60
2,0
2,5
3,15
4,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
20,0

0,85
0,85
0,85
0,85
1,06
1,32
1,70
2,12
2,65
3,35
4,25
5,30
6,70
8,5
10,6
13,2
17,0
21,2
26,5
33,5

25 menit 16 menit
1,50
1,50
1,50
1,50
1,9
2,0
2,5
3,15
4,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
31,5
40,0
50,0

1,50
1,50
1,50
1,50
1,9
2,36
3,0
3,75
4,75
6,0
7,5
9,5
11,8
15,0
19,0
23,6
30,0
37,5
45,7
60,0

1
menit
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
3,15
4,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
20,0
25,0
31,5
40,0
50,0
63,0
80,0
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Tabel 7. Nilai Ambang Batas Pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk Aksis z
Akselerasi (meter/detik2)

Frekuensi
Hertz
1,0
1,25
1,6
2,0
2,5
3,15
4,0
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
20,0
25,0
31,5
40,0
50,0
63,0
80,0
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Durasi Pajanan
24 jam
0,280
0,250
0,224
0,200
0,180
0,160
0,140
0,140
0,140
0,140
0,180
0,224
0,280
0,355
0,450
0,560
0,710
0,900
1,120
1,400

16 jam
0,383
0,338
0,302
0,270
0,239
0,212
0,192
0,192
0,192
0,192
0,239
0,302
0,383
0,477
0,605
0,765
0,955
1,19
1,53
1,91

8 jam
0,63
0,56
0,50
0,45
0,40
0,355
0,315
0,315
0,315
0,315
0,40
0,50
0,63
0,80
1,0
1,25
1,60
2,0
2,5
3,15

4 jam
1,06
0,95
0,85
0,75
0,67
0,60
0,53
0,53
0,53
0,53
0,67
0,85
1,06
1,32
1,70
2,12
2,65
3,35
4,25
5,30

2,5 jam
1,40
1,26
1,12
1,00
0,90
0,80
0,71
0,71
0,71
0,71
0,90
1,12
1,40
1,80
2,24
2,80
3,55
4,50
5,60
7,10

1 jam
2,36
2,12
1,90
1,70
1,50
1,32
1,18
1,18
1,18
1,18
1,50
1,90
2,36
3,00
3,75
4,75
6,00
7,50
9,50
11,8

25 menit
3,55
3,15
2,80
2,50
2,24
2,00
1,80
1,80
1,80
1,80
2,24
2,80
3,55
4,50
5,60
7,10
9,10
11,2
14,0
18,0

16 menit
4,25
3,75
3,35
3,00
2,65
2,35
2,12
2,12
2,12
2,12
2,65
3,35
4,25
5,30
6,70
8,50
10,6
13,2
17,0
21,2

1 menit
5,60
5,00
4,50
4,00
3,55
3,15
2,80
2,80
2,80
2,80
3,55
4,50
5,60
7,10
9,00
11,2
14,0
18,0
22,4
28,0
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b)

Pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk Resultan 3
Aksis (x, y dan z)
Nilai Ambang Batas Ceiling untuk pajanan
Getaran Seluruh Tubuh resultan 3 aksis (x, y, dan z)
adalah sebesar 1,15 meter/detik2.Resultan untuk
pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk resultan 3
aksis (x, y, dan z) dihitung dengan rumus:

Dimana

Keterangan:
Awx

= total nilai akselerasi yang terukur dengan
faktor

pembebanan

(weighted

rmsacceleration) untuk aksis x
Wfx

= faktor pembebanan untuk aksis x pada
setiap 1/3 frekuensi octave band dari 1
hingga 80 Hertz

Afx

= nilai akselerasi rms untuk spektrum aksis
x pada setiap 1/3 frekuensi octave band
dari 1 hingga 80 Hertz

Keterangan:
Awy

= total nilai akselerasi yang terukur dengan
faktor

pembebanan

(weighted

rmsacceleration) untuk aksis y
Wfy

= faktor pembebanan untuk aksis y pada
setiap 1/3 frekuensi octave band dari 1
hingga 80 Hertz

Afy

= nilai akselerasi rms untuk spektrum aksis
y pada setiap 1/3 frekuensi octave band
dari 1 hingga 80 Hertz

5935
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Keterangan:
Awz

= total nilai rms pembobotan akselerasi yang
terukur

(weighted

rms

acceleration)

untukaksis z
Wfz

= faktor pembebanan untuk aksis z pada
setiap 1/3 frekuensi octave band dari 1
hingga80 Hertz

Afz

= nilai rms akselerasi untuk spektrum aksis
z pada setiap 1/3 frekuensi octave band
dari1 hingga 80 Hertz

Nilai faktor pembebanan pada masing-masing aksis
dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Faktor Pembebanan untuk Menghitung
Resultan Getaran Seluruh Tubuh untuk Pajanan 8
Jam per Hari
Frekuensi
(Hertz)
1
1,25
1,6
2
2,5
3,15
4
5
6,3
8
10
12,5
16
20
25
31,5
40
50

5936

Faktor Pembebanan
Vibrasi
Vibrasi Transversal
Longitudinal z

x, y (Gambar 2)

0,5
0,56
0,63
0,71
0,8
0,9
1
1
1
1
0,8
0,63
0,5
0,4
0,315
0,25
0,2
0,16

1
1
1
1
0,8
0,63
0,5
0,4
0,315
0,25
0,2
0,16
0,125
0,1
0,08
0,063
0,05
0,04
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Faktor Pembebanan
Vibrasi
Vibrasi Transversal

Frekuensi
(Hertz)
63
80
c)

Longitudinal z

x, y (Gambar 2)

0,125
0,1

0,0315
0,025

Nilai ambang batas getaran seluruh tubuh untuk
resultan 3 aksis (x, y, dan z) dengan Crest Factor > 6
hingga 9
Nilai Ambang Batas untuk pajanan getaran
seluruh tubuh yang memiliki nilai perbandingan
akselerasi

tertinggi

dengan

akselerasi

terendah

(crest factor) antara 6-9 untuk 8 jam kerja per hari
adalah 0,8661. Sedangkan NAB getaran seluruh
tubuh dengan crest factor 6-9 untuk durasi pajanan
tertentu dapat dilihat pada Tabel 9.
Resultan

untuk

pajanan

Getaran

Seluruh

Tubuh dengan crest factor 6-9 untuk 3 aksis (x, y,
dan z) dihitung dengan rumus:

Keterangan:
Aw(8)

= pajanan harian getaran selama 8 jam
untuk aksis x, y

dan

z

(ms-2

rms)
awlj

= nilai total pembebanan akselerasi pada
aksis x , y atau z

selama

periode

pajanan j (ms-2 rms).
Untuk nilai pembebanan lihat Tabel 8.
T0

= durasi selama periode pajanan j (detik)

Dimana
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Keterangan:
Awx

= total

nilai

faktor

akselerasi yang terukur dengan
pembebanan

rms

(weighted

acceleration) untuk aksis x
Wfx

= faktor pembebanan untuk aksis x pada
setiap 1/3 frekuensi octave band dari 1
hingga 80 Hertz

Afx

= nilai akselerasi rms untuk spektrum aksis
x pada setiap 1/3 frekuensi octave band
dari1 hingga 80 Hertz

Keterangan:
Awy

= total nilai akselerasi yang terukur dengan
faktor

pembebanan

(weighted

rms

acceleration) untuk aksis y Wfy = faktor
pembebanan untuk aksis y pada setiap
1/3 frekuensi octave band dari 1 hingga
80 Hertz
Afy

= nilai akselerasi rms untuk spektrum aksis
y pada

setiap 1/3 frekuensi octave band

dari 1 hingga 80

Hertz

Keterangan:
Awz

= total nilai rms pembobotan akselerasi yang
terukur (weighted

rms

acceleration)

untukaksis z
Wfz

= faktor pembebanan untuk aksis z pada
setiap 1/3

frekuensi octave band dari 1

hingga 80 Hertz
Afz

= nilai rms akselerasi untuk spektrum aksis
z pada setiap 1/3 frekuensi octave band
dari 1 hingga 80 Hertz
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Nilai faktor pembebanan pada masing-masing aksis
dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Nilai Ambang Batas getaran seluruh tubuh
untuk resultan 3 aksis (x, y, dan z)dengan Crest
Factor > 6 hingga 9
Durasi (Jam)
0,1667
0,5000
1,0000
2,0000
4,0000
8,0000
24,0000

NAB Resultan 3 aksis (x,
y, z) (meter/detik2)
6,0000
3,4644
2,4497
1,7322
1,2249
0,8661
0,5000

Catatan:
NAB ini tidak berlaku untuk pajanan kurang dari 10
menit
d)

Pajanan Getaran Seluruh Tubuh untuk Resultan 3
Aksis (x, y dan z) dengan Crest Factor > 9
Untuk getaran seluruh tubuh dengan crest
factor > 9, maka perhitungan NAB getaran seluruh
tubuh (Vibration Dose Value/VDV) dihitung dalam
setiap aksis x, y dan z sebagai berikut:

Keterangan:
VDV = Vibration Dose Value (meter per detik1,75rmq)
Kl

= faktor pengali untuk setiap arah (k = 1,4
untuk l = x, y; k

T

= durasi pajanan (detik atau jam)

T0

= referensi durasi 8 jam atau 28.800 detik
(detik atau jam)

5939

= 1,0 untuk l = z)
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awl (t)= besar akselerasi yang terukur (the weighted
acceleration) masing- masing aksis (x,y, x)
sebagai fungsi waktu antara 0,5 dan 80 Hz
(meter per detik1,75rmq)
Perhitungan VDV tidak berlaku untuk pajanan
yang melebihi 8 jam. Nilai Ambang Batas (NAB)
Ceiling sebesar 17,0 meter per detik1,75
Pedoman Penggunaan NAB Getaran Seluruh
Tubuh untuk masing-masing Aksis (x, y, dan z)
NAB getaran seluruh tubuh digunakan dengan
mengikuti tahapan berikut:
(1)

Pertama perhatikan nilai hasil pengukuran
getaran seluruh tubuh untuk setiap frekuensi
pada masing-masing aksis x, y, dan z.
Contoh:
(a)

Hasil pengukuran pada aksis x atau y
pada

frekuensi

10

Hz

dengan

durasi

pajanan selama 8 jam, maka akselerasi
getaran

pada

aksis

x,

y

tidak

boleh

melebihi 1,12 m/detik2 (lihat Tabel 6)
(b)

Hasil pengukuran pada aksis z pada
frekuensi 10 Hz dengan durasi pajanan
selama 8 jam, maka akselerasi getaran
pada aksis z tidak boleh melebihi 0,40
m/detik2. (Lihat Tabel 7)

(2)

Untuk perhitungan akselerasi resultan maupun
yang mempertimbangkan crest factor mengikuti
formula pada pedoman

d.

Radiasi Non-Pengion
Nilai ambang batas radiasi non pengion yang diatur
dalam peraturan ini adalah radiasi Medan magnet statis (0300 Hz), Medan listrik statis (≤ 30 kHz), dan radiasi
ultraviolet.

5940
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1)

Radiasi Medan Magnet Statis (0 – 300 Hz)
a)

NAB Radiasi Medan Magnet Statis (0 – 300 Hz)
Medan magnet statis adalah suatu medan
magnet atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan
arus listrik. Nilai Ambang Batas (NAB) radiasi
medan

magnet

statis

di

lingkungan

kerja

merupakan batas pajanan tertinggi (ceiling) yang
tidak boleh dilampaui selama 8 jam kerja per hari
sebagaimana

tercantum

pada

Tabel

10.

NAB

pajanan radiasi medan magnet statis dinyatakan
dalam Tesla.
Tabel 10. NAB Ceiling untuk Medan Magnet Statis
(0 – 300 Hz)
Pajanan

NAB Ceiling

Seluruh tubuh (tempat kerja umum)

2T

Seluruh

tubuh

(pekerja

dengan

pelatihan khusus dan lingkungan

8T

kerja yang terkendali)
Anggota gerak

20 T

Pengguna peralatan medis elektronik
yang diimplan*

0,5 Mt

Catatan:
(*)

Harap

memperhatikan

rekomendasi

peralatan

spesifikasi
medis

implan

atau
yang

digunakan.
Beberapa

hal

yang

diperhatikan

dalam

menginterpretasikan NAB Radiasi medan magnet
statis adalah sebagai berikut:
(1)

Medan magnet statis adalah suatu medan
magnet

atau

area

yang

ditimbulkan

oleh

pergerakan arus listrik.
(2)

NAB dengan kadar tertinggi diperkenankan
(ceiling) untuk pekerja di lingkungan kerja
umum adalah 2 tesla (T). Bagi pekerja yang

5941
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memiliki

pelatihan

khusus

tentang

radiasi

medan magnet statis dan bekerja di lingkungan
kerja yang terkendali dapat terpajan radiasi
medan

magnet

Pelatihan

sampai

khusus

mendapatkan
sensorik

statis

dengan

misalnya

pemahaman

sementara

8T.

pekerja

tentang

dampak

(transient)

yang

ditimbulkan akibat gerakan yang cepat (rapid)
pada medan magnet statis dengan densitas
fluks (flux densities) lebih dari 2T. Lingkungan
kerja yang terkendali misalnya lingkungan
kerja yang memiliki kekuatan medan magnet
statis pada benda-benda logam. Namun, tidak
menimbulkan potensi bahaya proyektil.
(3)

Pajanan pada anggota gerak (tangan dan kaki)
pekerja di lingkungan kerja secara umum tidak
boleh

melampaui

menggunakan

20

T.

feromagnetik

Pekerja
atau

yang

peralatan

medis elektronik yang diimplan tidak boleh
terpajan dengan medan magnet statis yang
melampaui 0,5 mT (mili Tesla).
2)

Radiasi Medan Listrik Statis (≤ 30 kHz)
a)

NAB Radiasi Medan Listrik Statis (≤ 30 kHz)
Nilai

Ambang

Batas

(NAB)

radiasi

medan

magnet listrik statis di lingkungan kerja merupakan
batas pajanan tertinggi (ceiling) berdasarkan rentang
frekuensi yang tidak boleh dilampaui selama 8 jam
kerja per hari sebagaimana tercantum pada Tabel
11.

NAB

pajanan

radiasi

medan

listrik

statis

dinyatakan dalam V/m.
Tabel 11. NAB Ceiling untuk Medan Listrik Statis
(≤ 30 kHz)
Frekuensi

NAB Ceiling

0 – 220 Hz

25 kV/m

220 Hz – 3 kHz
3 kHz – 30 kHz

5942

E

NAB-Ceiling

= 5,525 x 106 / f

1.842

m(*)
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Keterangan:
Hz

= Hertz

kHz

= kilohertz

kV/m

= kilovolt per meter

f

= frekuensi dalam Hertz

E

NAB-Ceiling

= rms medan listrik dalam Volt per
meter

Beberapa

hal

yang

diperhatikan

dalam

menggunakan NAB radiasi medan listrik statis
adalah sebagai berikut:
(1)

Untuk pekerja yang menggunakan alat pacu
jantung maka nilai NAB Ceiling pada frekuensi
0-220

Hz

tidak

mengganggu

karena

dapat

alat.

Pekerja

yang

fungsi

menggunakan
frekuensi

berlaku

alat

(50

pacu

atau

jantung
60

Hz)

dengan
harus

memperhatikan informasi tentang gangguan
medan listrik dari pembuat alat, bila tidak
terdapat informasi dari pembuat alat maka
pajanan tidak boleh melampaui 1 kV/m.
(2)

Nilai

NAB

pada

frekuensi

3

kHz

–

30

kHzberlaku untuk pajanan per bagian tubuh
maupun pajanan pada seluruh tubuh
Contoh Kasus 5: Perhitungan untuk frekuensi
220Hz – 3kHz
Untuk E

NAB-Ceiling

dengan frekuensi 1000 Hz maka

nilai Ceiling adalah:
E

NAB-Ceiling

= 5,525 x 106 / 1000
= 5.525 V/m
= 5,525 kV/m

5943
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3)

Radiasi Ultraviolet
a)

NAB Radiasi Ultraviolet
Nilai ambang batas ini adalah untuk radiasi
ultraviolet

dengan

nanometer

sampai

panjang
400

gelombang

nanometer

(nm)

200
dan

mewakili kondisi-kondisi yang dipercaya bahwa
hampir semua pekerja yang sehat dapat terpajan
secara

terus-menerus

tanpa

adanya

dampak

kesehatan akut yang merugikan seperti erythema
dan photokeratitis. Durasi pajanan radiasi ultraviolet
(200 – 400 nm) yang diperkenankan dapat dilihat
pada Tabel 12.
Tabel 12. Durasi Pajanan Radiasi Ultraviolet (200 –
400 nm) yang Diperkenankan
Durasi Pajanan Per Hari

Iradiasi Efektif, Ieff (mW
cm2)

8 jam

0,0001

4 jam

0,0002

2 jam

0,0004

1 jam

0,0008

30 menit

0,0017

15 menit

0,0033

10 menit

0,005

5 menit

0,01

1 menit

0,05

30 detik

0,1

10 detik

0,3

1 detik

3

0,5 detik

6

0,1 detik

30

Beberapa

sumber

ultraviolet

yang

dicakup

dalam NAB ini adalah pengelasan dan carbon arcs,
benda berpendar (fluorescent), lampu pijar dan
lampu germicidal, dan radiasi sinar matahari.

5944
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Pada individu yang fotosensitif atau individu
yang secara bersamaan terpajan dengan bahanbahan yang dapat mengakibatkan fotosensitif, maka
tidak dianjurkan untuk terpajan dengan radiasi
ultraviolet.
2.

Faktor Kimia
a.

NAB Bahan Kimia
NAB bahan kimia dalam ppm atau mg/m3 sebagaimana
tercantum pada Tabel 13 adalah konsentrasi rata-rata
pajanan bahan kimia tertentu yang dapat diterima oleh
hampir

semua

pekerja

tanpa

mengakibatkan

gangguan

kesehatan atau penyakit dalam pekerjaan sehari-hari untuk
waktu tidak melebihi 8 jam perhari dan 40 jam perminggu.
NAB terdiri dari TWA, STEL dan Ceiling dengan pengertian
sebagai berikut:
1)

TWA (Time Weighted Average) adalahkonsentrasi ratarata tertimbang waktu di tempat kerja yang dapat
diterima

oleh

mengakibatkan

hampir
gangguan

semua

pekerja

kesehatan

atau

tanpa
penyakit,

dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi
8 jam perhari dan 40 jam perminggu.
2)

STEL (Short Term Exposure Limit) adalah konsentrasi
rata-rata

tertinggi

dalam

waktu

15

menit

yang

diperkenankan dan tidak boleh terjadi lebih dari 4 kali,
dengan periode antar pajanan minimal 60 menit selama
pekerja melakukan pekerjaannya dalam 8 jam kerja
perhari.
3)

Ceiling adalah konsentrasi bahan kimia di tempat kerja
yang tidak boleh dilampaui selama jam kerja.

5945
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Tabel 13. NAB Bahan Kimia

No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

1.

Acetaldehyde

75-07-0

2.

Acetic acid

64-19-7

3.

Acetic anhydride

108-24-7

A2
Eye & URT Irr
URT & Eye Irr, Pulm func
A4
Eye & URT Irr

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

Acetone

67-64-1

URT & Eye Irr, CNS

25

50

10

15

40

1

3

5

500

1187

750

Impair
5.

Acetonitrile

75-05-8

Skin; A4
LRT Irr

40

6.

Acetophenone

98-86-2

URT Irr, Headache,
Hypoxia/Cyanosis

5946

ppm

20

A4; BEI
4.

mg/m3

10

60

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

7.

Acetylsalicylic
(Aspirin)

acid

50-78-2

8.

Acrilic acid

79-10-7

9.

Acrylonitrile

107-13-1

10.

Adipic acid

124-04-9

11.

Adiponitrile

111-69-3

-

URT Irr.
Skin; A3
CNS Impair; LRT Irr

2

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

4,3
5

URT Irr, ANS Impair
URT & LRT Irr

NAB

2

Skin

NAB

5

Skin & Eye Irr
A4; Skin

NAB

2

DSEN; A3
12.

Alachlor

15972-60-8

Hemosiderosis (liver,

1

spleen, kidney dam)
13.

Allyl bromide

106-95-6

A4; Skin
Eye & URT Irr

5947

0,1

0,2

mg/m3

ppm

mg/m
3

- 43 -

No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

Aluminum
14.

Metal

(sebagai Al)

lihat

Ethanolamine

141-43-5

16.

Amitrole

61-82-5

17.

Ammonia

7664-41-7

18.
19.

5948

2-Aminoethanol;

Ammonium

chloride,

fume
Ammonium
perfluorooctanoate

Pneumoconiosis, LRT Irr,

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

10

Neurotoxicity

Respirable fraction
15.

NAB

A4
7429-90-5

Total dust

NAB

12125-02-9
3825-26-1

Eye & Skin Irr

5
3

A3

0,2

Thyroid eff
Eye & Skin Irr
Eye & URT Irr
A3; Skin
Liver dam

6

25

17
10
0,01

35

24
20

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

20.

Tert-Amyl methyl ether

994-05-8

CNS impair, Embryo/fetal

20

dam
21.

Aniline

62-53-3

22.

o-Anisidine

90-04-0

23.

Antimony

and

compounds (sebagai Sb)

7440-36-0

A3; Skin; BEI
MeHb-emia

2

A3; Skin; BEI

0,5

MeHb-emia
-

0,5

Skin & Urt Irr
-

24.

Antimony hydride

7803-52-3

Hemolysis, Kidney dam,

0,1

LRT Irr

25.

Arsenic,

inorganic

compounds (sebagai As)

7440-38-2

A1; BEI
Lung Ca, Water soluble,
More toxic

5949

0,01

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm
26.

Arsenic,

organic

compounds (sebagai As)

7440-38-2

-

mg/m3
0,5

Water Unsoluble
-

27.

Arsine

7784-42-1

PNS &Vascular system
impair, Kidney & Liver

0,05

Impair
28.

Asbestos chrysotile

Varies with
compound

Asphalt
29.

(Bitumen)

fumes sebagai Benzene-

8052-42-4

soluble aerosol

A1
Lung Ca, Mesothelioma
A4; BEI
URT & Eye Irr

0,1 f/cc

0,5

A3
30.

Atrazine

1912-24-9

Hematologic, Repro &
Developmental eff

5950

2

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

31.

Barium,

soluble

compounds (sebagai Ba)

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

A4
7440-39-3

Eye, Skin, GI Irr,

0,5

Muscular stim

Barium Sulfate
32.

Total dust

7727-43-7

-

10

Respirable fraction
33.

Benzene

34.

Benzo(a)pyrene;

5
71-43-2

lihat

Skin; A1; BEI
Leukemia

0,5

A2; BEI

2,5

0,2

Coal tar pitch volatiles
35.

Benzotrichloride

36.

Benzyl acetate

98-07-7

140-11-4

A2; Skin

A4
URT Irr

5951

0,1

Eye, Skin, URT Irr
10

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

37.

38.

39.
40.

Benzyl chloride
Beryllium and beryllium
compounds (sebagai Be)
Biphenyl; lihat Diphenyl
Boron oxide
Total dust

41.

Boron Triflouride

42.

Bromacil

100-44-7

A3
Eye, Skin, URT Irr

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

1

A1
7440-41-7

Beryllium sens; Chronic

0,002

beryllium disease
92-52-4
1303-86-2

Pulm Func

0,2

Eye& URT Irr

02-07-7637

-

314-40-9

A3

10
1
10

Thyroid eff
43.

Bromine

7726-95-6

URT&LRT Irr, Lung dam

5952

ppm

0,1

0,66

0,2

1,3

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

44.

Bromine pentafluoride

45.

Bromoform

7789-30-2
75-25-2

Eye, Skin, URT Irr
A3
Liver dam, URT & Eye Irr

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

0,1
0,5

A3
CNS Impair, peripheral
46.

1-Bromopropane

106-94-5

neuropathy,
hematological eff,

0,1

developmental & repro
toxicity (male & female)

5953

47.

1,3-Butadiene

106-99-0

48.

Butane, all isomers

75-28-5

49.

n-Butanol

71-36-3

A2; BEI
Cancer

2

-

1000

CNS Impair
Eye & URT Irr

20

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

50.

51.

Parameter

Nomor CAS

Butanethiol; lihat Butyl

-

mercaptan
2-Butanone

Notasi

URT Irr
(Methyl

ethyl ketone)

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm

mg/m3

0,5

1,8

ppm

mg/m3

ppm

BEI
78-93-3

URT Irr, CNS & PNS

200

300

impair

52.

2-Butoxyethanol

111-76-2

53.

n-Butyl-acetate

123-86-4

54.

sec-Butyl acetate

105-46-4

55.

tert-Butyl-acetate

540-88-5

56.

n-Butyl alcohol

71-36-3

A3; BEI
Eye & URT Irr
Eye & URT Irr
Eye & URT Irr
Eye & URT Irr
Eye & URT Irr

5954

NAB

20
150

200

200
200

20

50

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

57.

sec-Butyl alcohol

78-92-2

58.

tert-Butyl alcohol

75-65-0

59.

Butyl mercaptan

109-79-5

60.

Cadmium compound
Cadmium (sebagai Cd)

7440-43-9

URT Irr; CNS Impair
CNS Impair
URT Irr

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

100
100

150

0,5

A2; BEI

0,01

Kidney dam

0,002

-

10

Calcium Carbonate
61.

Total dust

1317-65-3

Respirable fraction

5

Calcium Hydroxide
62.

Total dust

1305-62-0

-

5

1305-78-8

-

2

Respirable fraction
63.

5955

Calcium Oxide

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

30000

54000

Calcium Silicate
64.

Total dust

1344-95-2

-

7778-18-9

-

10

Respirable fraction
Calcium Sulfate
65.

Total dust

10

Respirable fraction
66.

Calcium chromate (as
Cr)

67.

Carbon black

68.

Carbon dioxide

69.

Carbon disulfide

5
13765-19-0
1333-86-4
124-38-9

75-15-0

A2
A3

3,5

Bronchitis
Asphyxia
A4; Skin; BEI
PNS Impair

5956

0,001

Lung Cancer

5000

1

9000

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

70.

Carbon monoxide

630-08-0

BEI
COHb-emia

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

25

71.

Carbon tetrabromide

558-13-4

Liver dam, Eye, URT,

0,1

0,3

5

10

Skin Irr
72.

Carbon tetrachloride

73.

Chlorine

74.

Chlorine dioxide

75.

Chlorine trifluoride

76.

Chlorobenzene

77.

5957

Chlorodiphenyl
Chlorine) (PCB)

56-23-5
7782-50-5

Liver dam
A4
URT&Eye Irr

10049-04-4

-

7790-91-2

-

108-90-7
(42%

A2; Skin; BEI

A3; BEI
Liv dam

0,5

1,5

0

Liv dam, Eye Irr,
Chloracne

3

0
0,1

10

Skin
53469-21-9

1

1

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

78.

Chlorodiphenyl

(54%

Chlorine) (PCB)

epoxypropane;

11097-69-1

80.

81.

lihat

82.

83.

5958

lihat

Ethylene chlorohydrins
Chloroethylene;

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

URT Irr, Liv dam,

0,5

Chloracne
106-89-8

Epichlorohydrin
2-Chloroethanol;

NAB

Skin; A3

1-Chloro-2,379.

NAB

lihat

Vinyl chloride
Chloroform
(Trichloromethane)
Chromite ore processing
(Chromate), sebagai Cr

Skin; A3
URT Irr, male repro

0,5

Skin; A4
107-07-3

CNS impair, Liver&kidney

1

dam
75-01-4

A1
Lung cancer; Liv dam

3

A3
67-66-3

Liver & embryofetal dam,

2

CNS impair
A1
Lung Cancer

0,05

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

84.
85.
86.

Chromium

(III)

compounds (sebagai Cr)
Chromium

(VI)

compounds
Chromium

metal

and

insol. salts (sebagai Cr)

7440-47-3
7440-47-3
7440-47-3

A4
URT & Skin Irr
A1; BEI
URT Irr, Cancer
A1
Lung cancer

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3
0,5
0,05
0,5

Coal tar pitch volatiles

87.

(benzene

soluble

fraction),

anthracene,

BaP,
acridine,

phenanthrene,

65966-93-2

A1; BEI
Cancer

0,2

chrysene,

pyrene)

88.

Cobalt metal, dust, and
fume (sebagai Co)

7440-48-4

A3; BEI
Asthma, Pulm func,
Myocardial eff

5959

0,05

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

Copper
89.

Fume (sebagai Cu)

7440-50-8

Dusts and mists (as Cu)

5960

90.

Cotton dust (l)

91.

Cresol, semua isomers

92.

Cyanides (as CN)

93.

Cyclohexane

110-82-7

94.

Cyclohexanol

108-93-0

95.

Cyclohexanone

108-94-1

96.

Cyclohexene

110-83-8

-

-

1319-77-3

-

Varies with
compound

CNS Impair
Skin
Eye Irr, CNS Impair
Skin; A3; BEI
Eye&URT Irr
CNS Impair

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

1
0,2
5

-

NAB

0,2

Irr, GI, Metal fume fever

-

NAB

5
100
50
25
300

300

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

97.

DDT
Diacetone

98.

50-29-3
alcohol

A3

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

1

Liver Dam

(4-

Hydroxy-4-methyl-2-

123-42-2

-

50

-

-

10

-

0,2

pentanone)
99.

5961

1,2-Diaminoethane;
lihat Ethylenediamine

100.

Diazomethane

334-88-3

101.

Diacetyl

431-03-8

102.

Diazinon

333-41-5

103.

o-Dichlorobenzene

95-50-1

104.

p-Dichlorobenzene

106-46-7

A4
Lung dam

0,01

A4; BEI; Skin

0,01

Cholinesterase Inhib
A4
URT & Eye Irr, Liver dam
A3
Eye Irr, Kidney dam

0,02

25
10

50

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm
A3; BEI

105.

Dichloromethane

75-09-2

106.

1,1-Dichloroethane

75-34-3

-

100

-

-

10

COHb-emia; CNS impair

mg/m3

ppm

50

1,2-Dichloroethane;
107.

lihat

Ethylene

dichloride
108.

N,N-Dimethylacetamide

127-19-5

109.

N,N-Dimethylformamide

68-12-2

110.

Diethylamine

111.
112.

5962

Dimethyl

109-89-7
carbamoyl

chloride
Dimethyl disulfide

79-44-7
625-92-0

Skin; A4; BEI
Liver & embryo/fetal dam
Skin; A4; BEI
Liver dam
Skin; A4
URT, Eye&skin irr
A2; Skin
Nasal Cancer, URT Irr
Skin
URT Irr, CNS Impair

10
10
10
0,005
0,5

25

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

113.
114.
115.

1,1-Dimethylhydrazine
Dinitrobenzene (semua
isomers)
Dioxane

(Diethylene

dioxide)

57-14-7

A3; Skin
URT Irr, Nasal Cancer
-

0,15

123-91-1

-

20

92-52-4

-

0,2

Diphenyl (Biphenyl)

117.

Ethanolamine

141-43-5

118.

Ethion

563-12-2

119.

Ethyl acetate

141-78-6

Eye & skin irr

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

6
0,05

Cholinesterase Inhib
URT &Eye irr

NAB

3

A4; BEI; Skin
-

NAB

0,01

-

116.

NAB

400

A4
120.

Ethyl acrylate

140-88-5

URT, Eye & GI Irr, CNS
impair, Skin sens

5963

5

15

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

121.

Ethyl alcohol (Ethanol)

122.

Ethylamine

64-17-5
75-04-07

A3
URT Irr
URT Irr

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

1000
5

15

100

125

400

500

A3, BEI
123.

Ethyl benzene

100-41-4

URT Irr, Kidney dam
(Nephroathy), Cochlear
impair

5964

124.

Ethyl ether

125.

Ethylene glycol dinitrate

126.

Ethylene oxide

60-29-7
628-96-6
75-21-8

CNS impair, URT irr
Skin
Vasodilation, Headache
A2
Cancer, CNS Impair

0,05
1

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

A3; Skin
127.

Ethyleneimine

151-56-4

URT Irr, Liver & Kidney

0,05

0,1

0,02

0,06

dam
128.

Ethyl isocyanate

109-90-0

129.

Ethyl mercaptan

75-08-1

130.

131.

5965

110-80-5

(EGEE)

(EGEEA)

132.

Fenamiphos

133.

Fensulfothion

URT & Eye Irr
URT Irr, CNS impair

0,5

Skin; BEI

2-Ethoxyethanol

2-Ethoxyethyl

Skin, DSEN

Male repro

5

&Embryo/fetal dam
Acetate

111-15-9
22224-92-6
115-90-2

Skin; BEI
Male repro dam
A4; Skin; BEI
Cholinesterase Inhib
A4; Skin; BEI
Cholinesterase Inhib

5
0,05
0,01

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

5966

134.

Fenthion

55-38-9

135.

Fluorine

7782-41-4

136.

Fluoride as F

137.

Fonofos

138.

Formaldehyde

50-00-0

139.

Formic acid

64-18-6

140.

Furfural

98-01-1

141.

Gallium arsenic

944-22-9

1303-00-0

A4; Skin; BEI

URT, Eye &Skin Irr

A4; BEI; Skin

URT, Eye &Skin irr
Skin; A3; BEI
URT & Eye Irr
A3
LRT Irr

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

2

0,1

Choliesterase Inhib

-

TWA

2,5

Bone dam; Fluorosis

URT &Eye irr

NAB

1

A4; BEI

DSEN, RSEN, A2

NAB

0,05

Cholinesterase Inhib
-

NAB

0,5
5

10

2
0,0003

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm

mg/m3

ppm

A3
142.

Gasoline

86290-81-5

URT & Eye Irr, CNS

300

500

Impair
143.

Glycidol

556-52-5

A3
URT, Eye, Skin Irr

2

108-08-7
144.

Heptane,

semua

isomers

142-82-5
565-59-3
589-34-4

CNS Impair, URT Irr

400

500

590-35-2
145.

1,6-Hexamethylene
Diisocyanate

822-06-0

URT Irr; Resp Sens

0,005

A3; Skin
146.

Hexachlorobenzene

118-74-1

Porphyrin eff, Skin dam,
CNS Impair

5967

0,002

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

147.

Hexchlorobutadiene

87-68-3

A3; Skin
Kidney dam

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

0,02

Skin, BEI
148.

n-Hexane

110-54-3

CNS impair, peripheral

50

neuropathy, eye irr
149.

150.

2-Hexanone (Methyl nbutyl ketone)
Hexone (Methyl isobutyl
ketone)

151.

Hydrazine

152.

Hydrogen bromide

Skin, BEI
591-78-6

Peripheral neuropathy,

10

50

75

Testicular dam
A3, BEI
108-10-1

URT Irr, Dizziness,
Headache

302-01-2

10035-10-6

A3; Skin
URT Cancer
URT Irr

5968

5

0,01

3

mg/m
3

- 64 -

No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

153.

Hydrogen chloride

7647-01-0

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

A4

mg/m3

ppm
5

URT Irr
Skin

154.

Hydrogen cyanide

74-90-8

URT Irr, Headache,

4,7

Nausea, Thyroid Eff
155.

156.

5969

Hydrogen

fluoride

(sebagai F)
Hydroge

Skin; BEI
7664-39-3

URT, LRT, Skin &Eye Irr,

0,5

2

Fluorosis
selenide

(sebagai Se)

05-07-83

157.

Hydrogen sulfide

7783-06-4

158.

Hydroquinone

123-31-9

159.

Hydroxypropyl acrylate

999-61-1

URT &Eye Irr, Nausea
URT Irr, CNS Impair

0,05
5

DSEN, A3

2

Eye Irr, Eye dam
Skin; DSEN
Eye & URT Irr

10

0,5

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

160.

Iodine

7553-56-2

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

A4

Total dust

1309-37-1

-

5

Fume
162.
163.

164.
165.

5

Isoamyl

alcohol

(primary dan secondary)
Isobutyl alcohol
Isopropyl

alcohol

Propanol)
Isopropyl Ether

123-51-3
78-83-1

(2-

Eye & URT Irr
Skin &Eye Irr

100

125

50

A4; BEI
67-63-0

Eye & URT Irr, CNS

400

500

250

310

Impair
108-20-3

-

1332-58-7

-

Kaolin
166.

Total dust
Respirable fraction

5970

ppm
0,1

Hypothyroidism, URT Irr

Iron oxide
161.

mg/m3

10
2

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

167.

168.

Kerosene-Jet Fuel-Total
Hydrocarbon vapor
Lead inorganic (sebagai
Pb)

8008-20-6
64742-81-0

169.

Lead chromate (sebagai

171.

5971

Lindane
Magnesium oxide fume
- Total Particulate

Skin & URT Irr, CNS

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

200

Impair
CNS & PNS Impair,
A2; BEI

7758-97-6

Male repro dam,
Teratogenic eff,
Vasoconstriction

Cr)
170.

NAB

0,05

Hematologic eff

Lead chromate (sebagai
Pb)

NAB

A3; Skin

A3; BEI
7439-92-1

NAB

58-89-9
1309-48-4

A3; Skin; BEI
Liver dam, CNS Impair
A4
URT, Metal fume fever

0,05
0,012
0,5
10

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

Manganese
compounds
172.

A4

(sebagai

Mn)

7439-96-5

Manganese

fume

173.

121-75-5

A4; Skin; BEI

174.

Elemental (vapor) and

7439-97-6

Methyl Chloride
Mercury

176.

(organo)

alkylcompounds
(sebagai Hg)

5972

74-87-3

CNS Impair, Kidney dam

7439-97-6

Skin; A4; BEI
CNS & PNS Impair,
Kidney dam

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

3

0,1

Skin

0,025

inorganic form
175.

TWA

1

Cholineseterase Inhib

Mercury sebagai Hg
Aryl compound

NAB

1

CNS Impair

Malathion

NAB

0,2

CNS Impair
A4

(sebagai Mn)

NAB

50

105

0,01

100

210

0,03

ppm

mg/m
3

- 68 -

No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

177.

Methyl

alcohol

(Methanol)

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

Skin; BEI
67-56-1

Headache, Eye dam,

200

250

200

250

Dizziness, Nausea
-

178.

Methyl acetate

79-20-9

Headache, Dizziness,
Nausea, Eye dam

179.

Methyl acrylate

96-33-3

180.

2-Methoxyethanol

109-86-4

181.

2-Methoxyethyl Acetate

110-49-6

182.

Methyl n-buthyl ketone

591-78-6

Skin; A4; DSEN
Skin; BEI
Hematologix & Repro eff
Skin; BEI
Hematologix & Repro eff
Skin; BEI
Peripheral neuropathy,
Testicular dam

5973

10
0,1
0,1

5

10

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

183.

Methyl Chloroform

71-55-6

A4; BEI
CNS Impair, Liver dam

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

350

ppm
450

184.

Methylcyclohexane

108-87-2

URT Irr, CNS Impair,

400

1610

Liver&kidney dam
Methyl
185.

(MEK);

ethyl

ketone

lihat

2-

78-93-3

Butanone
186.

187.

188.

5974

Methyl iodide
Methyl isobutyl ketone;
lihat Hexone
Methyl mercaptan

URT Irr, CNS & PNS

200

300

Impair
74-88-4

Eye damage, CNS Impair

2

A3; BEI
108-10-1

URT Irr, dizzines &

50

headache
74-93-1

Liver dam

0,5

75

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm

mg/m3

ppm

189.

Methyl methacrylate

80-62-6

URT & Eye irr, Body

50

100

weight eff, Pilm edema
190.
191.

192.

193.
194.

5975

Methyl parathion
Methyl

propyl

298-00-0
ketone

(2-Pentanone)
4,4-Methylene

Bis

(2

Chloroaniline) MBOCA
Methylene

bisphenyl

isocyanate (MDI)
Mica (respirable)

107-87-9

A4; Skin; BEI

0,02

Cholinesterase Inhib
Pulm func; Eye irr

200

250

Skin; A2; BEI
101-14-4

Bladder cancer; MeHb-

0,01

emia
101-68-8
12001-26-2

Resp Sens
Pneumoconiosis

0,005
3

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

Molybdenum

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

(sebagai

Mo)
Soluble compounds

5

Insoluble Compounds –
195.

Total dust

7439-98-7

Insoluble Compounds –

A3

10

LRT Irr
10

Inhalable
Insoluble Compounds –

3

Respirable
Skin; A3
196.

Naphthalene

91-20-3

URT Irr, Cataract,

10

15

Hemolytic anemia

197.

Natural
sebagai

rubber

inhalable

allergenic protein

5976

latex,

9006-04-6

Skin; DSEN RSEN
Resp sens

0,0001

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm
198.

Nickel carbonyl (sebagai
Ni)
Nickel,
insoluble

metal

13463-39-3

and

199.

inorganic

compounds

Dermatitis,

7440-02-0

(NOS)
Nickel,
inorganic

0,001

1,5

Pneumoconiosis

soluble
compounds

Lung Irr
A5

(sebagai Ni) elemental
Nickel,

A3

mg/m3

insoluble

A4
Lung dam
A1

compounds

Lung cancer

(NOS)

0,1

0,2

Skin
200.

Nicotine

54-11-5

GI dam, CNS impair,
Card impair

5977

0,5

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

201.

Nitric acid

7697-37-2

URT & Eye Irr; Dental

2

4

erosion
BEI
202.

Nitric oxide

10102-43-9

Hypoxia/Cyanosis,

25

Nitrosyl-Hb form, URT Irr
203.

Nitrobenzene

98-95-3

204.

p-Nitrochlorobenzene

205.

Nitrogen dioxide

10102-44-0

206.

Nitrous oxide

10024-97-2

100-00-5

Skin; A3
MeHb-emia
A3; Skin; BEI
MeHb-emia
A4
LRT Irr
A4
CNS impair, hematologic
eff; embryo/fetal dam

5978

1
0,1
0,2

50

1

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

207.

Octane

111-65-9

URT Irr

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

300

ppm

mg/m3

375

Particles Not Otherwise
208.

Specified (PNOS)
Inhalable

-

-

10

Respirable
209.

Ozone

210.

Parathion

3
10028-15-6
56-38-2

A4
Pulm func

0,1

Skin; A4; BEI

0,05

Cholinesterase inhib
A3; Skin; BEI

211.

Pentachlorophenol

87-86-5

URT & Eye Irr, CNS &

0,5

1

Card Impair
212.

5979

Pentane

109-66-0

Narcosis, Resp tract irr

600

750

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm

mg/m3

ppm

Skin; A4; BEI
213.

Phenol

108-95-2

URT Irr, Lung dam, CNS

5

impair
214.

215.

Phenylethylene;

lihat

Styrene
Phenyl isocyanate

A4; BEI;
100-42-5

CNS Impair, URT Irr,

50

100

Peripheral neuropathy
103-71-9

Skin; DSEN RSEN,
URT Irr

0,005

0,015

216.

Phosgene

75-44-5

URT Irr, Pulm edema,

0,1

Pulm emphysema
217.

Phosphorus (yellow)

7723-14-0

LRT, URT, GI Irr, Liv dam

0,1

A4
218.

Polyvinyl chloride

9002-86-2

Pneumoconiosis, LRT Irr,
Pulm func changes

5980

1

mg/m3

ppm

mg/m
3

- 76 -

No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

219.

Propane

74-98-6

Asphyxia

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

1000

A4; BEI
220.

2-Propanol

67-63-0

Eye & URT Irr,

200

400

200

250

200

250

CNS Impair
221.
222.

n-Propyl Acetate
n-Propyl

109-60-4
Alcohol

(Propanol)

71-23-8

Eye & URT Irr
A4
Eye & URT Irr
A3

223.

Pyridine

110-86-1

Skin Irr, Liver & kidney

5

damage
224.

225.

Selenium
sebagai Se
Selenium
sebagai Se

5981

compounds

hexafluoride

7782-49-2

7783-79-1

-

0.2

Eye&URT Irr
Pulm Edema

0.05

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm
Silica,
226.

mg/m3

amorphous,

diatomaceous

earth,

containing less than 1%

61790-53-2

-

6

crystalline silica

227.

Silica,

crystalline

cristobalite,

respirable
crystalline

Silicon carbide (Fibrous)
Silver,
soluble

metal

14808-60-7
409-21-2

0,05

A2

0,1

Pulm fibrosis,Lung cancer
A2
Mesothelioma, Cancer

0,1 f/cc

and

compounds

(sebagai Ag) (Logam Ag
– Debu & Fume)

5982

Pulm fibrosis, Lung
cancer

quartz, respirable dust

229.

14464-46-1

dust
Silica,

228.

A2;

7440-22-4

Argyria

0,1

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

Silver,

metal

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

mg/m
3

and

soluble

compounds

(sebagai

Ag)

0,01

(Ag

Terlarut)
230.

Sodium hydroxide

1310-73-2

231.

Strontium chromate

7789-06-2

A2

Styrene

100-42-5

0,0005

Cancer
A4; BEI; CNS Impair,

232.

2

URT, eye,& skin Irr

URT Irr, Peripheral

50

100

neuropathy
233.

Sulfur dioxide

7446-09-5

234.

Sulfuric acid

7664-93-9

A4
Pulm func, LRT irr
A2
Pulm func

5983

2

5

1
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm
Synthetic
235.

mg/m3

ppm

vitreous

fibers:

A2

Refractory

ceramic

Pulm fibrosis, Pulm func

0,3 f/cc

fibers
Talc

(containing

asbestos): use asbestos
236.

limit
Talc

(containing

asbestos),

no

A1
14807-96-6
A4, Pulm fibrosis; pulm

respirable

2

func

dust
237.

Tetrachloroethylene

127-18-4

238.

Tetrahydofuran

109-99-9

A3; BEI
CNS Impair
Skin; A3
URT Irr; CNS Impair;
Kidney Dam

5984

0,1 f/cc

25

100

50

100

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

239.

Tetraethyl lead (sebagai
Pb)

78-00-2

A4; Skin

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

0,075

CNS impair
A3

240.

Tetranitromethane

509-14-8

Eye& URT Irr, URT

1

cancer
241.

Thallium,

soluble

compounds (sebagai Tl)
Tin,
compounds

Skin
7440-28-0

-

(except

Pneumoconiosis (or

oxides) (sebagai Sn)

(sebagai Sn)

A4;Skin
Eye & URT Irr, Headache,
Nausea, CNS &Immune
eff

5985

2

stannosis)
7440-31-5

Tin, organic compounds

0,1

neuropathy

inorganic

242.

GI dam,Peripheral

0,1

0,2

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

ppm
243.

Titanium dioxide - Total
dust

13463-67-7

A4

mg/m3

ppm

10

LRT Irr
A4; BEI

244.

Toluene

108-88-3

Visual impair, Female

50

repro, Pregnancy loss
245.

Toluene-2,4diisocyanate (TDI)

584-84-9

A4
Resp sens

0,005

0,02

A3;Skin; BEI
246.

o-Toluidine

95-53-4

Eye, bladder & kidney Irr,
Bladder cancer, MeHb-

2

emia
A2; BEI
CNS Impair, Cognitive
247.

Trichloroethylene

79-01-6

decrements, Renal
toxicity

5986

10

25

mg/m3

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

Uranium (Soluble dan
Insoluble

Compounds,

7440-61-6

sebagai U)
248.

Vanadium

1314-62-1

A1; BEI

Vinyl acetate

108-05-4

A3

10

Impair

5987

250.

Vinyl bromide

593-60-2

251.

Vinyl chloride

75-01-4

252.

Vinyl fluoride

75-02-5

A2
Liver cancer
A1,
Lung cancer, Liver dam
A2
Liver cancer, Liver dam

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

0,05

URT & LRT Irr
URT, Eye, Skin irr; CNS

NAB

0,2

Kidney dam

A3
249.

NAB

0,5
1

1

ppm

mg/m3

0,6

ppm

mg/m
3
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No.

Parameter

Nomor CAS

Notasi
ppm

253.

254.

Xylenes

(o-,

m-,

p-

isomers)
Zinc chromate, sebagai
Cr

NAB

NAB

NAB

TWA

STEL

Ceiling (C)

mg/m3

ppm

mg/m3

A4; BEI
1330-20-7

URT &Eye Irr, CNS

100

150

Impair
11103-86-9
13530-65-9
37300-23-5

A1
Nasal cancer

0,01

Zinc oxide
255.

Fume
Total dust
Respirable fraction

5988

1314-13-2

-

5

Metal fume fever

10
5

10

ppm

mg/m
3
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Keterangan singkatan-singkatan:
V

: Vapor and Aerosol

pulm

: Pulmonary

IFV

: Inhalable and Vapor

repro

: Reproductive

PNOS

: Particles

resp

: Respiratory

sens

: Sensitization

(insoluble

or

Otherwise Specified

poorly

soluble)

Not

card

: Cardiac

URT

: Upper Respiratory Tract

CNS

: Central Nervous System

IPB

: Indikator Pajanan Biologi

COHb-emia : Carboxyhemoglobinemia

DSEN

: Dermal Sensitization

convul

: Convulsion

RSEN

: Respiratory Sensitization

dam

: Damage

eff

: Effects

form

: Formation

func

: Function

GI

: Gastrointestinal

Hb

: Hemoglobin

impair

: Impairment

inhib

: Inhibition

irr

: Irritation

LRT

: Lower Respiratory Tract

MeHb-emia : Methemoglobinema
PNS
5989

: Peripheral Nervous System
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a.

Pedoman Penggunaan NAB Bahan Kimia
1)

Sensitisasi
Notasi ‘sens’ mengacu pada bahan kimia yang
berpotensi menyebabkan sensitisasi. Bila terdapat bukti
yang spesifik rute pajanan yang menyebabkan sensitisasi
maka dituliskan DSEN (dermal sensitization) atau RSEN
(respiratory sensitization). Sensitisasi dapat disebabkan
oleh pajanan melalui jalur pernapasan, kulit atau
konjungtiva. Jika seseorang sudah mengalami sensitisasi
walaupun hanya satu kali, maka pajanan berikutnya
terhadap bahan kimia yang sama walaupun pada kadar
yang sangat rendah, biasanya dapat mengakibatkan
reaksi alergi yang berat/serius.
Contoh:

Toluene

diisocyanate

(TDI)

sering

ditemukan pada cat merupakan respiratory sensitization
dan

apabila

terjadi

pajanan

berulang

dapat

menyebabkan reaksi asma yang berat pada individu yang
sudah mengalami efek sensitisasi.
Jika mengevaluasi bahan kimia dengan notasi ‘sens’
maka penting untuk dipahami bahwa nilai NAB tidak
diperuntukkan untuk melindungi mereka yang sudah
mengalami

efek

sensitisasi,

sehingga

bagi

mereka

pajanan terhadap bahan kimia tersebut harus dihindari.
2)

Skin
Notasi ‘Skin’ mengacu pada bahan kimia yang
berpotensi berkontribusi secara signifikan terhadap total
pajanan melalui rute kulit, termasuk membran mukosa
dan mata, baik melalui kontak dengan uap, cairan
maupun

padatan.

Notasi

ini

harus

diperhatikan,

terutama bila bahan kimia tersebut kontak dengan kulit
karena dapat menyebabkan over-exposure meskipun
konsentrasi pajanan di udara lingkungan kerja di bawah
NAB.Contoh: Benzene, Carbon tetrachloride, Cresol, dan
lain-lain.
Penting untuk dipahami bahwa notasi ‘Skin’ tidak
diberikan atas basis dampak membahayakan pada kulit

5990
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seperti iritasi atau alergi kontak dermatitis. Bahan kimia
dengan notasi ‘Skin’ tidak harus berbahaya bagi kulit.
Penggunaan

notasi

‘Skin’

untuk

memberikan

kewaspadaan bahwa sampling udara tidak cukup untuk
mengetahui pajanan pekerja, tetapi perlu dilakukan
upaya pencegahan terjadinya absorpsi melalui kulit.
a)

Konversi Konsentrasi ppm dan mg/m3

atau

b)

Kategori Karsinogen adalah:
(1)

terbukti karsinogen pada manusia. Agen ini
bersifat

karsinogenik

pada

manusia

berdasarkan bukti-bukti studi epidemiologi.
(2)

Diduga karsinogen pada manusia. Data pada
manusia memadai namun belum cukup untuk
dikategorikan
manusia;

sebagai

ATAU

karsinogenik

karsinogen

agen

pada

tersebut

hewan

pada
bersifat

percobaan

pada

dosis, rute pajanan, bagian yang terpajan, jenis
histologis

atau

mekanisme

yang

dianggap

relevan dengan pajanan pekerja. A2 digunakan
terutama ketika terdapat bukti yang terbatas
akan sifat karsinogenik pada manusia dan
bukti yang cukup akan sifat karsinogenik pada
hewan

percobaan

dengan

relevansi

pada

manusia.
(3)

Terbukti

karsinogen

pada

hewan

namun

relevansi pada manusia tidak diketahui. Agen
ini bersifat karsinogenik pada hewan percobaan
pada dosis yang tinggi, rute pajanan, bagian

5991
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yang terpajan, jenis histologis, atau mekanisme
yang mungkin tidak relevan dengan pajanan
pada

pekerja.

Studi

epidemiologi

tidak

membuktikan peningkatan risiko kanker pada
manusia yang terpajan. Bukti yang ada tidak
menyatakan bahwa agen kemungkinan besar
menyebabkan kanker pada manusia kecuali
pada pajanan atau rute atau tingkat pajanan
yang tidak lazim.
(4)

Tidak

diklasifikasikan

manusia.

Agen

karsinogen

yang

diduga

pada
bersifat

karsinogenik pada manusia namun tidak dapat
diuji dengan pasti karena kurangnya data. In
vitro

atau

studi

menunjukkan

pada

indikasi

hewan

tidak

karsinogenik

yang

cukup untuk mengkategorikan agen pada salah
satu kategori karsinogen.
(5)

Diduga tidak karsinogen pada manusia. Agen
tidak diduga sebagai karsinogen pada manusia
berdasarkan

studi

epidemioilogi.

Studi

ini

membutuhkan kajian yang panjang, riwayat
pajanan yang dapat diandalkan, dosis tinggi
yang cukup, dan kekuatan uji statistik yang
adekuat untuk menyimpulkan bahwa pajanan
agen

tidak

membawa

risiko

kanker

yang

signifikan pada manusia ATAU bukti yang
didukung

data

kurangnya

sifat

mekanis

menyatakan

karsinogenik

pada

hewan

percobaan.
c)

Batas Ekskursi (Exscursion Limits)
Beberapa bahan kimia mempunyai nilai NAB
tetapi

tidak

mempunyai

nilai

STEL.

Namun

demikian, nilai ekskursi tetap perlu dikendalikan
walaupun NAB tidak dilampaui. Oleh karena itu,
diberlakukan

nilai

sebagai berikut:

5992

ekskursi

dengan

pedoman
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(1)

Nilai pajanan boleh melampaui 3 kali nilai NAB,
tetapi tidak boleh terpajan lebih dari total 30
menit selama 8 jam kerja per hari.

(2)

Nilai

pajanan

sama

sekali

tidak

boleh

melampaui 5 kali NAB.
d)

NAB Campuran
Apabila terdapat lebih dari satu bahan kimia
berbahaya yang bereaksi terhadap sistem atau
organ yang sama, di suatu udara lingkungan kerja,
maka kombinasi pengaruhnya perlu diperhatikan.
Jika tidak dijelaskan lebih lanjut, efeknya dianggap
saling menambah.
Dilampaui atau tidaknya Nilai Ambang Batas
(NAB) campuran dari bahan-bahan kimia tersebut,
dapat diketahui dengan menghitung dari jumlah
perbandingan
masing-masing,

di

antara
dengan

konsentrasi

dan

rumus-rumus

NAB

sebagai

berikut:

Rumus di atas berlaku juga untuk nilai STEL
dan Ceiling. Jika suatu bahan kimia yang memiliki
nilai NAB namun tidak memiliki nilai STEL maka
perbandingan

STEL

Campuran

adalah

dengan

menggunakan batas ekskursi (excursion limit) – yaitu
nilai yang diperoleh dari 5 kali NAB.
Apabila jumlahnya lebih dari 1 (satu), berarti
Nilai Ambang Batas campuran dilampaui.
(1)

5993

Efek Aditif (Saling Menambahkan)
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Bila

hasilnya

lebih

dari

1,

maka

NAB

Campuran terlampaui.
Contoh Kasus 6:
Udara mengandung 0,3 ppm Benzene (NAB-0,5
ppm), 10 ppm Toluene (NAB-20 ppm) dan 100
ppm Methyl ethyl ketone (NAB-200 ppm).
Untuk mengetahui NAB campuran dilampaui
atau tidak, angka-angka tersebut dimasukkan
ke dalam rumus:

(2)

Efek Independen
NAB Campuran =

Contoh Kasus 7:
Udara mengandung 0,04 mg/m3 Lead (NAB =
0,05 mg/m3) dan 0,025 mg/m3 Silica (NAB =
0,025 mg/m3)

Dengan

demikian

NAB

campuran

belum

dilampaui.
e)

Penyesuaian NAB untuk Shift Kerja Lebih dari 8
Jam per Hari dan 40 Jam per Minggu
Penyesuaian NAB untuk shift kerja lebih dari 8
jam per hari dan 40 jam per minggu dapat
dilakukan menggunakan salah satu dari 2 model
perhitungan:

5994
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(1)

OSHA Model
Penyesuaian

NAB

dengan

cara

melakukan

proporsional langsung terhadap lama shift (jam
kerja).
NAB

penyesuaian

h = lama shift (jam kerja) dalam sehari
Contoh Kasus 8: OSHA Model
NAB Benzene = 0,5 ppm, untuk shift kerja 8
jam kerja per hari dan 40 jam per minggu.
Untuk shift kerja 12 jam per hari, maka
pajanan kimia akut toksik yang diperbolehkan.

(2)

Brief & Scala Model
Penyesuaian NAB secara proporsional dengan
memperhitungkan lama shift kerja dan waktu
recovery.
Penyesuaian NAB Harian:

h = lama shift (jam kerja) dalam sehari
Contoh Kasus 9: Penyesuaian NAB harian (Brief
& Scala Model)
NAB Benzene = 0,5 ppm untuk shift kerja 8 jam
kerja per hari dan 40 jam per minggu. Untuk
shift kerja 12 jam per hari, 7 hari per minggu,

5995

- 91 -

maka pajanan kimia akut (harian) toksik yang
diperbolehkan adalah

Penyesuaian NAB Mingguan:

h = lama shift (jam kerja) dalam seminggu
Contoh Kasus 10: Penyesuaian NAB mingguan
(Brief & Scala Model)
NAB Benzene = 0,5 ppm, untuk shift kerja 8
jam kerja per hari dan 40 jam per minggu.
Untuk shift kerja 12 jam per hari, 7 hari per
minggu,

maka

pajanan

kimia

kronik

(mingguan) toksik yang diperbolehkan adalah

B.

INDIKATOR PAJANAN BIOLOGI (IPB)
Indikator Pajanan Biologi (IPB) atau Biological Exposure Indices
(BEI)

merupakan

terabsorpsi,

hasil

nilai

acuan

konsentrasi

bahan

kimia

yang

metabolisme

(metabolit)

bahan

kimia

yang

terabsorpsi, atau efek yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut
yang digunakan untuk mengevaluasi pajanan biologi dan potensi risiko
kesehatan pekerja.
Nilai indikator pajanan biologi beberapa bahan kimia yang ada di
tempat kerja terlihat pada Tabel 14.

5996
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Tabel 1. Indikator Pajanan Biologi Bahan Kimia
No.

1.

Bahan Kimia

Acetone

CAS
Number
67-64-1

Acetylcholine
2.

Esterase

Inhibiting

Pesticides

Determinan

Acetone dalam urin

-

acetylcholinesterase

yang

62-53-3

Arsenic, Elemental &
Inorganic

Arsene
7440-38-2

Compound
5.

5997

Benzene

Darah

darah
p-Aminophenol*

Soluble

Darah

dalam eritrosit

Aniline

dan

Urin

inorganic
methylated

S-Phenylmercapturic
Acid

Sampling
Akhir shift
kerja
dilakukan
kapan saja

Akhir shift
kerja
Akhir shift
kerja

IPB

40 mg/L

Metode
Analisis

Keterangan

NMAM

Ns

WHO

Ns

70% dari
baseline
individu

100

Nk
NMAM

50 mg/L

B, Ns, Sk

Akhir dari
Urin

metabolit
71-43-2

Waktu

Dapat

dilepaskan dari Hb

4.

Urin

Aktivitas

Aniline
3.

Matriks

Waktu Sepekan

35µg As/L

ACGIH

B

NMAM

B

Kerja
Urin

Akhir shift

25 µg/g

kerja

kreatinin
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No.

CAS

Bahan Kimia

Determinan

Number

Matriks

Waktu
Sampling
Akhir shift

t-t-Muconic Acid

Urin

1,2-dihydroxi-4-(Nacetylcysteinyl)-

Urin

butane
6.

1,3-butadiene

106-99-0

Campuran N-1- dan

Akhir shift
kerja

Darah

ne hemoglobin (Hb)

Metode
Analisis

500 µg/g

Keterangan

B

kreatinin

2,5 mg/L

B, Sk

ACGIH

Dapat

N-2(hydroxybutenyl)vali

kerja

IPB

dilakukan

2,5 pmol/g

kapan saja

Hb

Akhir shift

200 mg/g

kerja

kreatinin

Sk

adduct
7.

2-Butoxyethanol

111-76-2

Butoxyaceticacid
(BAA)*

Urin

WHO

-

WHO

B

Dapat
8.

5998

Cadmium

dan

senyawa inorganik

7440-43-9

Cadmium

Urin

dilakukan

5 µg/g

kapan saja

kreatinin
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No.

Bahan Kimia

CAS

Determinan

Number

Matriks

Waktu
Sampling

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

Dapat
Darah

dilakukan

B

5 µg/L

kapan saja
29.

Carbon disulfide

75-15-0

Thioxothiazolidine4-carboxyclic

acid

Urin

Akhir shift

0,5 mg/g

kerja

kreatinin

Akhir shift

3,5% dari

kerja

Hb

WHO

B, Ns

WHO

B, Ns

HSE UK

B, Ns

(TTCA)

10.

Carbon monoxide

630-08-0

Carboxyhemoglobin

Darah

Carbon monoxide

Udara

Akhir shift

ekshalasi

kerja
Akhir dari

4-Chlorocatechol*
11.

Chlorobenzene

Urin

Waktu Sepekan
Kerja

108-90-7

Akhir dari
p-Chlorophenol*

Urin

Waktu Sepekan
Kerja

5999

30 ppm
150 mg/g

Ns

kreatinin
ACGIH
20 mg/g
kreatinin

Ns
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No.

CAS

Bahan Kimia

Number

Determinan

Matriks

Waktu
Sampling

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

Akhir dari
Total chromium
12.

Chromium

(VI),

Water-soluble fume

Urin

Waktu Sepekan

25 µg/L

Kerja

-

NMAM

Meningkat
Total chromium

Urin

selama shift

-

10 µg/L

kerja
Cobalt and Inorganic
Compounds
(Termasuk
oxides

tapi

tergabung
13.

Akhir dari

Cobalt

Urin

tidak

15 µg/L

Kerja

dengan

Tungsten carbide)

Waktu Sepekan

7440-48-4

WHO

Ns

Cobalt

Cobalt and Inorganic
Compounds

(Tidak

termasuk

cobalt

oxides)

6000

Akhir dari
Darah

Waktu Sepekan
Kerja

3 µg/L

ACGIH

-
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No.

Bahan Kimia

CAS
Number

Determinan

Matriks

Waktu
Sampling

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

Akhir dari
1,2-Cyclohexanediol
14.

Cyclohexanone

16.

Dimethylacetamide

Urin

Urin

Akhir shift
kerja
Akhir shift
kerja

75-09-2
Carbon monoxide

N,N-

End tidal

Akhir shift

breath

kerja
Akhir dari

127-19-5

80 mg/L

Kerja

Dichloromethane
Dichloromethane

Waktu Sepekan

108-94-2
Cyclohexanol

15.

Urin

N-Methylacetamide

Urin

Waktu Sepekan
Kerja

Nk, Ns
ACGIH

8 mg/L

Nk, Ns

0.3 mg/L

ACGIH

30 ppm

WHO

-

ACGIH

-

WHO

-

30 mg/g
kreatinin

Sk

N,N17.

Dimethylformamide
(DMF)

6001

68-12-2

N-Methylacetamide

Urin

Akhir shift
kerja

15 mg/L
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No.

Bahan Kimia

CAS

Determinan

Number

Matriks

N-Acetyl-S-(NUrin

cysteine

19.

2-Ethoxyethanol
(EGEE)
2-Ethoxyethyl
Acetate (EGEEA)
Ethyl Benzene

Waktu Sepekan

Akhir dari
2-Ethoxyacetic acid

Urin

Waktu Sepekan
Kerja

111-15-9

100-41-4

mandelic

acid

dan

Urin

phenylglyoxylic

Fluorides

-

6002

Furfural

98-01-1

ACGIH

100 mg/g

WHO

Fluoride

Urin

Total Furoic Acid*

Urin

kreatinin

0.15 g/g

kerja

kreatinin

kerja
Akhir shift
kerja

22.

Analisis

40 mg/L

Akhir shift

Sebelum shift
21.

Metode

Keterangan

Sk

Kerja

110-80-5

Jumlah
20.

Sampling

IPB

Akhir dari

methylcarbamoyl)

18.

Waktu

Akhir shift
kerja

-

ACGIH

Ns

NMAM

B, Ns

ACGIH

Ns

2 mg/L
3 mg/L
200 mg/L
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No.

Bahan Kimia

CAS
Number

Determinan

Matriks

Waktu
Sampling

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

0,4 mg/L
(Tanpa
Akhir dari
23.

n-Hexane

110-54-3

2,5-Hexanedion

Urin

Waktu Sepekan
Kerja

Hidrolisis
Asam)

WHO

3 mg/L

-

(Setelah
Hidrolisis
Asam)

Dapat
24.

Lead

7439-92-1

Lead

Darah

dilakukan

30 µg/L

NMAM

-

25 µg/L

HSE UK

-

WHO

-

kapan saja
Lindane
25.

(γ-1,2,3,4,5,6Hexachlorcyclohexa

Dapat
58-89-9

Lindane

Darah

kapan saja

ne)
26.

6003

Mercury, Elemental

dilakukan

7439-97-6

Mercury

Urin

Sebelum shift

20 µg/g

kerja

kreatinin
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No.

27.

28.

Bahan Kimia

Methanol
Methemoglobin
inducers

acetate
30.

Determinan

Methanol

Urin

Waktu
Sampling
Akhir shift
kerja
Selama atau

-

MetHb

Darah

n-butyl

ketone

109-86-4

Akhir shift

110-49-6

Akhir dari
2-Methoxyacetic acid

Methyl Chloroform

Urin

Waktu Sepekan
Kerja

591-78-6

2,5-hexanedione**

20 mg/L
1.5% dari
Hb

8 mg/g
kreatinin

Metode
Analisis
WHO

Keterangan

B, Ns

ACGIH

B, Ns, Sk

ACGIH

-

Urin

Waktu Sepekan

0,4 mg/L

ACGIH

-

Kerja
Udara
ekshalasi

71-55-6
Trichloroacetic acid

Urin

Akhir dari
Waktu Sepekan

40 ppm

Kerja
Akhir shift
kerja

6004

IPB

Akhir dari

Methyl chloroform
31.

Matriks

kerja

2-Methoxyethyl

Methyl

Number
67-56-1

2-Methoxyethanol
29.

CAS

ACGIH

10 mg/L

Ns, Sk
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No.

Bahan Kimia

CAS
Number

Determinan

Trichloroethanol

Trichloroethanol

33.
34.

Methyl
Ketone
N-Methyl-2Pyrrolidone

Isobutyl

78-93-3
108-10-1
872-50-4

Methyl Ethyl Ketone
Methyl

Isobutyl

Ketone
5-hydroxy-N-methyl2-pyrrolidone
Total p-nitrophenol

35.

Parathion

56-38-2

Aktivitas
kolinesterase

6005

Sampling

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

Urin

Waktu Sepekan

30 mg/L

Ns, Sk

Kerja
Akhir dari

Total

Methyl Ethyl Ketone

Waktu

Akhir dari

Total

32.

Matriks

Darah

Waktu Sepekan

1 mg/L

Ns

Kerja
Urin
Urin
Urin
Urin

Eritrosit

Akhir shift
kerja
Akhir shift
kerja
Akhir shift
kerja

5 mg/L

NMAM

Ns

1,7 mg/L

ACGIH

-

100 mg/L

ACGIH

-

Akhir shift

0,5 mg/g

kerja

kreatinin

Dapat

70% dari

dilakukan

baseline

kapan saja

individu

Ns
ACGIH
B, Ns, Sk
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No.

Bahan Kimia

CAS
Number

Determinan

Matriks

Waktu
Sampling

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

Akhir dari
36.

Pentachlorophenol

87-86-5

Pentachlorophenol*

Urin

Waktu Sepekan

1 mg/L

NMAM

Nk

NMAM

B, Ns

ACGIH

B, Ns

Kerja
37.

Phenol

108-95-2

Phenol*

Urin

Akhir shift

250 mg/g

kerja

kreatinin

Akhir dari
38.

2-Propanol

67-63-0

Acetone

Urin

Waktu Sepekan

40 mg/L

Kerja
Mandelic acid plus
39.

Styrene

100-42-5

phenylglyoxylic acid
Styrene
Tetrachloro ethylene

40.

Tetrachloroethylene

Urin
Urin

Akhir shift

400 mg/g

kerja

kreatinin

Akhir shift
kerja

Udara

Sebelum Shift

ekshalasi

Kerja

ACGIH

3 ppm

127-18-4

Ns
-

ACGIH
Tetrachloro ethylene

Darah

Sebelum Shift
Kerja

6006

40 µg/L

WHO

0,5 mg/L

-
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No.

41.

Bahan Kimia

Tetrahydrofuran

CAS
Number
109-99-9

Determinan

Tetrahydrofuran

Matriks

Urin

Waktu
Sampling
Akhir shift
kerja

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

2 mg/L

ACGIH

-

0,6 mg/L

NMAM

-

Akhir dari
Toluene

Darah

Waktu Sepekan
Kerja

42.

Toluene

108-88-3

Toluene

Urin

o-Cresol*

Urin

Akhir shift
kerja

0,06 mg/L

Akhir shift

0,3 mg/g

kerja

kreatinin

ACGIH

-

ACGIH

B

20 mg/L

WHO

Ns

0,5 mg/L

ACGIH

Ns

200 µg/L

ACGIH

-

Akhir dari
Trichloroacetic acid
43.

Trichloroethylene

6007

Uranium

7440-61-1

Waktu Sepekan
Kerja

79-01-6

Akhir dari
Trichloroethanol

44.

Urin

Uranium

Darah

Waktu Sepekan
Kerja

Urin

Akhir shift
kerja
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No.

Bahan Kimia

CAS
Number

Determinan

Matriks

Methylhippuric acid

Urin

Waktu
Sampling

IPB

Metode
Analisis

Keterangan

95-47-6;
106-42-3;
108-38-3;
45.

Xylene
isomer)

(semua

Akhir shift

1,5 g/g

kerja

kreatinin

1330-20-7

NMAM

95-47-6;
106-42-3;
108-38-3;

Xylene

Darah

Akhir shift
kerja

-

1,5 mg/L

1330-20-7
Keterangan:
*

dengan hidrolisis

** tanpa hidrolisis
Ns = Non Spesifik (determinan ini bersifat tidak spesifik karena dapat juga ditemukan akibat pajanan bahan kimia yang lain)
Sk = Semi Kuantitatif (Determinan yang mempunyai interpretasi kuantitatif masih diragukan. Determinan ini sebaiknya digunakan
untuk tes skrining apabila tes kuantitatifnya tidak praktis atau digunakan sebagai tes konfirmasi apabila tes kuantitatifnya
tidak spesifik dan sumber determinannya masih dipertanyakan)
B

= Background(determinan yang dapat ditemukan pada sampel spesimen dari pekerja yang tidak terpajan di tempat kerja pada
konsentrasi yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil. Nilai IPB telah mencakup konsentrasi background)

6008
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Tabel 15. Kriteria Waktu Sampling Pemantauan Biologi
No.
1

Waktu Sampling

Keterangan

Sebelum Shift Kerja

16

jam

setelah

berakhir

pajanan

sebelumnya
2

Selama Shift Kerja

Kapanpun setelah terpajan minimal dua
jam bekerja

3

Akhir Shift Kerja

Dilakukan sesegera mungkin setelah shift
kerja

4

Akhir dari Waktu Sepekan Setelah terpajan empat atau lima hari
Kerja

5

Tidak

kerja berturut-turut
ada

rekomendasi Dapat dilakukan kapanpun dalam periode

khusus

shift kerja

Persyaratan Spesimen Urin:
1. Konsentrasi kreatinin > 0,3 g/L dan < 3 g/L, atau
2. Specific gravity: > 1,01 dan <1,03
a.

Pedoman Penggunaan Indikator Pajanan Biologi (IPB)
Zat kimia di udara lingkungan kerja dapat masuk ke dalam
tubuh

pekerja

melalui

saluran

pernafasan,

kulit,

termasuk

membran mukosa dan mata, serta saluran pencernaan. Di dalam
tubuh, zat kimia tersebut akan mengalami proses penyerapan,
distribusi,

metabolisme

dan

ekskresi

keluar

dari

tubuh.

Konsentrasi bahan kimia yang terabsorpsi dan hasil metabolisme
(metabolit) bahan kimia yang terabsorpsi diukur pada spesimen
seperti urin

(air

seni),

darah

dan

udara

pernafasan

yang

dihembuskan.
Pemantauan

biologi

dapat

dipergunakan

untuk

(1)

mendeteksi dan menentukan penyerapan, baik melalui kulit,
sistem pencernaan, maupun sistem pernafasan; (2) menilai total
pajanan di dalam tubuh; (3) memperkirakan pajanan yang tidak
terukur sebelumnya; (4) mendeteksi pajanan di luar pekerjaan; (5)
menguji

efektifitas

alat

pelindung

diri

dan

pengendalian

engineering; dan (6) memantau cara/praktik kerja. Oleh karena
itu, pemantauan biologi tidak digunakan dalam menentukan efek
kesehatan atau untuk diagnosis penyakit akibat kerja. Hasil

6009
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pemantauan

biologi

dapat

ditindaklanjuti

untuk

menelusuri

kemungkinan adanya penyakit akibat kerja.
Nilai IPB merupakan nilai acuan yang digunakan untuk
mengevaluasi pajanan dan potensi risiko kesehatan pekerja. Nilai
IPB

secara

umum

mengindikasikan

konsentrasi

determinan

dimana pajanan di bawah nilai IPB tidak menimbulkan dampak
kesehatan

yang

merugikan

pada

hampir

semua

pekerja.

Pemantauan biologi tidak harus dilakukan pada bahan kimia yang
memiliki nilai IPB. Pemantauan biologi merupakan pelengkap
terhadap penilaian pajanan yang diperoleh.
Interpretasi nilai IPB dapat dilakukan oleh ahli higiene
industri dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan
kerja (dokter atau non dokter). Sedangkan interpretasi terkait
aspek medis harus dilakukan oleh dokter yang mempunyai
kompetensi di bidang penyakit akibat kerja.
Protokol

perancangan,

pelaksanaan

dan

interpretasi

pemantauan biologi serta penerapan nilai IPB harus dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan kerja
dan mengacu pada dokumen standar IPB edisi terbaru.
Metode analisis pada pemantauan biologi pada Tabel 14
merujuk pada metode: (1) NMAM (NIOSH Manual Analytical
Method), (2) WHO (World Health Organization), (3) ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienist) dan (4) MDHS
(Methods for the Determination of Hazardous Substances) dari HSE
UK.
C.

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN (SBMKL)
Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) merupakan
konsentrasi/kadar dari setiap parameter media lingkungan yang
ditetapkan dalam rangka perlindungan kesehatan pekerja sesuai
satuannya berupa angka minimal yang diperlukan, atau maksimal atau
kisaran yang diperbolehkan, bergantung pada karakteristik parameter.
Media lingkungan yang dimaksud meliputi media air, udara,
tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang
pembawa penyakit.

6010
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1.

Media Lingkungan Air
Media lingkungan air meliputi air minum dan air untuk
keperluan higiene dan sanitasi, baik kuantitas maupun kualitas.
a.

Kecukupan air minum dan air untuk keperluan higiene dan
sanitasi
Kecukupan air minum untuk lingkungan kerja
industri dihitung berdasarkan jenis pekerjaan dan lamanya
jam kerja setiap pekerja untuk setiap hari.

Standar baku

mutu (SBM) di bawah ini berlaku secara umum untuk setiap
pekerja setiap hari. Jika jenis pekerjaan memerlukan lebih
banyak air minum, maka kebutuhannya disesuaikan dengan
jenis pekerjaan tersebut.
Sedangkan kecukupan air untuk keperluan higiene dan
sanitasi dihitung berdasarkan kebutuhan minimal dikaitkan
dengan

perlindungan

kesehatan

dasar

dan

higiene

perorangan. Ketersediaan air sebanyak 20 liter/orang/hari
hanya mencukupi untuk kebutuhan higiene dan sanitasi
minimal, sehingga untuk menjaga kondisi kesehatan pekerja
yang optimal diperlukan volume air yang lebih, yang biasanya
berkisar antara 50-100 liter/orang perhari (Tabel 16).
Tabel 16. Standar Baku Mutu kecukupan air minum dan air
untuk keperluan higiene dan sanitasi
No.
1.

2.

b.

Keperluan
Minum
Higiene
Sanitasi

dan

Satuan

Minimum

liter/org/hari

5

liter/org/hari

20

Kualitas Air Minum dan Air untuk keperluan higiene dan
sanitasi
1)

Air Minum
Standar baku mutu (SBM) air minum meliputi
kualitas

fisik,

biologi,

kimia

dan

radioaktivitas.

Parameter wajib harus diperiksa secara berkala sesuai
peraturan yang berlaku, sedangkan parameter tambahan
6011
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merupakan parameter yang wajib diperiksa hanya bagi
daerah
kimia

yang
yang

mengindikasikan
berhubungan

terdapat

dengan

pencemaran

parameter

kimia

tambahan tersebut.
Parameter wajib untuk SBM Fisik air minum
meliputi 8 parameter yaitu bau, rasa, suhu, warna, zat
padat

terlarut

(TDS),

dan

kekeruhan

(Tabel

17).

Penentuan kadar maksimum bedasarkan pertimbangan
kesehatan melalui tolerable daily intake sebesar 2
liter/perorang/hari dengan berat badan rata-rata 60 kg.
Tabel 17. Standar Baku Mutu Fisik Air Minum
SBM
No.

Parameter
Wajib

(Kadar
Unit

maksimum

Keterangan

yang
diperbolehkan)

Parameter yang

• PMK

tidak langsung

492/Menkes/Per

berhubungan

/IV/2010 tentang

dengan

Persyaratan

kesehatan

Kualitas Air
Minum
• WHO (2011)

1.

Bau

Tidak berbau

2.

Rasa

Tidak berasa

3.

Suhu

oC

4.

Warna

5.

Total zat padat
terlarut

(Total

Suhu udara ±
3

TCU

15

mg/l

500

NTU

5

True Color Unit

Dissolved Solid)
6.

6012

Kekeruhan

Nephelometric
Turbidity Unit
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Tabel 18 memuat SBM biologi air minum yang wajib
untuk dipenuhi agar kualitas air minum aman dari
kontaminan biologi karena berkaitan langsung dengan
perlindungan kesehatan. Ada 2 indikator untuk menilai
kualitas biologi yaitu Escherichia coli dan Total bakteri
koliform yang harus tidak terdeteksi dalam 100 ml
sampel air minum yang diperiksa.
Tabel 18. Standar Baku Mutu Biologi Air Minum
No.

Parameter

Unit

SBM

Wajib

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)

1.

E. coli

0 setara dengan

CFU/100
ml

<1 pada MPN

0

(Most Probable

sampel
2.

Total

Number) index
0 setara dengan

CFU /100

Bakteri

ml

Koliform

<1 pada MPN

0

(Most Probable

sampel

Number) index

Keterangan: CFU (Colony Forming Unit)
SBM kimia air minum meliputi parameter wajib dan
parameter
maupun

tambahan,
organik.

maksimum

yang

baik

Semua

dari

kimia

parameter

diperbolehkan

an-organik

dalam

kecuali

kadar
derajat

keasaman (pH) yang merupakan kisaran terendah dan
tertinggi yang diperbolehkan (Tabel 19).
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Tabel 19. Standar Baku Mutu Kimia Air Minum
No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)
Wajib
pH

6,5-8,5

Kimia an-organik (Yang berhubungan langsung dengan kesehatan)
1.
2.
3.

Arsen
Fluorida
Total
Kromium

4.

Kadmium

5.

Nitrit,
(Sebagai

mg/l

0,01

mg/l

1,5

mg/l

0,05

mg/l

0,003

mg/l

3

mg/l

50

NO2-)
6.

Nitrat,
(Sebagai
NO3-)

7.

Sianida

mg/l

0,07

8.

Selenium

mg/l

0,01

Kimia Anorganik (Yang tidak berhubungan langsung dengan
kesehatan)
1.
Aluminium
2.

Besi

3.
Kesadahan

6014

mg/l

0,2

mg/l

0,3

mg/l

500

4.

Khlorida

mg/l

250

5.

Mangan

mg/l

0,4

6.

Seng

mg/l

3

7.

Sulfat

mg/l

250

8.

Tembaga

mg/l

2

9.

Amonia

mg/l

1,5
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No.

Parameter

Unit

SBM
(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)

Tambahan
Bahan Anorganik
10.

Air raksa

mg/l

0,001

11.

Antimon

mg/l

0,02

12.

Barium

mg/l

0,7

13.

Boron

mg/l

0,5

14.

Molybdenu

mg/l

0,07

m
15.

Nikel

mg/l

0,07

16.

Sodium

mg/l

200

17.

Timbal

mg/l

0,01

Bahan Organik
1.

Zat organik (KMnO4)

mg/l

10

2.

Deterjen

mg/l

0.05

3.

Chlorinated Alkanes
a. Carbon tetrachloride

mg/l

0,004

b. Dichloromethane

mg/l

0,02

c. 1,2-Dichloroethane

mg/l

0,05

a. 1,2-Dichloroethene

mg/l

0,05

b. Trichloroethene

mg/l

0,02

c. Tetrachloroethene

mg/l

0,04

4.

5.

Chlorinated Ethenes

Aromatic Hydrocarbons
a. Benzene

6015

0,01

b. Toluene

mg/l

0,7

c. Xylenes

mg/l

0,5

d. Ethylbenzene

mg/l

0,3

e. Styrene

mg/l

0,02

f. Ethylbenzene

mg/l

0,3

Keterangan
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No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)
6.

Chlorinated benzenes
a. 1,2Dichlorobenzene

mg/l

1

mg/l

0,3

mg/l

0,008

b. Acrylamide

mg/l

0,0005

c. Epichlorohydrin

mg/l

0,0004

d. Hexachlorobutadine

mg/l

0,0006

mg/l

0,6

mg/l

0,2

(1,2 DCB)
b. 1,4Dichlorobenzene
(1,4 DCB)
7.

Lain-lain
a. Di (2-ethylhexyl)
phthalete

e. Ethylenediaminetetra
acetic acid (EDTA)
f. Nitrilotriacetic acid
(NTA)
Pestisida
1.

Alachlor

mg/l

0,02

2.

Aldicarb

mg/l

0,01

3.

Aldrin dan dieldrin

mg/l

0,00003

4.

Atrazine

mg/l

0,002

5.

Carbofuran

mg/l

0,007

6.

Chlordane

mg/l

0,0002

7.

Chlorotoluron

mg/l

0,03

8.

DDT

mg/l

0,001

9.

1,2

mg/l

0,001

Dibromo-3-

chloropropane (DBCP)

6016
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No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)
10.

2,4
Dichloropenoxyacetic

mg/l

0,03

Acid (2,4-D)
11.

1,2 Dichloropropane

mg/l

0,04

12.

Isoproturon

mg/l

0,009

13.

Lindane

mg/l

0,002

14.

MCPA

mg/l

0,002

15.

Methoxychlor

mg/l

0,02

16.

Metolachlor

mg/l

0,01

17.

Molinate

mg/l

0,006

18.

Pendimethaline

mg/l

0,02

19.

Pentachlorophenol

mg/l

0,009

(PCB)
20.

Permenthrin

mg/l

0,3

21.

Simazine

mg/l

0,002

22.

Trifuralin

mg/l

0,02

23.

Chlorophenoxy

a. 2,4-DB

mg/l

0,090

b. Dichloroprop

mg/l

0,10

c. Fenoprop

mg/l

0,009

d. Mecoprop

mg/l

0,001

mg/l

0,009

herbicides selain 2,4-D
dan MCPA

e. 2,4,5Trichlorophenoxyacet
ic acid
Disinfektan dan hasil sampingannya
1.

Disinfektan
a. Chlorine

6017

mg/l

5
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No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)
2.

Hasil sampingan
a.

Bromate

mg/l

0,01

b. Chlorate

mg/l

0,7

c.

mg/l

0,7

Chlorite

d. Chlorophenols

mg/l

2,4,6
Trichlorophenol

mg/l

0,2

mg/l

0,1

mg/l

0,1

mg/l

0,06

mg/l

0,3

Dichloroacetic acid

mg/l

0,05

Trichloroacetic acid

mg/l

0,02

f.

Chloral hydrate

mg/l

g.

Halogenated

(2,4,6 TCP)
Bromoform
Dibromochlorometh
ane (DBCM)
Bromodichlorometh
ane (BDCM)
Chloroform
e.

Chlorinated acetic
acids

acetonitrilies
Dichloroacetonitrile

mg/l

0,02

Dibromoacetonitrile

mg/l

0,07

mg/l

0,3

h. Cyanogen chloride
(sebagai CN)
SBM

untuk

radioaktif

dalam

air

minum

berdasarkan pedoman WHO (2011) meliputi gross alpha
dan gross beta, sebagai penapisan adanya pencemaran

6018

radionuklida

dalam

digunakan

untuk

air

(Tabel

SBM

20).

Satuan

radioaktivitas

yang
adalah
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Becquerel/liter

air

minum

yaitu

unit

konsentrasi

aktivitas radioaktif yang mengalami disintegrasi perdetik.
Gross alpha berkaitan dengan TDS karena radiasi alpha
sangat mudah diserap oleh partikel dalam air sehingga
dengan

tingginya

TDS

mengganggu

sensitivitas

pemeriksaan radiasi alpha. Sedangkan radiasi beta
berhubungan dengan kadar kalium

(K-40) dalam air

minum.
Tabel 20. Standar Baku Mutu Radioaktivitas Air Minum
No.

Parameter

Unit

SBM

Tambahan

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)

1.

Gross alpha

Bq/L

2.

Gross beta

Bq/L

0,5
Bq/L
1

(Becquerel/
liter)

2)

Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi
Standar baku mutu air untuk keperluan higiene dan
sanitasi meliputi kualitas fisik, biologi, dan kimia.
Parameter wajib merupakan parameter yang harus
diperiksa

secara

berkala

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk
parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa
jika

kondisi

potensi

geohidrologi

pencemaran

mengindikasikan

berkaitan

dengan

adanya

parameter

tambahan. Air tersebut digunakan untuk pemeliharaan
kebersihan perorangan dan wudhu pekerja serta untuk
keperluan sanitasi seperti peturasan (urinoir) dan toilet.
Tabel 21 berisi daftar parameter fisik air wajib yang
harus diperiksa untuk keperluan higiene dan sanitasi.
Dari jumlah parameter sama dengan air minum tetapi
kadar maksimum yang diperbolehkan berbeda karena
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airnya

tidak

untuk

diminum

tetapi

hanya

untuk

berkumur.
Tabel 21. Standar Baku Mutu Fisik Air untuk Keperluan
Higiene dan Sanitasi
No.

Parameter

Unit

SBM

Wajib

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)

1.

Kekeruhan

NTU

25

2.

Warna

TCU

50

3.

Zat

mg/l

1000

oC

suhu udara ±

padat

terlarut
(Total
Dissolved
Solid)
4.

Suhu

3
5.

Rasa

tidak berasa

6.

Bau

tidak berbau

Parameter SBM biologi air untuk keperluan higiene
dan sanitasi sama dengan untuk air minum tetapi
kadarnya berbeda untuk total coliform karena tidak
digunakan untuk air minum (Tabel 22).
Tabel

22.

Standar

Baku

Mutu

Biologi

Air

untuk

Keperluan Higiene dan Sanitasi
No.

Parameter

Unit

SBM
(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)

1.

Total

CFU

coliform

/100
ml

6020

50

Keterangan
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No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)
E. coli

2.

CFU

0

/100
ml
Terdapat 9 parameter kimia yang wajib diperiksa
secara berkala untuk SBM kimia air untuk keperluan
higiene dan sanitasi, sedangkan parameter tambahan
berjumlah 10 parameter dan masing-masing kadarnya
dapat dilihat pada Tabel 23.
Tabel 23. Standar Baku Mutu Kimia Air untuk Keperluan
Higiene dan Sanitasi
No.

Parameter

Unit

SBM
(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)

Wajib
pH

6,5-8,5

Anorganik
1.

mg/l

1

mg/l

1,5

(CaCO3)

mg/l

500

4.

Mangan

mg/l

0,5

5.

Nitrat,
mg/l

10

sebagai N

mg/l

1

Sianida

mg/l

0,1

2.

Besi
Fluorida

3.
Kesadahan

sebagai N
6.
7.

6021

Nitrit,

Keterangan

- 117 -

No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum
yang
diperbolehkan)
Organik
8.

Deterjen

9.

Pestisida
total

mg/l

0,05

mg/l

0,1

Tambahan
Anorganik
1.

Air raksa

mg/l

0,001

2.

Arsen

mg/l

0,05

3.

Kadmium

mg/l

0,005

4.

Kromium
(valensi 6)

mg/l

0,05

5.

Selenium

mg/l

0,01

6.

Seng

mg/l

15

7.

Sulfat

mg/l

400

8.

Timbal

mg/l

0,05

mg/l

0,01

mg/l

10

Organik
9.

Benzene

10.

Zat
organik
(KMNO4)

2.

Media Lingkungan Udara
Standar Baku Mutu (SBM) media udara meliputi standar
baku mutu udara dalam ruang (indoor air quality) dan udara
ambien (ambient air quality). Standar kualitas udara dalam ruang
perkantoran mengacu kepada peraturan perundang-undangan
mengenai Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran,
sedangkan

SBM

udara

ambien

mengacu

ke

peraturan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlaku.
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3.

Media Lingkungan Tanah
Standar baku mutu media tanah yang berhubungan dengan
kesehatan meliputi kualitas tanah dari aspek biologi, kimia dan
radioaktivitas.
a)

Standar Baku Mutu Biologi
Standar Baku Mutu (SBM) biologi tanah meliputi angka
telur cacing (Ascaris lumbricoides) dan fecal coliform yang
mengindikasikan adanya pencemaran tanah oleh tinja (Tabel
24).
Tabel 24. Standar Baku Mutu Biologi Tanah
No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum/
kisaran yang
diperbolehkan)
1.

Telur

Jumlah/ Tidak ada

Cacing

10 gr

telur/10 gram

tanah

tanah kering

kering
2.

Fecal

CFU/10

coliform

gr tanah

dengan <1

kering

pada MPN

0

0 setara

(Most
Probable
Number)
index
b)

Standar Baku Mutu Kimia
SBM kimia tanah meliputi kimia anorganik yang terdiri
dari 7 parameter yaitu timah hitam, Arsen, Kadmium, Krom
(valensi 6), senyawa merkuti, boron dan tembaga dalam
satuan mg/kg (Tabel 25). Sedangkan parameter organik
meliputi BaP, DDT, Dieldrin, PCP, Dioksin (TCDD) dan
Dioxin-like PCBs.

6023
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Tabel 25. Standar Baku Mutu Kimia Tanah (Outdoor)
No.

Parameter

Unit

Anorganik

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum/
kisaran yang
diperbolehkan)

Anorganik
1.

Timah hitam

mg/kg

≤ 3300

(Pb)
2.

Arsen (As)

mg/kg

≤ 70

3.

Kadmium

mg/kg

≤ 1300

mg/kg

≤ 6300

mg/kg

≤ 4200

mg/kg

Tidak ada

pH 5

(Cd)
4.

Krom (CrHeksavalen)

5.

Senyawa
Merkuri (Hg)

6.

Boron

batas

Derived
value
>10000

7.

Tembaga (Cu)

mg/kg

Tidak ada
batas

Derived
value
>10000

Organik
1.

BaP

mg/kg

≤35

2.

DDT

mg/kg

≤1000

3.

Dieldrin

mg/kg

≤160

4.

PCP

mg/kg

≤360

5.

Dioxin

µg/kg

≤ 1,4

(TCDD)

TEQ

6.

Dioxin-like
PCBs

6024

µg/kg
TEQ

≤ 1,2
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c)

Standar Baku Mutu Radioaktivitas
Sebagai indikator pencemaran radon dengan satuan
Bq/m3 tanah berkisar antara 100-300, di mana 3,7 Bq/m3
adalah setara dengan 1 pCi/L (Tabel 26).
Tabel 26. Standar Baku Mutu Radioaktivitas Tanah
No.

Parameter

Unit

SBM

Keterangan

(Kadar
maksimum/
kisaran yang
diperbolehkan)
1.

Radon

Bq/m3

100-300

1 pCi/L
setara
dengan 37
Bq/m³

4.

Media Lingkungan Pangan
a)

Standar Baku Mutu Fisik
Standar Baku Mutu (SBM) fisik untuk media pangan
meliputi suhu penyimpanan bahan pangan yang terbagi
dalam 4 kategori pangan dan suhu penyimpanan pangan siap
saji yang juga terbagi dalam 4 kategori pangan siap saji. SBM
suhu penyimpanan bahan pangan dapat dilihat pada Tabel
27, yang meliputi 4 kategori pangan dalam rentang suhu yang
berbeda dalam 3 kelompok.
Tabel 27. Suhu penyimpanan bahan pangan
No
1.

Jenis dan bahan
pangan

Digunakan dalam waktu
≤3 hari

Daging,
ikan,udang dan

-5o s/d 0oC

Olahannya
2.

Telor,

susu

olahannya

6025

dan
5o s/d 7oC

≤1

≥1

minggu

minggu

-10o s/d 5oC
-5o s/d
0oC

< -10oC

< -5oC
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No
3.

Digunakan dalam waktu

Jenis dan bahan

≤1

≥1

minggu

minggu

10oC

10oC

10oC

25oC atau

25oC atau

25oC atau

suhu

suhu

suhu

ruang

ruang

ruang

pangan

≤3 hari

Sayur, buah dan
minuman

4.

Tepung dan biji

Standar baku mutu (SBM) suhu penyimpanan pangan
siap saji dapat dilihat pada Tabel 28, yang terdiri dari pangan
kering, pangan basah, pangan cepat basi dan pangan yang
disajikan dalam keadaan dingin dengan suhu yang berbeda
untuk setiap kurun waktu penyajian.
Tabel 28. Standar Baku Mutu Suhu Penyimpanan Pangan
Siap Saji
Suhu penyimpanan
No

Jenis
makanan

Disajikan
dalam
waktu
lama

1.

Pangan kering

Akan

Belum

segera

segera

disajikan

disajikan

> 60oC

10oC

25o s/d
30oC

2.

Pangan basah
(berkuah)

3.

Pangan
basi

cepat

(santan,

≥ 65,5oC

telur, susu)
4.

Pangan
disajikan
dingin

b)

5o s/d
10oC

-5o s/d 1o C

<10oC

Standar Baku Mutu Biologi
Standar baku mutu (SMB) biologi pangan siap saji terdiri
dari parameter wajib yang harus diperiksa untuk semua
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pangan siap saji dari berbagai kategori industri, sedangkan
parameter tambahan bakteri pathogen hanya diwajibkan
untuk industri besar. Rincian parameter terdapat pada Tabel
29.
Tabel 29. Standar Baku Mutu Biologi Pangan Siap Saji
Pedoman Mikrobiologi
(CFUpergram kecuali disebutkan lain)
Parameter

Memuaskan

Margin

Tidak

Berpotensi

memua berbahaya
skan
Wajib
Hitungan Piring Standar (StandardPlateCount)
Kategori 1

<104

<105

≥105

Kategori2

<106

<107

≥107

Kategori3

T/B

T/B

T/B

<100

<104

≥104

<10

<100

≥100

Organisme Indikator
Enterobacteriaceae(
a)
Escherichiacoli

Lihat
Verocytotoxi
n producing
Escherichia
coli (VTEC)
di bawah

Tambahan
Patogen
Salmonellaspp.

Tidak

Terdeteksi

terdeteksi
pada 25g
Campylobacterspp.

Tidak
terdeteksi
pada 25g

6027

Terdeteksi
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Pedoman Mikrobiologi
(CFUpergram kecuali disebutkan lain)
Parameter

Memuaskan

Margin

Tidak

Berpotensi

memua berbahaya
skan
E.coliO157:H7&VT

Tidak

EC

terdeteksi

Terdeteksi

pada 25g
Listeriamonocytoge

Tidak

Terdeteksi

nes

terdeteksi

tetapi<100(c)

≥100(a)

pada 25g
V.parahaemolyticus Tidak
terdeteksi

(b)

Terdeteksi

<1000

≥1000

tetapi <100

pada 25g
Clostridiumperfring

<10*

<103

<104

≥104

ens
Coagulasepositi

<50*

<103

<104

≥104

<50*

<103

<104

≥104

vestaphylococci
Bacilluscereusa
ndotherpathoge
nicBacillusspp.
Keterangan:
₋

Tidak berlaku untuk buah-buah segar, sayuran mentah atau
makanan yang mengandung bahan-bahan tersebut.

₋

Tidak seharusnya ada pada makanan laut yang sudah dimasak.
Produk-produk yang ditujukan untuk konsumsi dalam bentuk
mentah seharusnya mengandung ini kurang dari 100CFU/gram.
Level

dari

Vibrioparahaemolyticus(b)yang

berpotensi

berbahaya

berhubungan dengan Kanagawa-positivestrains.
₋

Makanan yang ditujukan untuk memiliki masa simpan yang lama
seharusnya

tidak

sama

sekali

mengandung

L.monocytogenes(dalam hal ini keju, daging deli yang diproses, dan
lain-lain).
₋

Terdeteksinya L.monocytogenesisjuga berpotensi berbahaya jika
disajikan pada populasi dengan risiko tinggi seperti anak-anak,

6028
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lanjut usia, atau yang memiliki daya tahan tubuh rendah (immunocompromised) seperti makanan bayi, makanan rumah sakit, dan
makanan yang disajikan di panti jompo.
c)

Standar Baku Mutu Kimia
Parameter SBM kimia pangan dalam kelompok logam
berat (Arsen, Kadmium, Timah, Timbal dan Merkuri) mengacu
ke peraturan perundang-undangan mengenai pangan.

5.

Sarana dan Bangunan
Standar baku mutu (SBM) sarana dan bangunan meliputi
standar baku mutu ruang kerja, sarana higiene dan sanitasi serta
sarana pembuangan limbah cair.
a)

Standar Baku Mutu (SBM) Ruang Kerja
Standar baku mutu ruang kerja industri bergantung
pada luas lantai dan tinggi langit-langit bangunan, sehingga
menghasilkan volume ruang kerja minimal perorang sebesar
11 m3 (Tabel 30).
Tabel 30. Standar Baku Mutu (SBM) Ruang Kerja
No.

Parameter

Unit

SBM
(Volume
minimal)

1.

Ruang kerja

m3/orang

11

2.

Ruang kerja

m3/orang

11

Catatan:
Volume ruang kerja per orang minimum 11m3 merupakan
perkalian

luas

lantai

dan

tinggi

langit-langit

yang

diperuntukan bagi pekerja (tidak termasuk peralatan).
Contoh perhitungan:
₋

Dengan tinggi langit-langit 2,4 m maka luas lantai
minimum yang diperlukan 4,6m2.

₋

Jika tinggi langit-langit 3,0 m maka luas lantai minimum
yang diperlukan 3, 7 m2.

6029
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b)

Standar Baku Mutu (SBM) Sarana Higiene dan Sanitasi
Standar baku mutu (SBM) sarana toilet untuk pekerja
industri ditetapkan berdasarkan rasio yaitu perbandingan
jumlah toilet dengan jumlah pekerja. Rasio sarana toilet
berbeda

antara

digunakan

laki-laki

oleh

pekerja

dan

perempuan.

laki-laki

maka

Jika
harus

toilet
ada

peturasan/urinoir paling banyak 1/3 dari jumlah toilet yang
disediakan (Tabel 31).
Tabel 31. Standar Baku Mutu Sarana Toilet
No.

Jumlah Toilet

Jumlah Pekerja

1.

1

15

2.

2

16 – 35

3.

3

35 – 55

4.

4

56 – 80

5.

5

81 - 110

6.

6

111 - 150

Ditambah 1 toilet setiap

> 150

tambah 40 org
c)

Standar Baku Mutu Limbah Cair
Standar Baku Mutu Limbah Cair dari 35 jenis Industri
mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air
Limbah.

6.

Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
a)

Standar Baku Mutu Vektor
Standar baku mutu (SBM) vektor meliputi vektor malaria
(Anopheles spp), Aedes aegypti, dan Culex sp.
Untuk vektor malaria, ada 5 parameter yang terdiri dari
jumlah gigitan nyamuk permalam, angka paritas, kapasitas
vektor, kemampuan nyamuk menginfeksi perorang permalam
dan

indeks

habitat

dengan

larva

yang

dikategorikan rendah dan tinggi (Tabel 32).

6030

kesemuanya
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Standar baku mutu (SBM) vektor Aedes aegypti yang
dibakukan hanya indeks kontainer yaitu persentase kontainer
yang mengandung larva. Jika container tidak mengandung
larva maka dikategorikan rendah sehingga dapat diartikan
baik karena tidak ada larva di kontainer tersebut. Sebaliknya
jika ditemukan atau positif terdapat larva maka diartikan ada
potensi perkembangbiakan vector.
Standar baku mutu (SBM) untuk Culex sp ditentukan
berdasarkan

nilai

indeks

container,

yaitu

persentase

container di lingkungan kerja industri yang terdapat larva di
dalamnya. Jika indeks container tersebut kurang dari 1 maka
dapat dikatakan lingkungan kerja industri tersebut baik dan
berisiko rendah untuk terjadinya perkembangbiakan vektor
Culex sp.
Tabel 32. Standar Baku Mutu Vektor
No Vektor
1. Nyamuk

Variabel

satuan ukur

Man Biting Rate

Jumlah

Anopheles (MBR)

Nilai Baku Mutu

gigitan

Rendah

Tinggi

< 0.025

≥ 0.025

< 50

≥ 50

< 0,03

≥ 0,03

< 0,001

≥ 0,001

<1

≥1

nyamuk per orang
per malam

Angka Paritas

Jumlah

nyamuk

yang parous dalam
100 nyamuk yang
dibedah
Kapasitas

Kemampuan

Vektor

nyamuk

untuk

menjadi vektor
Entomological

Kemampuan

Inoculation Rate

nyamuk

(EIR)

menginfeksi

per

orang per malam
Larva

Indeks

Anopheles (IH)
larva

6031

habitat

Persentase habitat

dengan

perkembangbiakan
yang positif larva
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No Vektor

Variabel

satuan ukur

2. Larva

Indeks

Persentase

Kontainer

kontainer

Aedes
spp.
3

Nilai Baku Mutu
Rendah

Tinggi

0

>0

<1

≥1

positif

larva

Larva

Indeks

Culex sp.

Persentase

Kontainer

kontainer

positif

larva
b)

Standar Baku Mutu Binatang Pembawa Penyakit
Standar baku mutu (SBM) binatang pembawa penyakit
meliputi SBM tikus, lalat, dan lipas. Setiap jenis binatang
pembawa penyakit dikategorikan SBMnya rendah atau tinggi
berdasarkan persentase binatang yang dapat ditangkap
sesuai jenis perangkapnya.
Tabel

33

menyajikan

SBM

untuk

tikus

yang

dikategorikan ke dalam SBM rendah dan tinggi bergantung
pada persentase tikus yang tertangkap. Jika kurang atau
sama dengan 1 persen maka dikategorikan rendah atau baik.
Sebaliknya jika persentase tikus yang tertangkap lebih besar
dari 1 persen maka dapat dikatakan lingkungan industri
tersebut kurang baik.
Standar baku mutu (SBM) lipas/kecoa meliputi 4 jenis
lipas yang dihitung berdasarkan indeks populasi atau angka
rata-rata populasi lipas setiap malam penangkapan.

Ke

empat jenis lipas tersebut adalah Periplaneta Americana(PA),
Blatella germanica (BG), Supella longipalpa (SL), dan Blatta
orientalis (BO).
Tabel 33. Standar Baku Mutu Binatang Pembawa Penyakit
Binatang
No Pembawa

Variabel

Satuan ukur

Penyakit
1. Tikus

Success

Persentase

Trap

tikus

yang

tertangkap

6032

Nilai Baku Mutu
Rendah

Tinggi

≤1

>1
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Binatang
No Pembawa

Variabel

Satuan ukur

Penyakit

Nilai Baku Mutu
Rendah

Tinggi

≤2

>2

≤1

>1

≤1

>1

≤3

>3

≤1

>1

oleh perangkap
2. Lalat

Indeks

Angka

Populasi

rata

Lalat

lalat

ratapopulasi

menggunakan
flygrill
3. Kecoa/Lipas

Indeks

Angka

Periplaneta

Populasi

rata

Americana(PA)

Kecoa PA

kecoa

ratapopulasi
tiap

malam
menggunakan
sticky trap
4. Kecoa/Lipas
Blatella

Indeks

Angka

Populasi

rata

germanica (BG) Kecoa BG

ratapopulasi

kecoa

tiap

malam
menggunakan
sticky trap
5. Kecoa/Lipas

Indeks

Angka

Supella

Populasi

rata

longipalpa (SL)

Kecoa SL

kecoa

ratapopulasi
tiap

malam
menggunakan
sticky trap
6. Kecoa/Lipas

Indeks

Angka

Blatta

Populasi

rata

orientalis (BO)

Kecoa BO

kecoa

ratapopulasi
tiap

malam
menggunakan
sticky trap
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Tabel 33 menyajikan SBM untuk lalat yang dikategorikan
ke dalam SBM rendah dan tinggi bergantung pada persentase
lalat yang menempel pada flygrill. Jika kurang atau sama
dengan 2 persen maka dikategorikan rendah atau baik.
Sebaliknya jika persentase lalat yang tertangkap lebih besar
dari 2 persen maka dapat dikatakan lingkungan industri
tersebut kurang baik.

6034
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BAB III
PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN KERJA INDUSTRI
A.

Persyaratan Faktor Fisik
1.

Persyaratan Faktor Pencahayaan
Persyaratan

pencahayaan

merupakan

nilai

tingkat

berdasarkan

jenis

area,

Persyaratan

pencahayaan

lingkungan

pencahayaan
pekerjaan

atau

lingkungan

kerja
yang

disarankan

aktivitas

kerja

industri
tertentu.

dikelompokkan

menjadi:
a.

Persyaratan pencahayaan dalam gedung industri

b.

Persyaratan pencahayaan di luar gedung industri
Persyaratan pencahayaan lingkungan kerja dinyatakan dalam
satuan Lux.

2.

Persyaratan Pencahayaan Dalam Gedung Industri
Persyaratan pencahayaan dalam gedung lingkungan kerja
industri dikelompokkan menjadi area umum dalam gedung
industri dan berdasarkan jenis area, pekerjaan atau aktivitas pada
masing-masing jenis industri.
a.

Persyaratan Pencahayaan Area Umum dalam Gedung Industri
Persyaratan tingkat pencahayaan pada zona lalu lintas
dan area umum dalam gedung industri dapat digunakan pada
semua jenis industri yang memiliki area kerja dan/atau
aktivitas sebagaimana tercantum pada Tabel 34.
Tabel 34. Zona Lalu Lintas dan Area Umum dalam Gedung
Industri
No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas

1.

Lorong: tidak ada pekerja

Lux
20

Keterangan
Tingkat
pencahayaan
pada
permukaan
lantai
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No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas

2.

a. Pintu masuk

Lux

Keterangan

100

b. Ruang Istirahat
3.

Area sirkulasi dan koridor

100

Jika

terdapat

kendaraan
pada

area

maka

ini

tingkat

pencahayaan
minimal

150

lux.
4.

Elevator, lift

100

Tingkat
pencahayaan
depan

lift

minimal

200

lux
5.

Ruang Penyimpanan

100

Jika

ruangan

digunakan
bekerja

terus-

menerus maka
tingkat
pencahayaan
minimal

200

lux
6.

Area bongkar muat

150

7.

Tangga,

150

eskalator,

travolator

Diperlukan
kontras

pada

anak tangga
8.

Lorong: ada pekerja

150

Tingkat
pencahayaan
pada
permukaan
lantai

9.

a. Rak Penyimpanan
b. Ruang tunggu

6036

200
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No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
c. Ruang

kerja

Lux

Keterangan

umum,

Ruang switch gear
d. Kantin
e. Pantry
10.

Ruang

ganti,

kamar

200

mandi, toilet

Ketentuan
berlaku

ini
pada

masing-masing
toilet

dalam

kondisi
tertutup
11.

a. Ruangan aktivitas fisik

300

(olah raga)
b. Area

penanganan

pengiriman kemasan
12.

a. Ruang P3K
b. Ruangan

500
untuk

memberikan perawatan
medis
c. Ruang switchboard
13.

a. Ruangan aktivitas fisik

300

(olah raga)
b. Area

penanganan

pengiriman kemasan
b.

Persyaratan Pencahayaan Dalam Gedung Berdasarkan Jenis
Industri
Persyaratan pencahayaan dalam gedung untuk jenis
area, pekerjaan atau aktivitas pada masing-masing berbagai
kegiatan industri dan kerajinan dapat dilihat pada Tabel 1734 sehingga memenuhi kebutuhan pekerja dalam melakukan
aktivitas pekerjaan secara visual.

6037
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Tabel 35. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Pertanian
No

Jenis Area,

Lux

Keterangan

Pekerjaan/Aktivitas
1

Bangunan untuk ternak

2

1) Bongkar

muat

penanganan

50

barang,

200

peralatan

danmesin
2) Kandang

hewan

sakit;

Kandang
untukmelahirkan
3) Penyiapan

pakan;

susu;

pencucian perkakas
Tabel 36. Kegiatan Industri & Kerajinan – Roti
No

Jenis Area,

Lux

Keterangan

Pekerjaan/Aktivitas
1

Persiapan;

pembakaran

300

(baking)
2

Finishing,

glazing

dan

500

dekorasi
Tabel 37. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Semen, Produk
Semen, Beton dan Batu Bata
No
1

Jenis Area, Pekerjaan/Aktivitas

Lux

Pengeringan (drying)

Keterangan
“safety
colours”

50

harus
mudah
dikenali

2

Penyiapan

material;

dengan kiln dan mixer
3

6038

Bekerja dengan mesin

bekerja

200
300
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Tabel 38. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Keramik, Ubin,
Kaca, Pecah Belah
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Pengeringan (drying)

Lux

Keterangan

50

“safety colours”
harus

mudah

dikenali
2

a. Persiapan;

bekerja

300

dengan mesin umum
b. Enameling,

rolling,

pressing, shaping simple
parts,

glazing,

glass

blowing
3

Pekerjaan dekorasi

500

4

a. Grinding, engraving, glass

750

polishing,

shaping

precision

parts,

manufacture

of

glassinstruments
b. Grinding
glass,

of

optical

crystal,

hand

grinding andengraving
5

Pekerjaan

presisi,

seperti

1000

decorative grinding, lukisan
tangan (hand painting)
6

Pembuatan

batu

mulia

1500

sintetik
Tabel 39. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Kimia, Plastik
dan Karet
No
1

6039

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Instalasi

yang

Lux

Keterangan

50

“safety colours”

dioperasikan jarak jauh

harus

(remote-operated)

dikenali

mudah
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No
2

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Instalasi dengan aktivitas

Lux

Keterangan

150

manual terbatas
3

Area

instalasi

dengan

300

pekerja terus menerus
4

a. Ruang

pengukuran

500

presisi, laboratorium
b. Produksifarmasi
c. Produksi ban
Cutting,

5

finishing,

750

inspection
6

Pemeriksaan/inspeksi

1000

warna
Tabel 40. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Listrik dan
Elektronik
No
1

Jenis Area,

Lux

Pekerjaan/Aktivitas
a. Pembuatan

kabel

dan

kawat

300

b. Coil impregnating
c. Galvanisasi (galvanizing)
2

Pengulungan(winding)
a. Gulungan

besar

(large

coils)
b. Kumparan

300
sedang

500

(medium-sized coils)
c. Kumparan kecil (small

750

coils)
3

Perakitan (Assembly work):
a. Kasar,

contoh

transformator besar
b. Sedang,

contoh

switchboard
c. Halus, contoh telepon,

6040

300
500
750

Keterangan
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No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
radio,

peralatan

Lux

Keterangan

1000

IT/komputer
d. Presisi, contoh peralatan
pengukuran,

PCB

(printed circuit board)
4

Workshop

elektronik,

pengujian,

penyesuaian

1500

(adjusting)
Tabel 41. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Pangan
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Tempat dan area kerja

Lux
200

pada:
a. Proses

pencucian,

pengisian bejana (barrel
filling),

pembersihan,

penyaringan

(sieving),

pengupasan.

Proses

memasak pada pabrik
pengawetan dan pabrik
coklat tempat dan area
kerja

di

pabrik

pengeringan

gula,
dan

fermentasibahanbaku
tembakau dan gudang
fermentasi
2

b. Pemilahan dan
pencucian produk,
penggilingan,
penyampuran,
pengemasan
c. Pemotongan dan
pemilahan buah-

6041

300

Keterangan
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No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas

Lux

Keterangan

buahan dansayursayuran
3

a. Tempat dan area

500

khusus pada rumah
pemotongan hewan,
pemotongan daging,
pabrik susu,
penapisan pada
pabrikgula
b. Pembuatan makanan
jadi, aktivitasdi dapur,
pembuatan cerutu
danrokok
c. Pemeriksaan barang
pecah belah,
pengontrolan produk,
trimming,
pemilahan,dekorasi
d. Laboratorium
4

Pemeriksaan/inspeksi

1000

warna
Tabel 42. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Peleburan dan
Pengecoran Logam
No
1

Jenis Area,

Lux

Pekerjaan/Aktivitas

“safety colours”

Terowongan di bawah lantai
seukuran

manusia
man-sized

(underfloor

50

tunnels), cellars dll
2

Platform

3

a. Penyiapan pasir
b. Area
(cupola)

6042

100
tanur

tinggi
dan

Keterangan

200

harus
dikenali

mudah

- 138 -

No

Jenis Area,

Lux

Pekerjaan/Aktivitas

Keterangan

penyampuran
c. Lokasi pengecoran
d. Area Shaking
e. Mesin

pencetak

(molding)
4

a. Proses

pencetakan

manual

300

b. Die casting
5

Pembuatan
desain

model

produk

atau
(model

500

building)
Tabel 43. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Produksi
Perhiasan
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Pembuatan

jam

secara

Lux

Keterangan

500

otomatis
2

Pembuatan perhiasan

1000

3

a. Bekerja

1500

dengan

batumulia
b. Pembuatan

jam

secaramanual
Tabel 44. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Binatu
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
a. Penerimaan

barang,

penandaandan
pemilahan
b. Pencucian
drycleaning
c. Setrika,pressing

6043

dan

Lux
300

Keterangan
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No
2

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Pemeriksaan

dan

Lux

Keterangan

750

perbaikan
Tabel 45. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Kulit
No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas

Lux

1

Bekerja pada tangki, barel

200

2

Proses pembersihan kulit

300

3

a. Pekerjaan dengan posisi

500

duduk

pada

sepatu:

Keterangan

produksi
menjahit,

memoles,

membentuk

(shaping),
memotong,melubangi
b. Pemilahan
c. Pencelupankulit
d. Pembuatansepatu
e. Pembuatan
sarungtangan
4

a. Qualitycontrol

1000

b. Pemeriksaanwarna

Tabel 46. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Pengolahan Logam
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
a. Penempaan

terbuka

Lux
200

(Open die forging)
b. Proses

dengan

permesinan
pelat

dengan

ketebalan ≥ 5 mm
2

a. Dropforging

300

b. Pengelasan
c. Proses

dengan

6044

permesinan
bahan

kasar

Keterangan
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Jenis Area,

No

Pekerjaan/Aktivitas

Lux

dan sedang: toleransi ≥
0,1 mm
d. Wire and pipe drawing

shops; cold forming
e. Pekerjaan

lembaran

logam dengan ketebalan
< 5mm
f. Galvanisasi(Galvanizing)

3

Permesinan yang

500

presisi; menggerinda:
toleransi < 0,1 mm
4

5

Perakitan (Assembly):
a. kasar

200

b. sedang

300

c. halus

500

d. presisi

750

a. Penghalusan

750

(scribing);
pemeriksaan/
inspeksi
b. Pembuatan alat bantu;
pembuatan
peralatanpotong
c. Proses

preparasi

permukaan

dan

pengecatan
6

Proses pembuatan template
dan

jig,

precision

mechanics, micro-mechanics

6045

1000

Keterangan
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Tabel 47. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Kertas
No
1

Jenis Area,

Lux

Pekerjaan/Aktivitas
Edge

runners,

pembuatan

Keterangan

200

bubur

kertas (pulp mills)
2

Proses pembuatan kertas,
corrugating

300

machines,

pembuatan kardus
3

Pekerjaan

penjilidan

standar,

e.g.

memilah,

500

melipat,

merekatkan,

memotong, cetak timbul
(embossing), dan menjahit
Tabel 48. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Pembangkit Listrik
No
1

Jenis

Area,

Pekerjaan/Aktivitas
Instalasi

Pasokan

Lux
50

bahan bakar

Keterangan
“safety

colours”

harus

mudah

dikenali
2

Ruang boiler

100

3

a. Ruangmesin

200

b. Ruangan

seperti

lain,

ruangan

pompa, ruangan
kondensor,
switchboards
4

Control rooms

500

 Panel

kontrol

seringkali
berbentuk
vertikal
 Peredupan

(dimming)
mungkindiperluk
an

6046
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Tabel 49. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Percetakan
Jenis Area,

No
1

Pekerjaan/Aktivitas
a. Pemotongan, penyepuhan

(gilding),

cetak

(embossing),

Lux

Keterangan

500

timbul

pengukiran,

pekerjaan pada batu dan
rol mesin tulis (platen),
mesin

cetak,

pembuatanmatriks
b. Pemilahan

kertas;

handprinting
2

Pengaturan

jenis

cetakan,

1000

penyesuaian dan litografi
3

Pemeriksaan

warna

pada

1500

pencetakan multi-warna
4

Ukiran

pada

baja

dan

2000

tembaga
Tabel 50. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Besi dan Baja
Jenis Area,

No
1

Pekerjaan/Aktivitas
a. Area

produksi

Lux

tanpa

“safety
colours” harus

aktivitas manual
b. Penyimpanan slab
c. Terowongan

di

mudah
bawah

lantai seukuran manusia
tunnels),

50

man-sized

(underfloor
belt

sections,

cellars dll
2

Area

produksi

terkadang

dengan aktivitas manual
3

Area
aktivitas
kontinu

6047

Keterangan

produksi
manual

150

dengan
secara

200

dikenali
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Jenis Area,

No
4

Lux

Pekerjaan/Aktivitas
Tungku

pembakaran

(Furnace)

Keterangan
“safety

200

colours” harus
mudah
dikenali

5

a. Mill train; coiler; shear line
b. Control

platform;

Panel

300

kontrol
6

Pengujian, pengukuran dan
pemeriksaan

500

Tabel 51. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Tekstil
Jenis Area,

No

Lux

Pekerjaan/Aktivitas

1

Ruang pengeringan

2

Area

dan

zona

100

kerja

di

200

Proses pemintalan (carding),

300

bath, bale opening
3

mencuci,

menyetrika,

proses

devilling,

menggambar,

menyisir

(combing),

mengukur

(sizing), card cutting, prespinning,

jute

and

hemp

spinning
4

a. Penggulungan

500

(spinning,

plying,

reeling,winding)
b. Warping,

menenun

(weaving),
menjalin/mengepang
(braiding),

merajut

(knitting)
c. Finishing,

(dyeing)

6048

pencelupan

Keterangan
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No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas

Lux

Keterangan

d. Pencetakan kainotomatis
e. Pembuatantopi

5

a. Menjahit

(sewing)

merajut

dan

750

halus

(fineknitting)
b. Desain

manual,

menggambarpola
6

a. Burling, picking,trimming
b. Pemerikasaan

1000

warna,

pemeriksaan kain
7

Invisible mending

1500

Tabel 52. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Perbaikan dan
Konstruksi Kendaraan
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Layanan umum, perbaikan

Lux
300

dan pengujian

Keterangan
Pertimbangkan
menggunakan
pencahayaan
lokal

2

Pekerjaan

rangka

dan

500

perakitan
3

Pengecatan,

spraying

750

chamber, polishing chamber
4

a. Pengecatan:

touch-up,

pemeriksaan/inspeksi
b. Pekerjaan

upholstery

(dengan tenagamanusia)
c. Pemeriksaan/inspeksi
akhir

6049

1000
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Tabel 53. Kegiatan Industri dan Kerajinan – Pekerjaan
Perkayuan
Jenis Area,

No
1

Pekerjaan/Aktivitas
Proses

otomatis

pengeringan,

seperti

Lux

Keterangan

50

pembuatan

kayu lapis
2

Steam pits

150

3

a. Sawframe

300

b. Bekerja

joiner’

pada

bench,
pengeleman,perakitan
4

Bekerja dengan mesin kayu,
seperti

turning,

500

fluting,

dressing, rebating, grooving,
cutting, sawing, sinking
5

a. Pengamplasan,

750

pengecatan, fancy joinery
b. Pemilihan

pelapis

kayu(veneer)
c. Pekerjaan

dekorasi

(marquetry),
pekerjaanpenatahan
6

Quality

control,

1000

pemeriksaan/inspeksi
3.

Persyaratan Pencahayaan di Luar Gedung Industri
Persyaratan pencahayaan luar gedung lingkungan kerja
industri dikelompokkan menjadi area umum dan berdasarkan
jenis industri.
a.

Persyaratan Pencahayaan Area Umum di Luar Gedung
Industri
Persyaratan tingkat pencahayaan di luar gedung industri
sebagaimana tercantum pada Tabel55 dapat digunakan pada
semua jenis industri yang memiliki jenis aktivitas/area
kerja/area mobilitas yang serupa.

6050
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Tabel 54. Tingkat Pencahayaan di Luar Ruangan Gedung
Industri
No
1.

Tingkat

Jenis Aktivitas/Area

Pencahayaan Rata-

Kerja/Area Mobilitas*

rata

Area yang jarang digunakan,
aktivitas yang membutuhkan
ketajaman

visual

minimal,

dan area pejalan kaki.
Contoh:
a. Berjalan

dari

area

akomodasi ke area kerja
b. Jalur

perpindahan

5 lux

di

dalam area kerja
c. Area
yang

istirahat
jarang

(shelter)

dikunjungi

pada malam hari
2.

Area yang diakses agak rutin
selama
aktivitas

shift
atau

kerja,

dan

tugas

yang

membutuhkan

ketajaman

visual rendah sampai sedang.
Contoh:
a. Jalur

lalu-lalang,

anak

tangga, dan tangga yang
jarang digunakan
b. Lalu

lintas

kecepatan
km/jam

dengan
max

seperti

10

sepeda,

truk dan excavator
c. Area

bentangan

pipa

(seperti: flares lines, steam
lines, wellhead plumbing,
flow lines)
d. Tanki
timbun/penyimpanan

6051

10 lux
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Jenis Aktivitas/Area

No

Kerja/Area Mobilitas*
e. Tugas-tugas

Tingkat
Pencahayaan Ratarata

yang

membutuhkan
kemampuan
label

membaca

yang

berukuran

besar
f.

Bongkar-muat

secara

manual
g. Bongkar

muat

material

oleh satu unit alat
h. Rute jalan keluar
3.

Area yang diakses beberapa
kali selama shift kerja dan
aktivitas

atau

tugas

membutuhkan

yang

ketajaman

visual sedang.
Contoh:
a. Jalur lalu-lalang dan anak
tangga

yang

rutin

digunakan
b. Lalu

lintas

umum

(kecepatan maksimal 40
km/jam)
c. Jalur lalu-lalang di atas
tanki
d. Tugas-tugas

yang

membutuhkan
kemampuan
membaca

untuk
label

yang

berukuran kecil
e. Tugas-tugas

yang

membutuhkan
pengamatan/inspeksi
yang

6052

terus-menerus

20 lux
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Tingkat

Jenis Aktivitas/Area

No

Pencahayaan Rata-

Kerja/Area Mobilitas*
terhadap

rata

fasilitas/

instalasi,

seperti

jalur

pipa dan kerangan
f.

Bongkar

muat

menggunakan

dengan
front-end

loader
g. Bongkar

muat

material

oleh beberapa unit alat
secara bersamaan
h. Memindahkan

dan

menempatkan
peralatan/material

yang

berukuran besar
4.

Area perpindahan yang sibuk
dan aktivitas atau tugas yang
membutuhkan

ketajaman

visual yang tinggi.
Contoh:
a. Wellhead (area sekitarnya)
b. Melakukan

tugas

pembacaan

instrumen

seperti

membaca

ukur

(gauges)

atau

digital

(digital

tampilan

alat

displays)
c. Tugas

yang

mengharuskan
melakukan
pengamatan/inspeksi
yang lebih detil terhadap
fasilitas/instalasi, seperti
jalur pipa dan kerangan

6053

50 lux
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No

Tingkat

Jenis Aktivitas/Area

Pencahayaan Rata-

Kerja/Area Mobilitas*
d. Pengaturan

rata

posisi,

perakitan

atau

pembongkaran

peralatan

yang berukuran besar di
tempat
e. Mengangkat

dan

menurunkan
dengan

beban

menggunakan

crane/boom truck
5.

Aktivitas

atau

tugas

membutuhkan
untuk

yang

kemampuan

melihat

detil

yang

halus (kecil).
Contoh:
a. Tugas

perbaikan

peralatan mekanik

100 lux

b. Merakit atau membongkar
peralatan

yang

mempunyai

komponen

yang kecil
control

c. Memperbaiki
panels
6.

Aktivitas

atau

tugas

membutuhan
melihat

detil

yang

kemampuan
yang

sangat

halus (sangat kecil)
Contoh:
a. Memperbaiki

motor

listrik/elektrik (seperti: fine
coil wiring, dll.)
b. Memperbaiki

listrik/elektrik

6054

sirkui

200 lux
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(*) Tabel di atas mengatur area kerja yang tidak diakses pada
malam hari atau area dengan kegiatan kerja yang bersifat
intermittent yang mana pencahayaan dapat dengan mudah
dinyalakan dan dimatikan.
b.

Persyaratan Pencahayaan di Luar Gedung Berdasarkan Jenis
Industri
Persyaratan pencahayaan luar gedung untuk jenis area,
pekerjaan atau aktivitas pada fasilitas anjungan pengeboran
lepas pantai minyak dan gak (Tabel56), industri petrokimia
dan bahan kimia berbahaya lainnya (Tabel57) dan instalasi
pembangkit tenaga listrik (Tabel58).
Tabel 55. Fasilitas Anjungan Pengeboran Lepas Pantai Minyak
dan Gas
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Tangga, area lalu lalang
pekerja

2

a. Area

Lux
100

Keterangan
Pada tapak

boat

landing/transport
areas

100

b. Area Crane (Derrick)
3

Helideck

a. Pencahayaan

langsung

yang

searah

menara

kontrol

dan

landasan
pesawat
100

harus

dihindari.
b. Pencahayaan

langsung
memancar
atas

yang
di
garis

horisontal lampu
sorot

6055

harus
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No

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas

Lux

Keterangan
dibatasi
seminimal
mungkin.

4

Area rak pipa

5

a. Area

150
pengujian,

shale shaker, kepala
sumur (well head)

200

b. Area pompa
c. Area life boat
6

Lantai pengeboran dan
monkey board

Perhatian
300

diperlukan

khusus
untuk

string entry
7

a. Mud room, sampling
b. Crude oil pumps

300

c. Plant areas
8

Rotary table

500

Tabel 56. Industri Petrokimia dan Bahan Kimia Berbahaya
Lainnya
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Penanganan peralatan
servis,

20

penggunaan

kerangan
starting

Lux

manual,
and stopping

motors,

lighting

of

burners
2

Pengisian

dan

pengosongan kontainer
truk dengan material
yang tidak berbahaya,
inspeksi
perpipaan
pengemasan

6056

kebocoran,
dan

50

Keterangan
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No
3

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
a. Pengisian

dan

Lux

Keterangan

100

pengosongan
kontainer

truk

dengan material yang
berbahaya,
penggantian

pompa,

pekerjaan

servis

umum,
pembacaaninstrumen
b. Area bongkar muat
bahanbakar
4

Perbaikan mesin dan

200

peralatan listrik

Gunakan cahaya
lokal

Tabel 57. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik
No
1

Jenis Area,
Pekerjaan/Aktivitas
Penanganan peralatan

Lux

Keterangan

20

servis, batubara
2
3

Inspeksi umum

50

a. Pekerjaan servis

100

umum dan
pembacaaan
instrumen
b. Perbaikan dan

perawatan saluran
udara
4

Perbaikan peralatan

200

listrik
4.

Gunakan cahaya
lokal

Pedoman Penggunaan Persyaratan Pencahayaan
Persyaratan tingkat pencahayaan di lingkungan kerja industri
mencakup pencahayaan di dalam ruangan dan di luar ruangan.
Nilai

persyaratan

tingkat

pencahayaan

di

lingkungan

kerja

industri merupakan nilai yang sedapat mungkin dipenuhi oleh
6057
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industri sesuai dengan jenis area dan pekerjaan yang dilakukan.
Suatu lingkungan kerja atau aktivitas kerja dikatakan memenuhi
persyaratan tingkat pencahayaan apabila mempunyai perbedaan
maksimal

10%

dari

nilai

tingkat

pencahayaan

yang

dipersyaratkan.
5.

Persyaratan Pajanan Getaran Seluruh Tubuh dalam Periode 24
Jam dengan Crest Factor ≤ 9
Untuk getaran seluruh tubuh dengan crest factor ≤ 9, maka
perhitungan NAB untuk pajanan getaran seluruh tubuh yang
memiliki besaran dan durasi yang bervariasi dalam periode
pajanan

24

jam,

nilai

ekuivalen

akselerasi

berdasarkan

pembebanan pada setiap aksis x, y dan z dapat dihitung sebagai
berikut:

Keterangan:
awl,e = nilai the equivalent overall weighted acceleration pada
arah/aksis l = x , y atau z (m/detik2 rms)
awlj = nilai the overall weighted acceleration pada arah/aksis l = x,
y atau z selama periode pajanan j (m/detik2 rms)
TJ

= durasi selama periode pajanan j (detik)
Resultan untuk pajanan getaran seluruh tubuh yang memiliki

besaran dan durasi yang bervariasi dalam periode pajanan 24 jam
untuk 3 aksis (x, y, dan z) dihitung dengan rumus:

Untuk menghitung getaran seluruh tubuh dalam periode 24
jam dengan standar pajanan 8 jam per hari, akselerasi getaran
seluruh tubuh dapat dihitung dengan rumus:
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Keterangan:
aw (8) = pajanan harian getaran selama 8 jam untuk aksis x, y dan
z (m/detik2 rms)
awlj

= nilai total pembebanan akselerasi pada aksis x, y atau z
selama periode pajananj (m/detik2 rms)

T0

= durasi selama periode pajanan j (detik)
Hasil perhitungan resultan pajanan getaran seluruh tubuh

yang memiliki besaran dan durasi yang bervariasi dalam periode
pajanan 24 jam untuk 3 aksis (x, y, dan z) dibandingkan dengan
Nilai Ambang Batas pajanan pada Tabel 8.
6.

Persyaratan Radiasi Radio dan Gelombang Mikro (30 Hz – 300
GHz)
Persyaratan radiasi frekuensi radio (radio frequency/RF)
dangelombangmikro (microwave)mengaturtentang batas pajanan
power density, kekuatan medanlistrik, medan magnet dan waktu
berdasarkan rentang frekuensi.
Persyaratan radiasi frekuensi radio dan gelombang mikro
pada

rentang

frekuensi

30

kHz

sampai

dengan

300

GHz

ditampilkan pada Tabel59.
Tabel 58. Persyaratan Radiasi Frekuensi Radio dan Gelombang
Mikro
Power

Kekuatan

Kekuatan

Waktu

Density

Medan

Medan

Pajanan

S(W/m

Listrik

Magnet

E, H atau S

2)

E (V/m)

H (A/m)

(menit)

1842

163

6

1842

16,3/f

6

1 MHz – 30

1842

16,3/f

6

MHz

/f

30 MHz – 100

61,4

Frekuensi

30 kHz – 100
kHz
100 kHz – 1
MHz

MHz
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16,3/f

6
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Frekuensi

Power

Kekuatan

Kekuatan

Waktu

Density

Medan

Medan

Pajanan

S(W/m

Listrik

Magnet

E, H atau S

2)

E (V/m)

H (A/m)

(menit)

10

61,4

100 MHz –

0,163

6

300 MHz
300 MHz – 3

f/30

6

100

33.878,2/f

GHz
3 GHz – 30
GHz

1,079

30 GHz – 300

100

GHz

67,62/f

0,47

6

Keterangan:
kHz

: kiloHertz

MHz

: MegaHertz

GHz

: GigaHertz

f

: frekuensi dalam MHz

mW/cm2 : mili Watt percentimeterpersegi
V/m

: Volt permeter

A/m

: Amper permeter

S

: PowerDensity

E

: Kekuatan MedanListrik

H

: Kekuatan MedanMagnet

Contoh perhitungan untuk frekuensi 3 GHz – 30 GHz:
Batas waktu pajanan untuk pekerja yang terpajan oleh radiasi
radio frekuensi pada frekuensi (f=15 GHz).
Diketahui f = 15 GHz = 15.000 MHz
Batas waktu pajanan yang diperkenankan adalah:
= 33.878,2/f1,079
= 33.878,2/15.0001,079
= 33.878,2/32.062,875
= 1,0566 menit
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Catatan:
Nilai pajanan kekuatan medan listrik dan magnet adalah nilai
rata-rata pajanan pada area atau bagian tubuh yang terpajan.
Pada frekuensi lebih dari 30 GHz, persyaratan nilai power density
hanya boleh memajan permukaan tubuh dengan luas 10 cm2
Pedoman Penggunaan Persyaratan Radiasi Radio dan Gelombang
Mikro (30 Hz – 300 GHz)
Persyaratan radiasi frekuensi radio (radio frequency/RF) dan
gelombang mikro (microwave) mengatur tentang

batas pajanan

power density, kekuatan medan listrik, medan magnet dan waktu
berdasarkan rentang frekuensi. Nilai pajanan kekuatan medan
listrik dan magnet adalah nilai rata-rata pajanan pada area atau
bagian tubuh yang terpajan. Pada frekuensi lebih dari 30 GHz,
persyaratan nilai power density hanya boleh memajan permukaan
tubuh dengan luas 10 cm2.
7.

Persyaratan Radiasi Laser
Laser dapat dioperasikan dalam dua mode utama yaitu pulse
dan gelombang kontinyu. Persyaratan nilai pajanan untuk laser
yang berbentuk pulse dan pajanan yang singkat dinyatakan dalam
J/cm2area terpajan. Tabel60 mencantumkan nilai maksimum
yang dipersyaratkan untuk radiasi laser yang berbentuk pulse dan
berasal dari ultraviolet.
Tabel 59. Persyaratan untuk Radiasi Laser berdasarkan Panjang
Gelombang
Nilai Maksimal
Panjang Gelombang
(µm)

Durasi Pajanan

yang
Dipersyaratkan
(J/cm2)

0,180 – 0,302

1 nanodetik – 30

3 × 10-3

kilodetik
0,303

1 nanodetik – 30

4 × 10-3

kilodetik
0,304

1 nanodetik – 30
kilodetik
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Nilai Maksimal
Panjang Gelombang
(µm)

Durasi Pajanan

yang
Dipersyaratkan
(J/cm2)

0,305

1 nanodetik – 30

10 × 10-3

kilodetik
0,306

1 nanodetik – 30

16 × 10-3

kilodetik
0,307

1 nanodetik – 30

25 × 10-3

kilodetik
0,308

1 nanodetik – 30

40 × 10-3

kilodetik
0,309

1 nanodetik – 30

63 × 10-3

kilodetik
0,310

1 nanodetik – 30

0,1

kilodetik
0,311

1 nanodetik – 30

0,16

kilodetik
0,312

1 nanodetik – 30

0,25

kilodetik
0,313

1 nanodetik – 30

0,40

kilodetik
0,314

1 nanodetik – 30

0,63

kilodetik
0,315 – 0,400

1 nanodetik – 10
detik

0,56 t1/4
1,0

10 detik – 30
kilodetik
Persyaratan ini merupakan pedoman untuk mengevaluasi
pajanan radiasi pulse yang repetitif yang digunakan bila laju pulse
melebihi 1 pulse per detik. Pulse yang terjadi kurang dari satu kali
per detik diatur pada Tabel61.
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Tabel 60. Persyaratan Batasan Bukaan Laser
Rentang

Durasi

Mata

Kulit

1 mm

3,5 mm

Spektrum
180 nm – 400 nm 1 nanodetik – 0,25 detik
180 nm – 400 nm

0,25 detik – 30 kilodetik

3,5 mm

3,5 mm

400 nm – 1400

10-4 nanodetik – 0,25

7 mm

3,5 mm

nm

detik

400 nm – 1400

0,25 detik – 30 kilodetik

7 mm

3,5 mm

1400 nm – 0,1

10-5 nanodetik – 0,25

1 mm

3,5 mm

mm

detik

1400 nm – 0,1

0,25 detik – 30 kilodetik

3,5 mm

3,5 mm

10-5 nanodetik – 30

11 mm

11 mm

nm

mm
0,1 mm – 1,0 mm

kilodetik
B.

Persyaratan Faktor Biologi
Persyaratan faktor biologi merupakan nilai maksimal bakteri dan
jamur yang terdapat di udara ruang kantor industri. Persyaratannya
sebagai berikut:
Tabel 61. Persyaratan Faktor Biologi
Parameter

Persyaratan (cfu/m3)

Jamur

1000

Bakteri

500

Catatan:
1.

(cfu/m3) = colony forming unit per meter kubikudara

2.

Angka tersebut merupakan batas maksimal yang dipersyaratkan.
Apabila

angka

tersebut

adanya

risiko

kesehatan,

terlampaui,
tetapi

bukan

merupakan

mengindikasikan
indikasi

untuk

dilakukannya investigasi lebih lanjut.
Pedoman Penggunaan Persyaratan Faktor Biologi
Persyaratan faktor biologi merupakan nilai maksimal bakteri dan jamur
yang terdapat di udara ruang kantor industri dalam satuan (cfu/m3) =
colony forming unit per meter kubik udara. Angka persyaratan bahaya
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biologi tersebut merupakan batas maksimal yang dipersyaratkan.
Apabila angka tersebut terlampaui, bukan mengindikasikan adanya
risiko kesehatan, tetapi merupakan indikasi untuk dilakukannya
investigasi lebih lanjut.
C.

Persyaratan Penanganan Beban Manual
Persyaratan penangangan beban manual merupakan hal-hal atau
kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap tempat kerja dalam rangka
mencegah atau mengurangi risiko terjadinya cedera pada tulang
belakang ataupun bagian tubuh lain akibat aktivitas penanganan
beban manual.
Persyaratan penanganan beban manual adalah sebagai berikut:
1.

Sedapat mungkin hindari melakukan aktivitas penanganan beban
secara manual di tempat kerja yang dapat menyebabkan risiko
cedera; atau

2.

Apabila tidak memungkinkan, maka
a.

lakukan penilaian risiko yang sesuai dan memadai pada
semua aktivitas penanganan beban manual yang dilakukan
oleh karyawan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang
ditentukan pada Tabel 62.

b.

Lakukan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko
cedera

pada

karyawan

yang

mungkin

timbul

akibat

melakukan aktivitas penanganan beban manual ke tingkat
risiko yang dapat diterima.
c.

Memberikan informasi yang tepat kepada setiap karyawan
yang melakukan aktivitas penanganan beban manual berupa:
1)

Berat dari setiap beban atau benda yang akan ditangani

2)

Bagian atau sisi terberat dari beban atau benda yang
akan diangkat yang menyebabkan pusat gravitasi tidak
berada di sentral

3.

Ulangi penilaian risiko jika:
a.

Adanya dugaan bahwa penilaian tersebut tidak lagi sesuai

b.

Terdapat perubahan bermakna pada aktivitas penanganan
beban manual yang dimaksud
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Tabel 62. Aspek Penilaian Persyaratan Penanganan Beban Manual
Jika terdapat jawaban ‘Ya’ pada satu atau lebih pertanyaan berikut,
maka wajib dilakukan kajian risiko dan upaya pengendalian sebelum
aktivitas penanganan beban manual dilakukan. Jika jawaban ‘Tidak’
pada semua pertanyaan, maka aktivitas penanganan beban manual
dapat dilakukan.
Bila Ya,
No

Faktor

Aspek yang dinilai

Tidak

Rencana
Pengendalian

1.

Karakterisitik
beban
benda

atau

a. Apakah beban atau
benda tersebut lebih
dari

3

kg

untuk

wanita

dan

lebih

dari

kg

untuk

5

pria?
b. Apakah beban atau
benda terletak jauh
dari

tulang

belakang?
c. Apakah

ukuran

beban atau benda
tersebut

besar

sehingga sulit untuk
ditangani?
d. Apakah beban atau
benda tersebut sulit
untuk dipegang?
e. Apakah beban atau
benda
tidak

tersebut
stabil

atau

berisi material yang
mudah

berpindah

(misalnya
atau serbuk)?

6065

cairan
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Bila Ya,
No

Faktor

Aspek yang dinilai

Tidak

Rencana
Pengendalian

f.

Apakah beban atau
benda

tersebut

memiliki

bagian

tajam, panas atau
dingin?
2.

Pekerjaan

a.

(postur,
frekuensi,

Apakah

aktivitas

penanganan
dan

manual

durasi)

beban
yang

dilakukan
melibatkan
tulang

postur
belakang

tidak

netral

(yaitu

telinga, bahu, dan
panggul

tidak

terletak pada satu
garis lurus), antara
lain

membungkuk

dan

memutar

badan.
b. Apakah
aktivitas

terdapat
membawa

beban atau benda
jarak jauh?
c.

Apakah

ada

aktivitas mendorong
atau menarik beban
secara berlebihan?
d. Apakah

aktivitas

penanganan
manual

dilakukan

secara

berulang-

ulang?

6066
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Bila Ya,
No

Faktor

Aspek yang dinilai

Tidak

Rencana
Pengendalian

e.

Apakah

aktivitas

penanganan
manual

beban

dilakukan

secara statis?
f.

Apakah

waktu

istirahat

atau

pemulihan

tidak

memadai?
3.

Lingkungan

a.

kerja

Apakah permukaan
lantai

tidak

rata,

licin,

atau

tidak

stabil?
b. Apakah ada variasi
ketinggian

pada

lantai?
c.

Apakah

iklim

lingkungan

kerja

terlalu panas atau
terlalu dingin?
d. Apakah

terdapat

masalah

pada

pertukaran udara di
lingkungan kerja?
e.

Apakah penerangan
tidak sesuai?

f.

Apakah ruang yang
ada

terbatas

sehingga
menyulitkan dalam
melakukan aktivitas
penanganan
manual

beban
dengan

postur yang baik?
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Bila Ya,
No

Faktor

Aspek yang dinilai

Tidak

Rencana
Pengendalian

4.

Kemampuan

a.

individu

Apakah

aktivitas

penanganan
manual

beban
tersebut

berpotensi
menimbulkan
bahaya

untuk

wanita hamil atau
karyawan

dengan

masalah kesehatan?
b. Apakah

aktivitas

penanganan
manual

beban
tersebut

memerlukan
kekuatan

atau

kemampuan

fisik

tertentu?
c.

Apakah

aktivitas

penanganan
manual

beban
tersebut

memerlukan
informasi

atau

pelatihan

khusus

agar

dapat

dilakukan

dengan

aman?
5.

Lain-lain

Apakah alat pelindung
diri atau pakaian yang
digunakan menghalangi
karyawan
aktivitas

untuk
penanganan

beban manual dengan
baik?
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Pedoman Penggunaan Persyaratan Beban Manual
Pedoman

ini

menjelaskan

setiap

aspek

yang

disyaratkan

pada

Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran dan alternatif pengendaliannya, dengan
tujuan mengurangi risiko cedera ke tingkat yang dapat diterima.
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NO

ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

Faktor Karakteristik Beban atau Benda
1

a.

Apakah beban atau benda Secara umum, jika beban atau benda yang akan 1) Menggunakan alat bantu angkat
tersebut lebih dari 3 kg diangkat lebih dari 3 kg untuk wanita dan lebih 2) Mengurangi
untuk

wanita

dan

dari 5 kg untuk pria?

lebih dari 5 kg untuk pria dapat meningkatkan risiko

beban

atau

benda yang akan ditangani

cedera. Maka untuk mengurangi risiko terjadinya 3) Mengatur posisi dan jarak beban
cedera, perlu diperhatikan posisi awal peletakkan

atau benda terhadap tubuh sesuai

beban atau benda, sebagai berikut:

dengan berat beban atau benda
yang diangkat

Gambar peletakkan awal beban atau benda sesuai
dengan berat maksimal beban atau benda
(diadaptasi dari HSE UK)

6070

berat

- 166 -

NO

ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

Keterangan:
A

= jarak horizontal antara tulang belakang
dengan

genggaman

tangan

saat

siku

menekuk
b

= jarak horizontal antara genggaman tangan
saat siku menekuk dengan

genggaman

tangan saat posisi menjangkau ke depan
Contoh 1. Pada karyawan pria, jika beban atau
benda

yang

akan

diangkat

memiliki

berat

maksimal 20 kg, maka beban atau benda tersebut
harus diletakkan antara setinggi betis dan bahu,
dan benda atau beban terletak dekat dengan
tubuh (yaitu jarak horizontal ‘a’ - antara tulang
belakang dengan genggaman tangan saat siku
menekuk)

6071

- 167 -

NO

ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

Contoh 2. Pada karyawan wanita, jika beban atau
benda

yang

akan

diangkat

memiliki

berat

maksimal 3 kg, maka beban atau benda tersebut
dapat
dengan

diletakkan
kepala,

di

ketinggian

dengan

jarak

antara

lantai

horizontal

‘a’

ataupun ‘b’ - antara tulang belakang dengan
genggaman tangan saat posisi menjangkau ke
depan
b. Apakah beban atau benda Secara umum semakin jauh jarak beban atau 1) Letakkan

beban

atau

benda

terletak jauh dari tulang benda dengan tulang belakang, maka tekanan

sedekat mungkin dengan tulang

belakang?

belakang

pada punggung juga akan meningkat

lebih

(jarak

dari

30

horizontal
cm

dari

tidak
tulang

belakang)
2) Jika hal ini tidak memungkinkan,
atur jarak dan berat beban atau
benda sesuai dengan ketentuan
pada nomor (1)(a)
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NO

ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

Gambar contoh penanganan beban atau benda
yang

terletak

jauh

dari

tulang

belakang

(diadaptasi dari HSE UK)
Pada prinsipnya posisi beban atau benda yang
paling baik adalah jika benda atau beban tersebut
terletak sedekat mungkin dengan tulang belakang.
Kapasitas individu saat menangani beban atau
benda dipengaruhi oleh jarak objek dengan tulang
belakang, seperti terlihat pada gambar berikut:
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NO

ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

Gambar

kapasitas

individu

ALTERNATIF PENGENDALIAN

saat

mengangkat

beban atau benda di berbagai jarak horizontal
(diadaptasi dari HSE UK)
Sebagai contoh, jika seseorang mengangkat beban
atau benda yang terletak pada jarak horizontal 70
cm

dari

tulang

belakang,

individunya menjadi 40%

6074
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NO

ASPEK YANG DINILAI
c.

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

Apakah ukuran beban atau Secara umum, jika salah satu dimensi beban atau 1) Menggunakan alat bantu angkat
benda

tersebut

sehingga
ditangani?

sulit

besar benda melebihi 70 cm, maka penanganannya 2) Sesuaikan
untuk akan lebih sulit sehingga dapat meningkatkan
risiko

cedera.

Risiko

cedera

akan

dimensi

beban

atau

benda sebagai berikut:

semakin

meningkat jika beban atau benda tidak dilengkapi

Tinggi tidak melebihi
bahu saat diangkat

dengan pengangan yang memadai.

<35 cm

<35 cm

3) Panjang
sebaiknya
bahu

beban

atau

benda

tidak

melebihi

lebar

(sekitar

35

cm)

untuk

menghindari abduksi lengan
4) Lebar beban atau benda sebaiknya
tidak

melebihi

35

cm

menghindari fleksi lengan
6075
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NO

ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN
5) Tinggi beban atau benda sebaiknya
tidak melebihi tinggi bahu agar
tidak menghalangi penglihatan
6) Beban atau benda ditangani oleh 2
orang atau lebih

d. Apakah beban atau benda Jika beban sulit untuk dipegang, misalnya karena 1) Berikan
tersebut
dipegang?

sulit

untuk ukurannya besar, bentuknya bulat, teksturnya
terlalu

halus,

berminyak

permukaannya

maka

basah

penanganannya

dan

mungkin

akan

pegangan,

genggaman tangan, atau fitur lain

atau

yang

akan

mempermudah mengangkat benda

membutuhkan kekuatan mengenggam ekstra yang
melelahkan

tambahan
dirancang

untuk

tersebut

melibatkan 2) Menempatkan beban atau benda

perubahan postur sehingga risiko cedera akan

dalam wadah yang lebih mudah

meningkat. Selain itu, risiko menjatuhkan beban

untuk dipegang

atau benda akan lebih besar.
e.

Apakah beban atau benda Jika beban tidak stabil, misalnya jika tidak 1) Kemasannya harus dirancang agar
tersebut tidak stabil atau memiliki bentuk yang kaku atau berisi material

material (seperti cairan atau sebuk)

berisi material yang mudah yang

tidak bergeser tiba-tiba saat sedang

mudah

berpindah

(seperti

cairan

atau

berpindah (misalnya cairan serbuk), maka dapat menyebabkan perubahan

6076

ditangani
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atau serbuk)?

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

postur secara tiba-tiba untuk mencegah agar 2) Gunakan alat bantu lainnya untuk
material ataupun tubuh tetap stabil. Akibatnya

menjaga

risiko cedera akan meningkat.

benda selama penanganan
3) Isi

stabilitas

wadah

beban

sepadat

atau

mungkin

sehingga material (seperti cairan
atau

sebuk)

tidak

mudah

berpindah
f.

Apakah beban atau benda Benda yang memiliki tepi tajam atau permukaan 1) Lindungi permukaan beban atau
tersebut

memiliki

bagian kasar, atau terlalu panas atau terlalu dingin dapat

tajam, panas atau dingin?

menyulitkan saat mengenggam dan menangani
benda dengan aman.

benda yang tajam, kasar, panas,
atau dingin agar mudah ditangani
2) Gunakan
diangkat

wadah
atau

yang

mudah

dibawa

untuk

menghindari kontak dengan beban
yang tajam, kasar, panas, atau
dingin
3) Gunakan alat pelindung diri yang
memadai, misalnya dengan sarung
tangan

6077
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Faktor Pekerjaan (postur, frekuensi, dan durasi)
2

a. Apakah

aktivitas Tekanan pada punggung bawah meningkat secara 1) Letakkan beban atau benda yang

penanganan beban manual signifikan jika tulang belakang membungkuk dan

akan diangkat setinggi siku dan

yang dilakukan melibatkan berputar, dan diperberat saat mengangkat beban

sedekat mungkin dengan tubuh

postur

untuk menghindari postur tidak

tulang

belakang atau benda.

tidak netral (yaitu telinga, Jika
bahu,
terletak
lurus),

dan

panggul

pada

satu

antara

aktivitas

penanganan

beban

manual

netral

tidak melibatkan postur memutar, maka berat beban 2) Jika tidak memungkinkan, maka
garis atau benda harus dikurangi
lain

angkat beban atau benda dengan
metode

yang

benar,

membungkuk dan memutar

punggung

tetap

lurus,

badan

kekuatan otot paha

yaitu
gunakan

Gambar postur membungkuk dan memutar badan
3) Jika

harus

mengangkat

atau

menurunkan beban atau benda di

6078
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PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN
sisi

kanan

atau

kiri

tubuh,

arahkah tubuh dengan menggeser
kaki, bukan memutar tubuh
4) Sediakan

pijakan

untuk

menyesuaikan ketinggian
b. Apakah

terdapat

membawa

beban

aktivitas Secara umum, jika beban atau benda dibawa 1) Menggunakan alat bantu mekanik
atau untuk jarak yang jauh (sekitar lebih dari 10

benda jarak jauh?

meter),

maka

tekanan

fisik

akan

untuk menangani beban

terjadi 2) Mengurangi

jarak
waktu

dan

berkepanjangan sehingga menyebabkan kelelahan

memperhitungkan

dengan

dan meningkatkan risiko cedera.

mengatur kembali dan tata letak
tempat kerja

c. Apakah
mendorong

ada
atau

aktivitas Aktivitas mendorong atau menarik beban atau 1) Gunakan alat bantu
menarik benda sebaiknya dilakukan terhadap beban atau 2) Kurangi berat beban atau benda

beban secara berlebihan?

benda maksimal 7 kg (sekitar 70 newtons) untuk 3) Gunakan roda pada beban atau
wanita dan 10 kg (sekitar 100 newtons) untuk

benda yang akan didorong atau

pria. Batasan berat beban atau benda yang

ditarik

didorong tersebut berdasarkan asumsi bahwa

6079
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aktivitas

mendorong

atau

ALTERNATIF PENGENDALIAN

menarik

dilakukan 4) Pertimbangkan jarak dan kondisi

dengan tangan, beban atau benda terletak pada

rute

ketinggian

hambatan, adanya tanjakan atau

antara

pinggang

dan

bahu,

dan

aktivitas mendorong atau menarik tidak lebih dari

perjalanan,

apakah

bebas

turunan
5) Beban atau benda didorong atau

20 meter
Kebanyakan
menarik

kegiatan

dilakukan

mengurangi

aktivitas

kerja

mendorong

sebagai

cara

mengangkat,

dan

ditarik oleh 2 orang atau lebih

untuk
misalnya

dengan memasukkan barang ke troli. Namun,
perlu diingat juga bahwa aktivitas mendorong atau
menarik juga dapat menyebabkan cedera pada
punggung, leher dan bahu, terutama untuk beban
atau benda berat dan tanpa roda.
d. Apakah

aktivitas Pedoman berat beban atau benda yang diangkat 1) Mengurangi

penanganan beban manual seperti dijelaskan pada nomor (1)(a) diterapkan
dilakukan secara berulang- untuk
ulang?

6080

aktivitas

mengangkat

yang

frekuensi

aktivitas

mengangkat

jarang 2) Rotasi

aktivitas

mengangkat,

dilakukan, kira-kira 30 kali per jam atau satu kali

sehingga

karyawan

dapat

setiap dua menit. Jika aktivitas yang dilakukan

menggunakan berbagai jenis otot
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ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

lebih sering, maka berat beban atau benda pada

yang

nomor (1)(a) harus dikurangi sebagai berikut:

untuk

berbeda

secara

memberikan

berkala,

kesempatan

otot yang lelah untuk pulih
Frekuensi mengangkat

Berat beban atau
benda dikurangi

Satu hingga dua kali per

pelu dan tergesa-gesa
4) Latihan

30%

peregangan

sederhana

untuk mengendurkan otot

menit
Lima

3) Meminimalkan gerakan yang tidak

hingga

delapan

50%

Lebih dari 12 kali per

80%

kali per menit
menit
e. Apakah

aktivitas Postur

statis

terjadi

jika

otot

yang

sama 1) Desain

sehingga

penanganan beban manual digunakan secara terus-menerus (misalnya pada

memungkinkan terjadinya variasi

dilakukan secara statis?

aktivitas menahan beban) atau bekerja dengan

postur, misalnya kombinasi antara

postur yang sama. Jika hal ini terjadi, maka

postur berdiri dengan duduk, atau

tekanan berlebihan akan bertumpu pada bagian

postur

tubuh atau otot tertentu.

berjalan

Misalnya, aktivitas berdiri selama berjam-jam

6081

pekerjaan

berdiri

dengan

aktivitas
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ASPEK YANG DINILAI

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

dapat menyebabkan tertahannya aliran darah 2) Penyediaan

pijakan

kaki

atau

pada daerah kaki dan telapak kaki, sehingga

footrest

sehingga

menyebabkan kaki sakit dan bengkak, ataupun

adanya

variasi

kelelahan otot.

dengan dua kaki atau satu kaki

memungkinkan
postur

berdiri

bertumpu pada pijakan kaki
3) Istirahat atau peregangan secara
periodik
f. Apakah waktu istirahat atau Prinsip penentuan waktu istirahat adalah adanya 1) Memberikan waktu istirahat atau
pemulihan tidak memadai?

peluang yang cukup untuk beristirahat (yaitu

pemulihan

istirahat dari kerja) dan/atau pemulihan (yaitu

karyawan

beralih ke pekerjaan lain yang menggunakan 2) Rotasi
serangkaian kerja otot yang berbeda)

yang

pekerjaan

sehingga

cukup

untuk

atau

aktivitas,

karyawan

dapat

menggunakan berbagai jenis otot
Karena kondisi dan karakteristik pekerjaan setiap

yang

individu berbeda, maka sulit menentukan jeda

untuk

waktu istirahat yang tepat yang dapat berlaku

otot yang lelah untuk pulih

secara umum.

secara

memberikan

berkala,

kesempatan

3) Variasi antara pekerjaan berat dan
ringan

6082

berbeda
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Faktor Lingkungan Kerja
3

a. Apakah permukaan lantai Permukaan lantai tempat kerja, baik di dalam 1) Tumpahan air, minyak, sabun, sisa
tidak rata, licin, atau tidak maupun luar ruangan, harus dalam kondisi rata,

makanan dan zat-zat atau benda

stabil?

tidak licin, dan stabil untuk menghindari risiko

lain yang membuat lantai licin

terjatuh,

ataupun tidak rata harus segera

melakukan

tersandung,
aktivitas

atau

terpeleset

mengangkat

membawa beban atau benda.

saat

dan/atau

dibersihkan
2) Beri tanda jika ada permukaan
yang permukaan tidak rata, licin,
dan tidak stabil agar karyawan
menjadi waspada
3) Informasi

mengenai

kondisi

permukaan lantai yang tidak rata,
licin,

dan

disampaikan

tidak

stabil

kepada

harus

karyawan

sebelum aktivitas mengangkat atau
membawa
dilakukan

6083

beban

atau

benda
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ASPEK YANG DINILAI
b. Apakah

ada

PENJELASAN

ALTERNATIF PENGENDALIAN

variasi Adanya tangga atau permukaan lantai yang miring 1) Bila

ketinggian pada lantai?

memungkinkan,

menyebabkan gerakan menjadi lebih sulit dan

aktivitas

mengganggu

manual

keseimbangan

terutama

ketika

mengangkat atau membawa beban atau benda,
sehingga risiko cedera menjadi meningkat.

semua

penanganan
harus

beban

dilakukan

pada

ketinggian lantai yang sama
2) Jika tidak memungkinkan, transisi
sebaiknya dibuat landai atau atau

Perlu diingat juga bahwa saat membawa beban

tidak curam

tangan tetap perlu untuk berpegangan pada 3) Pada

permukaan

lantai

yang

pegangan tangga sehingga dapat menyulitkan

miring, mendorong umumnya lebih

aktivitas membawa beban atau benda.

baik daripada menarik
4) Beban

atau

benda

diangkat,

Mendorong atau menarik beban atau benda pada

dibawa, didorong atau ditarik oleh

permukaan lantai yang miring membuat kekuatan

2 orang atau lebih

otot yang diperlukan menjadi meningkat.

5) Informasi

mengenai

permukaan
harus
karyawan

lantai

yang

disampaikan
sebelum

kondisi
miring
kepada
aktivitas

mengangkat atau membawa beban

6084
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ALTERNATIF PENGENDALIAN
atau benda dilakukan

c. Apakah
kerja

iklim

terlalu

lingkungan Iklim
panas

terlalu dingin?

lingkungan

kerja

dapat

menyebabkan 1) Menerapkan

atau karyawan cepat lelah dan berkeringat. Keringat di
telapak

tangan

mengenggam.

dapat

mengurangi

Sebaliknya,

bekerja

kekuatan

pada

pengendalian

lingkungan kerja

iklim

sesuai dengan

hirarki pengendalian

iklim

lingkungan kerja yang rendah dapat mengganggu
ketangkasan.
Sarung tangan dan pakaian pelindung diri yang
tidak

memadai

dapat

menghambat

gerakan,

menggangu ketangkasan, ataupun mengurangi
kekuatan genggaman.
d. Apakah

terdapat

masalah Sistem pertukaran udara atau ventilasi yang tidak 1) Menerapkan pengendalian sistem

pada pertukaran udara di memadai dapat mempercepat kelelahan, sehingga

ventilasi

lingkungan kerja?

karakteristik lingkungan kerja

dapat meningkatkan risiko cedera. Gerakan udara
tiba-tiba,

baik

yang

disebabkan

oleh

sistem

ventilasi atau angin, bisa membuat beban atau
benda yang besar lebih sulit untuk tangani

6085

sesuai

dengan
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dengan aman.
e. Apakah

penerangan

tidak Kondisi

sesuai?

pencahayaan

yang

buruk

dapat 1) Mengatur

meningkatkan risiko cedera. Kondisi pencahayaan

tingkat

pencahayaan

sesuai dengan standar

yang remang-remang atau terlalu silau dapat
menyebabkan karyawan mengadopsi postur kerja
tidak netral (misalnya membungkuk). Kontras
antara

daerah

yang

berbayang-bayang

bercahaya

gelap

dapat

terang

dan

meningkatkan

risiko tersandung dan menggangu penilaian yang
akurat terhadap ketinggian dan jarak.
f. Apakah

ruang

terbatas
menyulitkan
melakukan

yang

ada Ruang

kerja

sehingga karyawan
dalam sehingga

yang

terbatas

mengadopsi
risiko

cedera

postur

menyebabkan 1) Sediakan
tidak

menjadi

netral,

meningkat.

aktivitas Sebagai contoh:

untuk

ruang
semua

diperlukan
aktivitas

yang

kegiatan

selama

yang

melakukan

penanganan

beban

penanganan beban manual a. Permukaan kerja rendah atau ruang kepala

manual. Dalam banyak kasus, hal

dengan postur yang baik?

ini

yang

terbatas

membungkuk

akan

menyebabkan

postur

bisa

dicapai

meningkatkan
housekeeping yang baik

6086

memadai

dengan
standar
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b. Perabotan,

perlengkapan
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atau

penghalang 2) Pintu yang sering digunakan saat

lainnya dapat menyebabkan postur memutar
c. Area kerja yang sempit atau terbatas dapat

menghambat

aktivitas

memindahkan

beban

atau benda yang besar

memindahkan

beban

sebaiknya

dapat dibuka secara otomatis, atau
dibiarkan setengah terbuka sampai
tugas selesai

Faktor Kemampuan Individu
4

a. Apakah

aktivitas Pertimbangan khusus untuk melakukan aktivitas 1) Hindari

penanganan beban manual penanganan
tersebut

beban

manual

harus

diberikan

berpotensi kepada karyawan dengan risiko tinggi, antara lain:

manual

dengan

penanganan

pada

kondisi

karyawan

khusus,

dan

menimbulkan bahaya untuk 1. Sedang hamil atau baru melahirkan

menempatkan

mereka

pada

wanita hamil atau karyawan 2. Diketahui memiliki riwayat sakit pada tulang

pekerjaan

dengan

sedikit

dengan masalah kesehatan?

tuntutan kerja fisik

belakang, lutut atau masalah pinggul, hernia
atau

masalah

kesehatan

lain

yang

mempengaruhi kemampuan penanganan beban

dokter

manual mereka
penanganan beban manual

yang

dapat 2) Jika diperlukan, minta penilaian

3. Sebelumnya telah mengalami cedera akibat

6087

beban

aktivitas

mengenai

kemampuan

individu

untuk

melakukan

pekerjaan

penanganan

manual

beban
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Status
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kesehatan,

kebugaran

dan

dapat

mempengaruhi

kekuatan 3) Melakukan

kemampuan

untuk

pelatihan

terstruktur

meningkatkan

mereka untuk melakukan aktivitas penanganan

fisik

karyawan

beban manual dengan aman.

aktivitas

yang

kapasitas
melakukan

penanganan

beban

manual
b. Apakah

aktivitas Kemampuan

untuk

melaksanakan

penanganan beban manual penanganan

beban

manual

tersebut

kekuatan

dibandingkan
kemampuan

6088

dengan

aman

memerlukan bervariasi antar individu. Secara umum, pria

kekuatan atau kemampuan memiliki
fisik tertentu?

pekerjaan 1) Hindari

mengangkat

dengan
fisik

wanita.

seorang

lebih
Selain

individu

atau

kurangi

aktivitas

penanganan beban manual untuk
kelompok usia yang berisiko tinggi

baik 2) Berikan periode penyesuaian untuk
itu,

bervariasi

karyawan yang telah meninggalkan
pekerjaan

untuk

waktu

lama.

tergantung pada usia. Biasanya meningkat sampai

Misalnya

dengan

awal dua puluhan dan kemudian menurun secara

karyawan

agar

bertahap. Penurunan ini menjadi lebih signifikan

pekerjaan dengan ritme kerja yang

di pertengahan empat puluhan. Sehingga risiko

relatif

cedera akibat aktivitas penanganan beban manual

tingkatkan

sedikit lebih tinggi bagi pekerja pada kelompok

Alternatif lainnya, atur beban atau

usia remaja atau usia lima puluhan dan enam

benda

lebih

agar

mengatur
melakukan

rendah,

kemudian

secara

bertahap.

karyawan

tersebut
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puluhan. Selain itu, karyawan yang lebih tua
mungkin

akan

lebih

cepat

lelah

dan

membawa beban yang lebih ringan

akan 3) Memberikan

pelatihan

mengenai

memakan waktu lebih lama untuk pulih dari

metode

melakukan

aktivitas

cedera otot rangka. Di sisi lain, faktor pengalaman

penanganan beban manual yang

dapat mengurangi risiko cedera.

baik dan benar

Selain faktor individu di atas, hal lain yang lebih
penting

adalah

metode

melakukan

aktivitas

penanganan beban manual yang baik dan benar
c. Apakah

aktivitas Risiko cedera dari aktivitas penanganan beban 1) Memberikan

dan

penanganan beban manual manual akan meningkat bila para pekerja tidak

pelatihan yang memadai mengenai:

tersebut

a.

informasi
khusus

memerlukan memiliki informasi atau pelatihan yang diperlukan
atau
agar

pelatihan untuk bekerja dengan aman.

Faktor

risiko

penanganan

beban manual dan bagaimana

dapat

dilakukan dengan aman?

cedera bisa terjadi
Informasi

mengenai

mekanik

dan

ketersediaan

pelatihan

alat

bantu

mengenai

cara

b.

penggunaan alat bantu secara benar juga penting
untuk menurunkan risiko cedera.

6089

informasi

Metode

untuk

melakukan

aktivitas

penanganan

beban

manual yang baik dan benar
c.

Ketersediaan

dan

cara
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penggunaan

Pemberi kerja harus memiliki catatan mengenai

alat

bantu

mekanik

siapa saja yang telah dilatih, kapan pelatihan itu 2) Tata cara menangani benda yang
dilakukan dan apa materi dari pelatihan tersebut.

tidak

rutin.

Misalnya,

tidak

disarankan untuk mengasumsikan
bahwa drum terlihat kosong atau
wadah

tertutup

lainnya

benar-

benar kosong. Mereka harus dicek
terlebih dahulu, misalnya dengan
mencoba mengangkat salah satu
ujung beban atau benda
3) Karyawan
untuk
secara

juga

harus

mengunakan
bertahap

kekuatan

sampai

kemampuan karyawan

6090

diajarkan
batas
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Lain – lain
5

Apakah

alat

pelindung

tangan

harus

tertutup

atau pakaian yang digunakan sebagai upaya terakhir ketika teknik pengendalian

rapat dan lentur, sehingga mereka

menghalangi karyawan untuk lain

tidak

melakukan
penanganan
dengan baik?

6091

diri Alat Pelindung Diri (APD) harus digunakan hanya 1) Sarung
tidak

aktivitas memadai.
beban

manual dihindari,

memberikan
Jika
perlu

perlindungan

pemakaian

APD

kajian

untuk

tidak

yang
dapat

membatasi

kekuaatan

genggaman

mengetahui 2) Sepatu harus memberikan support

implikasinya aktivitas penanganan beban manual.

yang

memadai,

Misalnya, sarung tangan dapat membuat sulit

tergelincir

mengenggam sehingga dapat meningkatkan cedera

perlindungan yang optimal

dan

stabil,

anti

memberikan
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D.

Persyaratan Kesehatan Lingkungan
1.

Media Air
a.

Air Minum
1)

Berasal

dari

sumber

air

improved/terlindung

yang

(perpipaan, mata air terlindung, sumur bor terlindung,
sumur gali terlindung dan Penampungan Air Hujan
terlindung)

b.

2)

Tersedia dalam jumlah yang cukup dan kontinyu

3)

Kualitas air minum diperiksa secara berkala

4)

Memenuhi kualitas fisik

Air untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi
1)

Berasal

dari

sumber

air

yang

improved/terlindung

(perpipaan, mata air terlindung, sumur bor terlindung,
sumur gali terlindung dan Penampungan Air Hujan
terlindung)
2)

Tersedia dalam jumlah yang cukup dan kontinyu

3)

Air yang berasal dari pengolahan air limbah/grey water
hanya

digunakan

untuk

menggelontor

toilet

dan

menyiram tanaman

c.

4)

Kualitas air harus diperiksa secara berkala

5)

Memenuhi kualitas fisik

Air Kolam Renang
1)

Berasal

dari

sumber

air

yang

improved/terlindung

(perpipaan, mata air terlindung, sumur bor terlindung,
sumur gali terlindung dan Penampungan Air Hujan
terlindung)

d.

2)

Tersedia dalam jumlah yang cukup dan kontinyu

3)

Memenuhi kualitas fisik

Air SPA
1)

Berasal

dari

sumber

air

yang

improved/terlindung

(perpipaan, mata air terlindung, sumur bor terlindung,
sumur gali terlindung dan Penampungan Air Hujan
terlindung)
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2)

Tersedia sumber air yang cukup dan kontinyu

3)

Memenuhi kualitas fisik
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e.

2.

Air Pemandian Umum
1)

Tersedia air yang mencukupi

2)

Bebas dari sumber pencemaran lingkungan

3)

Memenuhi kualitas fisik

Media Tanah
a.

Memenuhi

persyaratan

konstruksi

untuk

jenis

tanah

peruntukan industri
b.

Tidak tercemar oleh limbah domestik maupun industri baik
berupa limbah padat, cair maupun gas

c.

Tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang
pembawa penyakit

d.

Jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan kualitas
tanah sesuai dengan persyaratan teknis bangunan industri
maka perlu dilakukan rekayasa atau remediasi tanah agar
tidak

menimbulkan

dampak

terhadap

lingkungan

dan

dampak kesehatan pekerja
3.

Media Pangan
a.

Persyaratan kesehatan berhubungandengan penyelenggara
pangan dan penjamah pangan
1)

Penyelenggara Pangan
a)

Tersedia kebijakan setempat untuk memastikan tiga
hal penting diterapkan dalam pengamanan pangan,
yaitu tenaga yang professional, pengendalian waktu
dan

suhu

dalam

penanganan

pangan

dan

pencegahan kontaminasi silang
b)

Melakukan pencegahan kontaminasi silang agar
tidak terjadi pencemaran oleh mikroorganisme dan
cemaran lain di setiap tahap penanganan pangan
melalui tiga jalur pangan ke pangan, tangan ke
pangan, dan atau peralatan ke pangan

c)

Sanitasi

tempat

pengolahan,

dan

penerimaan,
penyajian

penyimpanan,

pangan

dikakukan

secara rutin bukan hanya mengenai kebersihan
tetapi juga ketepatan penggunaan disinfektan untuk
kebersihan
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d)

Menjamin semua penjamah pangan mempunyai
kemampuan

dan

keahlian

dalam

menangani

pangan, higiene dan keamanan pangan yang dapat
diperoleh

melalui

pelatihan

formal

atau

pemagangan.
e)

Menunjuk

seorang

penyelia

penjamah

pangan

untuk mengawasi kinerja penjamah pangan
f)

Memastikan
menjamah

bahwa
pangan

penjamah
jika

terdapat

pangan

tidak

kemungkinan

kontaminasi pangan
g)

Menjaga teredianya sarana cuci tangan yang dapat
diakses dengan mudah oleh penjamah pangan yang
dilengkapi dengan air hangat yang mengalir dan
sabun dan mengeringkannya dengan lap kertas
sekali pakai

2)

Penjamah Pangan
a)

Bertanggungjawab

terhadap

keamanan

pangan

dengan cara menjaga pangan sedemikian rupa agar
pangan tersebut tetap aman dan layak dikonsumsi
b)

Harus dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit
menular yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter secara berkala

c)

Jika merasakan gejala sakit dan atau didiagnosa
menderita suatu penyakit, maka harus melaporkan
kepada penyelianya/penyelenggara

d)

Jika dalam keadaan sakit dan kemungkinan dapat
menyebabkan kontaminasi pangan, maka penjamah
pangan tidak diperbolehkan menangani pangan
sampai sembuh kembali

e)

Melaporkan

kepada

melakukan

sesuatu

penyelianya
yang

dapat

jika

merasa

menyebabkan

kontaminasi pangan
f)

Selalu mencuci tangan dengan air hangat yang
mengalir dan sabun dan mengeringkannya dengan
lap kertas sekali pakai

g)

Selalu mencuci tangan jika akan menjamah pangan
setelah dari toilet, merokok, batuk dan bersin,
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memegang

saputangan,

makan,

minum

dan

memegang rambut atau bagian tubuh lainnya
h)

Selalu mencuci tangan sebelum menangani pangan
siap saji dan setelah memegang pangan mentah

i)

Tidak makan, bersin, meniup, batuk, meludah atau
merokok di dekat pangan atau tempatnya

j)

Tidak menyentuh pangan siap saji secara langsung

k)

Mencegah terjadinya kontaminasi pangan dengan
rambut dengan cara mengikat atau memakai tutup
rambut

3)

Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengan waktu
dan suhupangan
a)

Penyelenggara/penjamah
memperhatikan

waktu

pangan
dan

suhu

harus
penggunaan,

pengolahan, penyimpanan bahan pangan maupun
pangan siap saji sesuai jenisnya
b)

Penjamah

pangan

harus

memisahkan

tempat

penyimpanan antara bahan pangan dan pangan
siap saji
c)

Penjamah pangan harus membuang pangan sisa
(left over food) jika sudah tidak memenuhi batas
waktu dan suhu penyimpanan

d)

Penjamah pangan harus melakukan pencatatan
waktu

dan

suhu

penyimpanan

pangan

secara

sistematis dengan sistem pelabelan dan penggunaan
alat ukur
b.

Persyaratan kesehatan yang berhubungan dengandisain dan
konstruksi tempat pengolahan makanan
a)

Umum
1)

Disain dan konstruksi bangunan cocok untuk
tempat pengolahan pangan, dilengkapi ruang untuk
pengaturan sarana dan peralatan

2)

mudah dibersihkan dan dilakukan sanitasi apabila
diperlukan

3)

rapat vektor dan binatang pembawa penyakit

4)

tidak dapat menjadi tempat perkembangbiakan
vektor dan binatang pembawa penyakit
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b)

Sistem penyediaan air
1)

Tersedia air yang mencukupi untuk air minum dan
air untuk keperluan higiene dan sanitasi

2)

Idealnya air yang digunakan sudah melalui proses
pengolahan (air dari PDAM), bila terpaksa harus
menggunakan air dari sumber terlindung

c)

Sistem pembuangan air limbah
1)

Mempunyai sistem pembuangan air limbah yang
berfungsi menyalurkan air limbah dengan baik

2)

Tidak menyebabkan koneksi silang dengan pipa air
minum sehingga menimbulkan kontaminasi sumber
air dan pangan

d)

Sistem penyimpanan sampah dan sampah daur ulang
1)

Mempunyai tempat penyimpanan sampah

dan

sampah daur ulang yang mencukupi dan rapat
vektor dan binatang pembawa penyakit
2)
e)

Mudah dan efektif untuk dibersihkan

Sistem Ventilasi
Tempat

pengolahan

makanan

harus

mempunyai

penghawaan alami atau buatan yang cukup dan efektif
menghilangkan asap, uap dan gas lainnya yang berasal
dari proses pengolahan pangan
f)

Sistem Pencahayaan
Tempat pengolahan makanan harus mempunyai sistem
pencahayaan alam atau buatan yang mencukupi untuk
menunjang kegiatannya

4.

Sarana dan Bangunan
a.

Sarana
1)

Sarana Air Minum
a)

Jika sumber air perpipaan (PDAM), tidak ada
koneksi silang dengan pipa air limbah

b)

Jika sumber air tanah non perpipaan, sarananya
terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah
domestik maupun industri
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c)

Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya vektor
dan binatang pembawa penyakit

d)

Jika melakukan pengolahan air minum secara
kimia,

maka jenis dan dosis bahan kimia harus

tepat
e)

Jika menggunakan container penampung air harus
dibersihkan secara berkala

2)

Sarana Air Untuk Keperluan Higiene dan Sanitasi
a)

Jika sumber air perpipaan (PDAM), tidak ada
koneksi silang dengan pipa air limbah

b)

Jika sumber air tanah non perpipaan, sarananya
terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah
domestik maupun industri

c)

Tidak menjadi tempat berkembangbiaknya vektor
dan binatang pembawa penyakit

d)

Jika melakukan pengolahan air minum secara
kimia,

maka jenis dan dosis bahan kimia harus

tepat
e)

Jika menggunakan kontainer penampung air harus
dibersihkan secara berkala

f)
3)

Tersedia sistem penghematan penggunaan air baik

Sarana Air Kolam Renang
a)

Disain dan konstruksi kolam renang sesuai dengan
persyaratan bangunan

b)

Tersedia kolam kecil untuk mencuci/disinfeksi kaki
sebelum berenang

c)

Tersedia kamar mandi dan toilet yang cukup untuk
laki-laki dan perempuan secara terpisah

d)

Tersedia aturan membersihkan badan, prosedur
kedaruratan dan fasilitas keselamatan penggunaan
kolam renang (tali dan pelampung)

e)

Tersedia informasi kapasitas dan kedalaman kolam

f)

Tersedia

aturan

yang

melarang

terjun

pada

kedalaman air <5 feet/1,524 meter
g)

Dilakukan pemeriksaan pH dan sisa khlor secara
berkala sesuai SBM
oleh pengunjung
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dan hasilnya dapat terlihat
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h)

Tersedia informasi tentang larangan menggunakan
kolam renang bila berpenyakit menular atau diare 2
minggu lalu

i)

Tersedia larangan membawa benda mudah pecah di
dekat kolam renang

j)

Tersedia

peringatan

bagi

pengguna

anak-anak

harus didampingi oleh orang dewasa
4)

Sarana Air SPA
a)

Disain

dan

konstruksi

sesuai

persyaratan

bangunan SPA
b)

Tersedia alat dan bahan disinfeksi kolam SPA dan
airnya

c)

Tersedia tanda peringatan tentang penggunaan SPA
yang terlalu lama (>20 menit)

d)

Tersedia kamar mandi dan toilet yang cukup untuk
laki-laki dan perempuan secara terpisah

e)

Tersedia tanda larangan untuk penderita penyakit
menular melalui air atau sedang hamil

f)

Tersedia tanda larangan untuk meminum alkohol,
dan peringatan bagi orang-orang dalam pengaruh
alkohol, obat terlarang

g)

Tersedia data pH dan sisa khlor setiap hari yang
dapat terlihat oleh pengunjung

h)

Tersedia

peringatan

bagi

pengguna

anak-anak

harus didampingi oleh orang dewasa
5)

Sarana Air Pemandian Umum
a)

Mempunyai pagar/batasan area yang jelas

b)

Lingkungan sekitarnya selalu dalam keadaan bersih
dan tertata

c)

Bebas dari sumber pencemaran baik dari kegiatan
domestik maupun industri

d)

Tersedia jadwal operasi dan prosedur kedaruratan
serta evakuasi

e)

Tidak

ada

benda

mengapung

yang

dapat

menyebabkan cedera
f)

Tersedia

peringatan

tentang

keamanan

menggunakan air untuk rekreasi atau olahraga
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g)

Tersedia

petugas

dan

alat

pengamanan/keselamatan
h)

Pengunjung menggunakan alat/bahan pelindung
diri untuk keselamatan maupun perlindungan dari
radiasi matahari

i)

Tersedia

toilet

dengan

air

dan

sabun

yang

mencukupi
j)

Tidak ada genangan air yang dapat menyebabkan
cedera atau menjadi tempat perkembangbiakan
vektor dan binatang pembawa penyakit

k)

Tersedia alat dan bahan disinfeksi kolam dan airnya

l)

Tersedia alat dan bahan disinfeksi untuk kamar
mandi dan toilet

6)

Sarana Sanitasi
a)

Tersedia toilet dan tempat cuci tangan yang cukup
dan

dilengkapi

dengan

air

mengalir,

sabun,

pengering tangan, dan tempat sampah tertutup
b)

Tersedia

toilet

dan

tempat

cuci

tangan

yang

mengakomodasi pekerja difabel
c)

Mudah dan efektif untuk dibersihkan secara berkala

d)

Lantai kedap air, tidak licin dan diusahakan selalu
dalam keadaan kering

e)

Tersedia alat kebersihan dan bahan disinfeksi yang
khusus dan memadai

7)

Sarana pembuangan air limbah
a)

Air limbah dari berbagai sumber dapat mengalir
dengan lancar dan salurannya dalam keadaan
tertutup

b)

Tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang
memadai

8)

9)
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Sarana ibadah
a)

Tersedia sarana ibadah yang memadai

b)

Tersedia air untuk wudhu yang mencukupi

c)

Tidak jauh dari sarana sanitasi yang ada

Sarana Laktasi
a)

Tersedia sarana laktasi yang memadai

b)

Tersedia tempat sampah tertutup
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10) Sarana Pemadam Kebakaran
a)

Tersedia alat dan bahan untuk pemadam kebakaran
yang siap pakai

b)

Alat pemadam kebakaran diperiksa secara berkala

11) Sarana Kesehatan/P3K
a)

Tersedia pos P3K atau Kesehatan sesuai dengan
besarnya industri

b)

Tersedia tenaga kesehatan yang mencukupi

12) Sarana Merokok
a)

Tersedia ruang merokok khusus yang dilengkapi
dengan pengisap asap

b)

Berjarak paling sedikit 5 meter dari bangunan lain

13) Sarana Pengelolaan Limbah non B3 dan B3
a)

Tersedia sarana untuk mengelola limbah padat non
B3

b)

Jika industri menghasilkan limbah padat B3 maka
harus disediakan ruangan khusus untuk
pengelolaannya

c)

Pengelolaan limbah B3 tidak mencemari lingkungan
dan tidak berdampak ke pekerja

b.

Bangunan
1)

Desain dan konstruksi bangunan mengacu UU No. 28
Tahun 2002 dan peraturan di bawahnya

2)

Mengakomodasi kebutuhan ruang bagi setiap pekerja
paling sedikit 2,3 m2/orang dan apabila kurang maka
ada sistem pengaturan udara dalam ruang secara sensor

3)

Sistem perancangan ventilasi mengacu SNI 03-65722001

4)

Menggunakan

bahan

bangunan

yang

tidak

membahayakan kesehatan dengan cara menggunakan
cat dan pelapis dengan kadar senyawa yang mudah
menguap (Volatile Organic Compounds-VOC) yang rendah
5)

Menggunakan material bangunan (kayu dan bahan
perekat) yang mengandung formaldehid rendah
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6)

Mengakomodasi kemungkinan perluasan bangunan

7)

Mengakomodasi lalu lintas pekerja difabel
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8)

Lantai

mudah

dibersihkan

dan

tidak

licin

untuk

mencegah cedera
9)

Bangunan

rapat

serangga

dan

binatang

pembawa

penyakit
5.

Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
a)

Tersedia upaya pencegahan pengendalian vektor dan binatang
pembawa penyakit secara terpadu dengan mendahuluan
cara/teknologi

yang

tidak

menggunakan

bahan

kimia/insektisida, terutama di industri pangan
b)

Tersedia tenaga khusus untuk pencegahan dan pengendalian
vektor dan binatang pembawa penyakit

c)

Memastikan semua sarana dan bangunan yang ada tidak
menjadi tempat berkembangbiaknya vektor dan binatang
pembawapenyakit.
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BAB IV
PENUTUP
Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri disusun
sebagai acuan bagi industri (usaha besar, menengah, mikro dan kecil),
pemerintah pusat dan daerah, penyedia jasa keselamatan dan kesehatan
kerja, perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkepentingan dalam
melakukan pemantauan lingkungan kerja industri sehingga gangguan
kesehatan dan pencemaran lingkungan di industri dapat dicegah.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KESELAMATAN PASIEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa

dalam

pelayanan

rangka

kesehatan,

meningkatkan

dibutuhkan

kualitas

tindakan

yang

komprehensif dan responsif terhadap kejadian tidak
diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar
kejadian serupa tidak terulang kembali;
b.

bahwa

Peraturan

Menteri

1691/MENKES/Per/VIII/2011
Pasien

Rumah

Sakit

perlu

Kesehatan

Nomor

tentang Keselamatan
disesuaikan

dengan

perkembangan dan kebutuhan pelayanan di fasilitas
pelayanan kesehatan, sehingga perlu disempurnakan;
c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Keselamatan Pasien;
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Mengingat

: 1.

Undang-Undang
Kedokteran

Nomor

(Lembaran

29

Tahun

Negara

2004

Republik

Praktik

Indonesia

Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3441);
2.

Undang-Undang

Nomor

44

Tahun

2009

tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
3.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 5679);
4.

Undang-Undang
Tenaga

Nomor

Kesehatan

Indonesia

Tahun

36

Tahun

(Lembaran
2014

2014

Negara

Nomor

298,

tentang
Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

tentang

Standar

1438/MENKES/PER/X/2010
Pelayanan

Kedokteran

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
6.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012
tentang

Akreditasi

Rumah

Sakit

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 413);
7.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015
tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1049);
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8.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1508);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

KESEHATAN

TENTANG

KESELAMATAN PASIEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan
membuat

Pasien

asuhan

adalah
pasien

suatu

lebih

sistem

aman,

yang

meliputi

asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko
pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan
belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta
implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya
risiko

dan

disebabkan

mencegah
oleh

terjadinya

kesalahan

akibat

cedera

yang

melaksanakan

suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang
seharusnya diambil.
2.

Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut
Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja
dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi
mengakibatkan

cedera

yang

dapat

dicegah

pada

pasien.
3.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang

memegang

kekuasaan

pemerintahan

negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
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4.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur

penyelenggara

Pemerintahan

Daerah

yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
5.

Direktur

Jenderal

adalah

direktur

jenderal

yang

membidangi pelayanan kesehatan.
6.

Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2
Pengaturan

Keselamatan

meningkatkan

mutu

Pasien

pelayanan

bertujuan
fasilitas

untuk

pelayanan

kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam
seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan.
BAB II
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN
Pasal 3
(1)

Dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan
pasien

di

membentuk

fasilitas
Komite

pelayanan

kesehatan,

Menteri

Nasional

Keselamatan

Pasien

untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas
pelayanan kesehatan.
(2)

Komite Nasional Keselamatan Pasien sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

merupakan

organisasi

fungsional dibawah koordinasi Direktorat Jenderal,
serta bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)

Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri atas usulan Direktur
Jenderal.
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(4)

Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri dari
unsur Kementerian Kesehatan, kementerian/lembaga
terkait, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan
organisasi profesi terkait.
Pasal 4

(1)

Komite Nasional Keselamatan Pasien sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas memberikan
masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam
rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan
Keselamatan Pasien.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Komite Nasional Keselamatan Pasien
menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan standar dan pedoman Keselamatan
Pasien;

b.

penyusunan

dan

pelaksanaan

program

Keselamatan Pasien;
c.

pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan
Insiden, analisis, dan penyusunan rekomendasi
Keselamatan Pasien;

d.

kerja sama dengan berbagai institusi terkait baik
dalam maupun luar negeri; dan

e.

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
Keselamatan Pasien.
BAB III
PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PASIEN
Bagian Kesatu

Standar, Tujuh Langkah Menuju, dan Sasaran Keselamatan Pasien
Pasal 5
(1)

Setiap

fasilitas

pelayanan

kesehatan

menyelenggarakan Keselamatan Pasien.
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(2)

Penyelenggaraan Keselamatan Pasien sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

melalui

pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan:

(3)

a.

standar Keselamatan Pasien;

b.

sasaran Keselamatan Pasien; dan

c.

tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien.

Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menjamin pelaksanaan:
a.

asuhan pasien lebih aman, melalui upaya yang
meliputi

asesmen

risiko,

identifikasi

dan

pengelolaan risiko pasien;
b.

pelaporan

dan

analisis

insiden,

kemampuan

belajar dari insiden, dan tindak lanjutnya; dan
c.

implementasi

solusi

untuk

meminimalkan

timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera
yang

disebabkan

melaksanakan

oleh

suatu

kesalahan

tindakan

atau

akibat
tidak

mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
(4)

Standar Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi standar:
a.

hak pasien;

b.

pendidikan bagi pasien dan keluarga;

c.

Keselamatan

Pasien

dalam

kesinambungan

pelayanan;
d.

penggunaan metode peningkatan kinerja untuk
melakukan

evaluasi

dan

peningkatan

dalam

meningkatkan

Keselamatan Pasien;
e.

peran

kepemimpinan

Keselamatan Pasien;
f.

pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien;
dan

g.

komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk
mencapai Keselamatan Pasien.

(5)

Sasaran Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b meliputi tercapainya hal-hal:
a.
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b.

meningkatkan komunikasi yang efektif;

c.

meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus
diwaspadai;

d.

memastikan
prosedur

lokasi

yang

pembedahan

benar,

yang

benar,

pembedahan

pada

pasienyang benar;
e.

mengurangi

risiko

infeksi

akibat

perawatan

kesehatan; dan
f.
(6)

mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.

Tujuh

langkah

menuju

Keselamatan

Pasien

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri
atas:
a.

membangun kesadaran akan nilai Keselamatan
Pasien;

b.

memimpin dan mendukung staf;

c.

mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko;

d.

mengembangkan sistem pelaporan;

e.

melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien;

f.

belajar

dan

berbagi

pengalaman

tentang

Keselamatan Pasien; dan
g.

mencegah cedera melalui implementasi sistem
Keselamatan Pasien.
Pasal 6

(1)

Standar hak pasien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan hak pasien dan
keluarganya untuk mendapatkan informasi tentang
diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan
tindakan

medis,

alternatif

tindakan,

risiko

dan

komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap
tindakan

yang

dilakukan,

dan

perkiraan

biaya

pengobatan.
(2)

Kriteria standar hak pasien sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

harus ada dokter penanggung jawab pelayanan;

b.

rencana

pelayanan

dibuat

penanggung jawab pelayanan; dan
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c.

penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien
dan

keluarganya

dilakukan

oleh

dokter

penanggung jawab pelayanan.
Pasal 7
(1)

Standar pendidikan kepada pasien dan keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b
berupa kegiatan mendidik pasien dan keluarganya
tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam
asuhan pasien.

(2)

Kriteria

Standar

keluarga

pendidikan

sebagaimana

kepada

dimaksud

pasien

pada

dan

ayat

(1)

meliputi:
a.

memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap,
dan jujur;

b.

mengetahui

kewajiban

dan

tanggung

jawab

pasien dan keluarga;
c.

mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak
dimengerti;

d.

memahami konsekuensi pelayanan;

e.

mematuhi nasihat dokter dan menghormati tata
tertib fasilitas pelayanan kesehatan;

f.

memperlihatkan sikap saling menghormati dan
tenggang rasa; dan

g.

memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.
Pasal 8

(1)

Standar Keselamatan Pasien dalam kesinambungan
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4) huruf c merupakan upaya
kesehatan

di

bidang

fasilitas pelayanan

Keselamatan

Pasien

dalam

kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi
antar tenaga dan antar unit pelayanan.
(2)

Kriteria

standar

Keselamatan

Pasien

dalam

kesinambungan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
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a.

pelayanan secara menyeluruh dan terkoordinasi
mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan,
diagnosis,

perencanaan

pelayanan,

tindakan

pengobatan, pemindahan pasien, rujukan, dan
saat

pasien

keluar

dari

fasilitas

pelayanan

kesehatan;
b.

koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan
kebutuhan pasien dan ketersediaan sumber daya
fasilitas pelayanan kesehatan;

c.

koordinasi

pelayanan

komunikasi

untuk

dalam

meningkatkan

memfasilitasi

dukungan

keluarga, asuhan keperawatan, pelayanan sosial,
konsultasi, rujukan, dan tindak lanjut lainnya;
dan
d.

komunikasi dan penyampaian informasi antar
profesi

kesehatan

sehingga

tercapai

proses

peningkatan

kinerja

koordinasi yang efektif.
Pasal 9
(1)

Standar

penggunaan

metode

untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan
Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

5

ayat

(4)

huruf

d

merupakan

kegiatan

mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang
telah

ada,

memonitor

dan

mengevaluasi

kinerja

melalui pengumpulan data, menganalisis insiden, dan
melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja
serta Keselamatan Pasien.
(2)

Kriteria standar
kinerja

untuk

peningkatan

penggunaan

metode

melakukan

evaluasi

Keselamatan

Pasien

peningkatan
dan

program

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

setiap

fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

melakukan proses perancangan (desain) yang
baik;
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b.

setiap

fasilitas

melakukan

pelayanan

pengumpulan

kesehatan
data

harus

kinerja

yang

antara lain terkait dengan pelaporan insiden,
akreditasi,

manajemen risiko,

utilisasi,

mutu

pelayanan, dan keuangan;
c.

setiap

fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

melakukan evaluasi semua insiden dan secara
proaktif melakukan evaluasi 1 (satu) proses kasus
risiko tinggi setiap tahun; dan
d.

setiap

fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

menggunakan semua data dan informasi hasil
evaluasi

dan

perubahan

analisis

sistem

untuk

(redesain)

menentukan

atau

membuat

sistem baru yang diperlukan, agar kinerja dan
Keselamatan Pasien terjamin.
(3)

Proses perancangan (desain) yang baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan
mengacu
pelayanan

pada

visi,

misi,

kesehatan,

dan

kebutuhan

tujuan

fasilitas

pasien, petugas

pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik
bisnis

yang

sehat,

dan

faktor-faktor

lain

yang

berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan tujuh
langkah menuju Keselamatan Pasien.
Pasal 10
(1)

Standar peran kepemimpinan dalam meningkatkan
Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf e merupakan kegiatan pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan dalam:
a.

mendorong

dan

menjamin

implementasi

Keselamatan Pasien secara terintegrasi dalam
organisasi

melalui

penerapan

tujuh

langkah

menuju Keselamatan Pasien;
b.

menjamin berlangsungnya kegiatan identifikasi
risiko Keselamatan Pasien dan menekan atau
mengurangi insiden secara proaktif;
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c.

menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar
unit dan individu berkaitan dengan pengambilan
keputusan tentang Keselamatan Pasien;

d.

mengalokasikan

sumber

daya

yang

adekuat

untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan
kinerja

fasilitas

pelayanan

kesehatan

serta

meningkatkan Keselamatan Pasien; dan
e.

mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusi
setiap unsur dalam meningkatkan kinerja fasilitas
pelayanan kesehatan dan Keselamatan Pasien.

(2)

Kriteria

standar

meningkatkan

peran

kepemimpinan

Keselamatan

Pasien

dalam

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

terdapat tim antar disiplin untuk mengelola
Keselamatan Pasien;

b.

tersedia kegiatan atau program proaktif untuk
identifikasi

risiko

keselamatan

dan

program

meminimalkan Insiden;
c.

tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa
semua

komponen

dari

fasilitas

pelayanan

kesehatan terintegrasi dan berpartisipasi dalam
Keselamatan Pasien;
d.

tersedia

prosedur

“cepat-tanggap”

terhadap

Insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang
terkena

musibah,

membatasi

risiko,

dan

penyampaian informasi yang benar dan jelas
untuk keperluan analisis;
e.

tersedia

mekanisme

pelaporan

internal

dan

eksternal berkaitan dengan Insiden termasuk
penyediaan

informasi

yang

benar

dan

jelas

tentang analisis akar masalah Kejadian Nyaris
Cedera (KNC), KTD, dan kejadian sentinel pada
saat Keselamatan Pasien mulai dilaksanakan;
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f.

tersedia mekanisme untuk menangani berbagai
jenis

Insiden,

atau

kegiatan

proaktif

untuk

memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk
mendukung staf dalam kaitan dengan kejadian
sentinel;
g.

terdapat

kolaborasi

dan

komunikasi

terbuka

secara sukarela antar unit dan antar pengelola
pelayanan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan
dengan pendekatan antar disiplin;
h.

tersedia sumber daya dan sistem informasi yang
dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja
fasilitas

pelayanan

kesehatan

dan

perbaikan

Keselamatan Pasien, termasuk evaluasi berkala
terhadap kecukupan sumber daya tersebut; dan
i.

tersedia

sasaran

terukur,

dan

pengumpulan

informasi menggunakan kriteria objektif untuk
mengevaluasi

efektivitas

perbaikan

kinerja

fasilitas pelayanan kesehatan dan Keselamatan
Pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan
implementasinya.
Pasal 11
(1)

Standar pendidikan kepada staf tentang Keselamatan
Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
huruf f merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan
berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara
kompetensi

staf

serta

mendukung

pendekatan

interdisipliner dalam pelayanan pasien.
(2)

Kriteria

Standar

pendidikan

kepada

staf

tentang

Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki:
a.

setiap

fasilitas

memiliki

pelayanan

program

kesehatan

pendidikan,

pelatihan

harus
dan

orientasi bagi staf baru yang memuat topik
Keselamatan

Pasien

masing-masing;
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b.

setiap

fasilitas

pelayanan

mengintegrasikan

topik

kesehatan

Keselamatan

harus
Pasien

dalam setiap kegiatan pelatihan/magang dan
memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan
Insiden; dan
c.

setiap

fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama
tim (teamwork) guna mendukung pendekatan
interdisipliner

dan

kolaboratif

dalam

rangka

melayani pasien.
Pasal 12
(1)

Standar komunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) huruf g merupakan kegiatan fasilitas
pelayanan

kesehatan

dalam

merencanakan

dan

mendesain proses manajemen informasi Keselamatan
Pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal
dan eksternal yang tepat waktu dan akurat.
(2)

Kriteria standar komunikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki:
a.

tersedianya anggaran untuk merencanakan dan
mendesain proses manajemen untuk memperoleh
data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan
Keselamatan Pasien; dan

b.

tersedianya mekanisme identifikasi masalah dan
kendala komunikasi untuk merevisi manajemen
informasi yang ada.
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Keselamatan
Pasien, Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien, dan
Sasaran Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

5

sampai

dengan

Pasal

12

tercantum

dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
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Bagian Kedua
Insiden
Paragraf 1
Umum
Pasal 14
(1)

(2)

Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
a.

Kondisi Potensial Cedera (KPC);

b.

Kejadian Nyaris Cedera (KNC);

c.

Kejadian Tidak Cedera (KTC); dan

d.

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).

Kondisi Potensial Cedera (KPC) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang sangat
berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum
terjadi insiden.

(3)

Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan terjadinya insiden
yang belum sampai terpapar ke pasien.

(4)

Kejadian Tidak Cedera (KTC) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan insiden yang sudah
terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera.

(5)

Kejadian

Tidak

Diharapkan

(KTD)

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Insiden
yang mengakibatkan cedera pada pasien.
Paragraf 2
Penanganan Insiden
Pasal 15
(1)

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan
penanganan Insiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14.

(2)

Selain penanganan Insiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), fasilitas pelayanan kesehatan harus
melakukan penanganan kejadian sentinel.
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(3)

Kejadian sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan suatu Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau
cedera

berat

yang

temporer

dan

membutuhkan

intervensi untuk mempetahankan kehidupan, baik
fisik

maupun

psikis,

yang

tidak

terkait

dengan

perjalanan penyakit atau keadaan pasien.
(4)

Kejadian sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat disebabkan oleh hal lain selain Insiden.
Pasal 16

(1)

Penanganan Insiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan
kualitas

pelayanan

kesehatan

dan

Keselamatan

Pasien.
(2)

Penanganan Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan

melalui pembentukan tim Keselamatan Pasien yang
ditetapkan

oleh

pimpinan

fasilitas

pelayanan

kesehatan sebagai pelaksana kegiatan penanganan
Insiden.
(3)

Dalam

melakukan

Penanganan

Insiden,

tim

keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan kegiatan berupa pelaporan, verifikasi,
investigasi, dan analisis penyebab Insiden tanpa
menyalahkan,

menghukum,

dan

mempermalukan

seseorang.
Pasal 17
(1)

Tim

Keselamatan

Pasien

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (2) bertanggung jawab langsung
kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)

Keanggotaan Tim Keselamatan Pasien sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas
unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan
unsur klinisi di fasilitas pelayanan kesehatan.
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(3)

Tim Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas:
a.

menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang
Keselamatan

Pasien

untuk

ditetapkan

oleh

pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
b.

mengembangkan program Keselamatan Pasien di
fasilitas pelayanan kesehatan;

c.

melakukan

motivasi,

edukasi,

konsultasi,

pemantauan dan penilaian tentang penerapan
program

Keselamatan

Pasien

di

fasilitas

pelayanan kesehatan;
d.

melakukan pelatihan Keselamatan Pasien bagi
fasilitas pelayanan kesehatan;

e.

melakukan

pencatatan,

pelaporan

Insiden,

analisis insiden termasuk melakukan RCA, dan
mengembangkan

solusi

untuk

meningkatkan

Keselamatan Pasien;
f.

memberikan masukan dan pertimbangan kepada
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam
rangka

pengambilan

kebijakan

Keselamatan

Pasien;
g.

membuat

laporan

kegiatan

kepada

pimpinan

fasilitas pelayanan kesehatan; dan
h.

mengirim laporan Insiden secara kontinu melalui
e-reporting sesuai dengan pedoman pelaporan
Insiden.

(4)

Tim Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

dapat

dikembangkan

menjadi

Komite

Keselamatan Pasien fasilitas pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fasilitas
pelayanan kesehatan.
(5)

Dalam hal tim Keselamatan Pasien belum dapat
dibentuk

karena

keterbatasan

tenaga,

fasilitas

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memiliki petugas yang bertanggung
jawab terhadap keselamatan pasien sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan.
6118

-17-

Pasal 18
(1)

Setiap

Insiden

harus

dilaporkan

secara

internal

kepada tim Keselamatan Pasien dalam waktu paling
lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan
menggunakan format laporan sebagaimana tercantum
pada Formulir 1.
(2)

Laporan

sebagaimana

diverifikasi

oleh

tim

dimaksud

pada

Keselamatan

ayat

Pasien

(1)

untuk

memastikan kebenaran adanya Insiden.
(3)

Setelah melakukan verifikasi laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tim Keselamatan Pasien
melakukan investigasi dalam bentuk wawancara dan
pemeriksaan dokumen.

(4)

Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tim Keselamatan Pasien menentukan
derajat insiden (grading) dan melakukan Root Cause
Analysis

(RCA)

dengan

metode

baku

untuk

menemukan akar masalah.
(5)

Tim

keselamatan

pasien

harus

memberikan

rekomendasi keselamatan pasien kepada pimpinan
fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan hasil Root
Cause Analysis (RCA) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Root Cause Analysis
(RCA) diatur dalam pedoman yang disusun oleh
Komite Nasional Keselamatan Pasien.
Pasal 19

(1)

Fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

melakukan

pelaporan Insiden, secara online atau tertulis kepada
Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai dengan
format laporan tercantum pada Formulir 2 dan
Formulir 3 Peraturan Menteri ini.
(2)

Pelaporan Insiden sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan setelah dilakukan analisis, serta
mendapatkan

rekomendasi

dan

solusi

dari

Keselamatan Pasien fasilitas pelayanan kesehatan.
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(3)

Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

ditujukan

mengoreksi

untuk

sistem

menurunkan

dalam

rangka

insiden

dan

meningkatkan

Keselamatan Pasien dan tidak untuk menyalahkan
orang (non blaming).
(4)

Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia,
anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses
oleh orang yang tidak berhak.
Pasal 20

Setelah

menerima

pelaporan

Insiden

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Komite Nasional Keselamatan
Pasien melakukan pengkajian dan memberikan umpan
balik (feedback) berupa rekomendasi Keselamatan Pasien
dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama
di fasilitas pelayanan kesehatan lain secara nasional.
Pasal 21
Setiap

dokumen

pelaporan

dan

analisis

Insiden

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 tidak
diperuntukkan sebagai alat bukti hukum dalam proses
peradilan.
BAB IV
PENANGANAN KEJADIAN SENTINEL YANG BERDAMPAK
LUAS/NASIONAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22
(1)

Kejadian
meliputi

sentinel

yang

berdampak

kejadian sentinel

yang

luas/nasional

memiliki

potensi

berdampak luas dan/atau kejadian sentinel yang
melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan
lain.
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(2)

Kejadian

sentinel

yang

berdampak

luas/nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
(3)

Ketentuan melaporkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan untuk kejadian sentinel yang
disebabkan oleh hal lain selain Insiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
Pasal 23

(1)

Kejadian

sentinel

yang

berdampak

luas/nasional

dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 (satu) jam
setelah diketahuinya kejadian sentinel.
(2)

Pelaporan
dilakukan

sebagaimana
secara

lisan

dimaksud
melalui

pada

ayat

media

(1)

telepon

kemudian dilengkapi dengan laporan tertulis.
(3)

Pelaporan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien
dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
(4)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.

lokasi kejadian;

b.

kronologis kejadian;

c.

waktu kejadian;

d.

akibat kejadian; dan

e.

jumlah pasien yang mengalami kematian atau
cedera berat akibat kejadian sentinel.
Bagian Kedua
Investigasi
Pasal 24

(1)

Dinas

Kesehatan

menindaklanjuti

laporan

Kabupaten/Kota
sebagaimana

dalam
dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) melalui kegiatan:
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c.

mengendalikan situasi; dan

d.

berkoordinasi

dengan

Komite

Nasional

Keselamatan Pasien dan/atau instansi terkait.
(2)

Mencegah kejadian sentinel tidak meluas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling
sedikit berupa kegiatan membatasi/melokalisir dan
mengurangi dampak kejadian sentinel.

(3)

Menyelamatkan barang bukti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa tindakan
mengidentifikasi,

memastikan

keamanan

dan

keutuhan barang bukti, serta membuat berita acara.
(4)

Mengendalikan situasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling sedikit berupa mengamankan
lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media
massa,

dan

menenangkan

pasien,

keluarga

pengunjung, dan tenaga kesehatan.
Pasal 25
(1)

Direktur

Jenderal

menindaklanjuti

laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
dengan melakukan investigasi
(2)

Investigasi

sebagaimana

dilakukan

tim

dimaksud pada

investigasi

yang

ayat

ditetapkan

(1)
oleh

Direktur Jenderal.
(3)

Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan,

Komite

Nasional Keselamatan Pasien, organisasi profesi, tenaga
pengawas, dan instansi lain terkait.
(4)

Tim investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melakukan penanganan kejadian sentinel yang
berdampak luas/nasional wajib berkoordinasi dengan
tim

keselamatan

pasien

dan

Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.
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Pasal 26
(1)

Tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
bertugas mengumpulkan informasi dan barang bukti,
menganalisis penyebab, solusi pencegahan perluasan
dan/atau

pengulangan

kejadian

sentinel

yang

berdampak luas/nasional, dan melaporkannya kepada
Direktur Jenderal.
(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tim investigasi memiliki fungsi:
a.

mendalami

informasi

dengan

melakukan

wawancara kepada semua pihak yang terlibat
atau yang mengetahui kejadian;
b.

mengamankan barang bukti;

c.

mendata korban;

d.

mendokumentasikan

hasil

investigasi

dalam

bentuk dokumen, gambar, atau foto;
e.

melakukan uji laboratorium;

f.

membuat analisis dari seluruh informasi dan
temuan,

menyimpulkan

penyebabnya

serta

merekomendasikan solusi pencegahan perluasan
dan/ atau pengulaangan kejadian; dan/atau
g.
(3)

menyusun laporan.

Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, dan huruf c diperoleh dari:
a.

pengkajian Komite Nasional Keselamatan Pasien;

b.

pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;

c.

tenaga kesehatan yang terlibat atau mengetahui
kejadian;

d.

pasien/keluarga

sebagai

penerima

pelayanan

kesehatan;
e.

fasilitas pelayanan kesehatan lain atau institusi
lain yang berhubungan secara langsung dengan
kejadian;

f.

Dinas

Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota

setempat; dan/atau
g.

sumber

lainnya

yang

langsung dengan kejadian.
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Pasal 27
(1)

Setiap orang dilarang merusak, mengubah, atau
menghilangkan

barang

bukti

kecuali

untuk

penyelamatan korban.
(2)

Dalam rangka mengamankan dan menjaga keutuhan
barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tim investigasi dapat memindahkan barang bukti
dengan membuat berita acara.

(3)

Mengamankan dan menjaga keutuhan barang bukti
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dilakukan

sampai dengan berakhirnya pelaksanaan investigasi
kejadian sentinel oleh tim investigasi.
Pasal 28
(1)

Fasilitas

pelayanan

melakukan

kesehatan

pengamanan

setempat

sarana

wajib

prasarana

dan

perbekalan kesehatan serta lokasi kejadian.
(2)

Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan guna:
a.

melindungi setiap orang dan fasilitas di lokasi
kejadian; dan

b.

mencegah

terjadinya

tindakan

yang

dapat

mengubah letak, merusak, dan menghilangkan
barang bukti.
Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Investigasi
Pasal 29
(1)

Hasil kerja tim investigasi dibuat dalam bentuk
laporan

hasil

investigasi

yang

ditujukan

kepada

Direktur Jenderal.
(2)

Laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
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(3)

Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a memuat paling sedikit berupa kesimpulan
awal

tentang

kejadian

sentinel

dan

rekomendasi

pencegahan perluasan kejadian sentinel dalam waktu
paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh emapat) jam
sejak kejadian sentinel dilaporkan.
(4)

Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada (2) huruf
b memuat:
a.

informasi fakta;

b.

analisis fakta penyebab kejadian sentinel;

c.

kesimpulan penyebab yang paling memungkinkan
terjadinya kejadian sentinel;

d.

saran

tindak

lanjut

untuk

pencegahan

pengulangan dan perbaikan; dan
e.

lampiran

hasil

investigasi

dan

dokumen

pendukung lainnya.
(5)

Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan ketua tim investigasi kepada Direktur
Jenderal paling lama 4 (empat) bulan setelah laporan
awal disampaikan.

(6)

Dalam

kondisi

tertentu,

waktu

laporan

akhir

investigasi Kejadian Sentinel sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(5)

melakukan

dapat

diperpanjang

permohonan

dengan

perpanjangan

cara

kepada

Direktur Jenderal.
Pasal 30
(1)

Kejadian sentinel yang mengandung dugaan tindak
pidana
Direktur

harus

dilaporan

Jenderal

tim

dengan

investigasi

kepada

rekomendasi

untuk

dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS).
(2)

Barang bukti kejadian sentinel yang mengandung
dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diserahkan tim investigasi kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
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Pasal 31
Dalam hal tim investigasi telah selesai melakukan tugasnya
namun

ditemukan

penyebab

informasi

terjadinya

baru

Kejadian

yang

memperjelas

Sentinel,

pelaksanaan

investigasi dilakukan kembali oleh tim investigasi atau tim
investigasi lanjutan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan kejadian
sentinel yang berdampak luas/nasional diatur dalam
pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33
(1)

Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan
pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

kegiatan

Keselamatan Pasien di fasilitas pelayanan kesehatan
sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2)

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, Kepala
Dinas

Kesehatan

Provinsi,

dan

Kepala

Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan
asosiasi fasilitas kesehatan, Badan Pengawas Rumah
Sakit, dan organisasi profesi.
(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan mutu
pelayanan kesehatan dan Keselamatan Pasien.
Pasal 34

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan secara berkala
wajib melakukan evaluasi terhadap kegiatan Keselamatan
Pasien

yang

kesehatannya.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35
(1)

Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit
yang telah ada masih tetap melaksanakan tugas
sepanjang Komite Nasional Keselamatan Pasien belum
terbentuk.

(2)

Komite Nasional Keselamatan Pasien harus dibentuk
dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Menteri ini ditetapkan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/Per/VIII/2011
tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Peraturan

Menteri

diundangkan.

6127

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

-26-

Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peratuan

Menteri

memerintahkan
ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 308
Telah diperiksa dan disetujui
Plt. Kepala Biro Hukum dan Direktur Jenderal Pelayanan Sekretaris Jenderal
Orgaisasi
Kesehatan
tanggal
tanggal
tanggal
Paraf
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KESELAMATAN PASIEN

STANDAR KESELAMATAN PASIEN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang
perlu ditangani segera di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia maka
diperlukan standar keselamatan pasien fasilitas pelayanan kesehatan yang
merupakan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia untuk
melaksanakan kegiatannya.
Standar Keselamatan Pasien wajib diterapkan fasilitas pelayanan
kesehatan dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan Instrumen
Akreditasi.
Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu:
1.

hak pasien.

2.

mendidik pasien dan keluarga.

3.

keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan.

4.

penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan
evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien.

5.

peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien.

6.

mendidik staf tentang keselamatan pasien.

7.

komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan
pasien.
Uraian tujuh standar tersebut diatas adalah sebagai berikut:

STANDAR I.

HAK PASIEN

Standar:
Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi
tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya
insiden.
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Kriteria:
1.1. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan.
1.2. Dokter

penanggung

jawab

pelayanan

wajib

membuat

rencana

pelayanan.
1.3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan
secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana
dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk
kemungkinan terjadinya insiden.
STANDAR II. MENDIDIK PASIEN DAN KELUARGA
Standar:
Fasilitas pelayanan kesehatan harus mendidik pasien dan keluarganya
tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien.
Kriteria:
Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan
keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan.
Karena itu, di fasilitas pelayanan kesehatan harus ada sistem dan
mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan
tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut
diharapkan pasien dan keluarga dapat:
1. Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.
2. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.
3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.
4. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.
5. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan fasilitas pelayanan
kesehatan.
6. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.
7. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.
STANDAR III. KESELAMATAN

PASIEN

DALAM

KESINAMBUNGAN

PELAYANAN
Standar:
Fasilitas

pelayanan

kesehatan

menjamin

keselamatan

pasien

dalam

kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan
antar unit pelayanan.
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Kriteria:
3.1.

Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat
pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan,
tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari fasilitas
pelayanan kesehatan.

3.2.

Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan
pasien

dan

kelayakan

sumber

daya

secara

berkesinambungan

sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan
dapat berjalan baik dan lancar.
3.3.

Terdapat

koordinasi

pelayanan

yang

mencakup

peningkatan

komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan
keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan
kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya.
3.4.

Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan
sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman
dan efektif.

STANDAR IV. PENGGUNAAN METODE-METODE PENINGKATAN KINERJA
UNTUK

MELAKUKAN

EVALUASI

DAN

PROGRAM

PENINGKATAN KESELAMATAN PASIEN
Standar:
Fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

mendesain

proses

baru

atau

memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui
pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan
perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien.
Kriteria:
4.1.

Setiap

fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

melakukan

proses

perancangan (desain) yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan
fasilitas pelayanan kesehatan, kebutuhan pasien, petugas pelayanan
kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktorfaktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan “Tujuh
Langkah Menuju Keselamatan Pasien”.
4.2.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pengumpulan
data kinerja yang antara lain terkait dengan: pelaporan insiden,
akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.

4.3.
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Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan evaluasi
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intensif terkait dengan semua insiden, dan secara proaktif melakukan
evaluasi satu proses kasus risiko tinggi.
4.4.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan semua data
dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem
yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin.

STANDAR V. PERAN

KEPEMIMPINAN

DALAM

MENINGKATKAN

KESELAMATAN PASIEN
Standar:
1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan
pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh
Langkah Menuju Keselamatan Pasien“.
2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi
risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi
insiden.
3. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi
antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan
tentang keselamatan pasien.
4. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur,
mengkaji, dan meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta
meningkatkan keselamatan pasien.
5. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam
meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan
pasien.
Kriteria:
5.1.

Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan
pasien.

5.2.

Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan
program meminimalkan insiden.
Insiden meliputi Kondisi Potensial Cedera (KPC), Kejadian Nyaris
Cedera

(KNC),

Diharapkan

Kejadian

(KTD).

Selain

Tidak

Cedera

Insiden

(KTC),

diatas,

Kejadian

terdapat

KTD

Tidak
yang

mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang
temporer

dan

membutuhkan

intervensi

untuk

mempetahankan

kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan
perjalanan penyakit atau keadaan pasien yang dikenal dengan
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kejadian sentinel
Contoh Kejadian sentinel antara lain Tindakan invasif/pembedahan
pada pasien yang salah, Tindakan invasif/ pembedahan pada bagian
tubuh yang keliru, Ketinggalan instrumen/alat/ benda-benda lain di
dalam tubuh pasien sesudah tindakan pembedahan, Bunuh diri pada
pasien rawat inap, Embolisme gas intravaskuler yang mengakibatkan
kematian/kerusakan neurologis, Reaksi Haemolitis transfusi darah
akibat inkompatibilitas ABO, Kematian ibu melahirkan, Kematian bayi
“Full-Term” yang tidak di antipasi, Penculikan bayi, Bayi tertukar,
Perkosaan /tindakan kekerasan terhadap pasien, staf, maupun
pengunjung.
Selain contoh kejadian sentinel diatas terdapat kejadian sentinel yang
berdampak luas/nasional diantaranya berupa Kejadian yang sudah
terlanjur di “ blow up” oleh media, Kejadian yang menyangkut pejabat,
selebriti dan publik figure lainnya, Kejadian yang melibatkan berbagai
institusi maupun fasilitas pelayanan kesehatan lain, Kejadian yang
sama yang timbul di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam
kurun waktu yang relatif bersamaan, Kejadian yang menyangkut
moral, misalnya : perkosaan atau tindakan kekerasaan.
5.3.

Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen
dari fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dan berpartisipasi
dalam program keselamatan pasien.

5.4.

Tersedia

prosedur

“cepat-tanggap”

terhadap

insiden,

termasuk

asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada
orang lain dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk
keperluan analisis.
5.5.

Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan
dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas
tentang Analisis Akar Masalah “Kejadian Nyaris Cedera” (KNC/Near
miss) dan “Kejadian Sentinel’ pada saat program keselamatan pasien
mulai dilaksanakan.

5.6.

Tersedia

mekanisme

untuk

menangani

berbagai

jenis

insiden,

misalnya menangani “Kejadian Sentinel” (Sentinel Event) atau kegiatan
proaktif untuk memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk
mendukung staf dalam kaitan dengan “Kejadian Sentinel”.
5.7.

Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar
unit dan antar pengelola pelayanan di dalam fasilitas pelayanan
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kesehatan dengan pendekatan antar disiplin.
5.8.

Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam
kegiatan

perbaikan

kinerja

fasilitas

pelayanan

kesehatan

dan

perbaikan keselamatan pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap
kecukupan sumber daya tersebut.
5.9.

Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasi menggunakan
kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja
fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien, termasuk
rencana tindak lanjut dan implementasinya.

STANDAR VI. MENDIDIK STAF TENTANG KESELAMATAN PASIEN
Standar:
1.

Fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit memiliki proses
pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup
keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas.

2.

Fasilitas

pelayanan

kesehatan

terutama

rumah

sakit

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk
meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung
pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien.
Kriteria:
6.1.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit harus
memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru
yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya
masing-masing.

6.2.

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit harus
mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan inservice training dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan
insiden.

6.3.

Setiap

fasilitas

pelayanan

kesehatan

harus

menyelenggarakan

pelatihan tentang kerjasama kelompok (teamwork) guna mendukung
pendekatan interdisipliner dan kolaboratif dalam rangka melayani
pasien.
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STANDAR VII. KOMUNIKASI

SEBAGAI

KUNCI

BAGI

STAFF

UNTUK

MENCAPAI KESELAMATAN PASIEN
Standar:
1. Fasilitas pelayanan kesehatan merencanakan dan mendesain proses
manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan
informasi internal dan eksternal.
2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.
Kriteria:
7.1.

Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain
proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang halhal terkait dengan keselamatan pasien.

7.2.

Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi
untuk merevisi manajemen informasi yang ada.
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SASARAN KESELAMATAN PASIEN NASIONAL (SKPN)

Tujuan SKP adalah untuk menggiatkan perbaikan-perbaikan tertentu
dalam soal keselamatan pasien. Sasaran sasaran dalam SKP menyoroti
bidang-bidang yang bermasalah dalam perawatan kesehatan, memberikan
bukti dan solusi hasil konsensus yang berdasarkan nasihat para pakar.
Dengan

mempertimbangkan

bahwa

untuk

menyediakan

perawatan

kesehatan yang aman dan berkualitas tinggi diperlukan desain sistem yang
baik, sasaran biasanya sedapat mungkin berfokus pada solusi yang berlaku
untuk keseluruhan sistem.
SASARAN KESELAMATAN PASIEN NASIONAL
Di Indonesia secara nasional untuk seluruh Fasilitas pelayanan
Kesehatan,diberlakukan Sasaran Keselamatan Pasien Nasional yang terdiri
dari :
SKP.1 Mengidentifikasi Pasien Dengan Benar
SKP.2 Meningkatkan Komunikasi Yang Efektif
SKP.3 Meningkatkan Keamanan Obat-obatan Yang Harus Diwaspadai
SKP.4 Memastikan Lokasi Pembedahan Yang Benar, Prosedur Yang Benar,
Pembedahan Pada PasienYang Benar
SKP.5 Mengurangi Risiko Infeksi Akibat Perawatan Kesehatan
SKP.6 Mengurangi Risiko Cedera Pasien Akibat Terjatuh

SASARAN 1: MENGIDENTIFIKASI PASIEN DENGAN BENAR
Fasilitas

pelayanan

Kesehatan

menyusun

pendekatan

untuk

memperbaiki ketepatan identifikasi pasien
MAKSUD DAN TUJUAN
Kesalahan karena keliru-pasien sebenarnya terjadi di semua aspek
diagnosis dan pengobatan. Keadaan yang dapat mengarahkan terjadinya
error/kesalahan dalam mengidentifikasi pasien, adalah pasien yang dalam
keadaan terbius / tersedasi, mengalami disorientasi, atau tidak sadar
sepenuhnya; mungkin bertukar tempat tidur, kamar, lokasi di dalam
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fasilitas pelayanan kesehatan; mungkin mengalami disabilitas sensori; atau
akibat situasi lain.
Tujuan ganda dari sasaran ini adalah : pertama, untuk dengan cara
yang dapat dipercaya/reliable mengidentifikasi pasien sebagai individu yang
dimaksudkan untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan; dan kedua,
untuk mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut.
Kebijakan dan/atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan
untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya proses yang digunakan
untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah atau produk
darah; pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis;
atau memberikan pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan dan/atau
prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang
pasien, seperti nama pasien, dengan dua nama pasien, nomor identifikasi
menggunakan nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang (-identitas pasien)
dengan bar-code, atau cara lain. Nomor kamar atau lokasi pasien tidak bisa
digunakan

untuk

identifikasi.

Kebijakan

dan/atau

prosedur

juga

menjelaskan penggunaan dua pengidentifikasi/penanda yang berbeda pada
lokasi yang berbeda di fasilitas pelayanan kesehatan, seperti di pelayanan
ambulatori atau pelayanan rawat jalan yang lain, unit gawat darurat, atau
kamar operasi. Identifikasi terhadap pasien koma yang tanpa identitas, juga
termasuk. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan
kebijakan dan/atau prosedur untuk memastikan telah mengatur semua
situasi yang memungkinkan untuk diidentifikasi.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:
1.

Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh
menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien.

2.

Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk
darah.

3.

Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain
untuk pemeriksaan klinis Pasien diidentifikasi sebelum pemberian
pengobatan dan tindakan / prosedur.

4.

Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang
konsisten pada semua situasi dan lokasi.
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SASARAN 2: MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF
Fasilitas pelayanan kesehatan menyusun pendekatan agar komunikasi
di antara para petugas pemberi perawatan semakin efektif.
MAKSUD DAN TUJUAN
Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang
dipahami

oleh

resipien/penerima,

akan

mengurangi

kesalahan,

dan

menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat secara
elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi yang paling mudah mengalami
kesalahan adalah perintah diberikan secara lisan dan yang diberikan
melalui telpon, bila diperbolehkan peraturan perundangan. Komunikasi lain
yang mudah terjadi kesalahan adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan
kritis, seperti laboratorium klinis menelpon unit pelayanan pasien untuk
melaporkan hasil pemeriksaan segera /cito. Fasilitas pelayanan kesehatan
secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur
untuk perintah lisan dan melalui telepon termasuk: menuliskan (atau
memasukkan ke komputer) perintah secara lengkap atau hasil pemeriksaan
oleh penerima informasi; penerima membacakan kembali (read back)
perintah atau hasil pemeriksaan; dan mengkonfirmasi bahwa apa yang
sudah dituliskan dan dibacakan ulang dengan akurat.untuk obat-obat yang
termasuk obat NORUM/LASA dilakukan eja ulang. Kebijakan dan/atau
prosedur

mengidentifikasi

alternatif

yang

diperbolehkan

bila

proses

pembacaan kembali (read back) tidak memungkinkan seperti di kamar
operasi dan dalam situasi gawat darurat/emergensi di IGD atau ICU.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:
1.

Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan
dituliskan

secara

lengkap

oleh

penerima

perintah

atau

hasil

pemeriksaan tersebut.
2.

Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil pemeriksaan secara
lengkap

dibacakan

kembali

oleh

penerima

perintah

atau

hasil

pemeriksaan tersebut.
3.

Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang
memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut

4.

Kebijakan dan prosedur mendukung praktek yang konsisten dalam
melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan melalui
telepon.
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SASARAN 3: MENINGKATKAN KEAMANAN OBAT-OBATAN YANG HARUS
DIWASPADAI
Fasilitas pelayanan Kesehatan mengembangkan pendekatan untuk
memperbaiki keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai.
MAKSUD DAN TUJUAN
Bila obat-obatan adalah bagian dari rencana pengobatan pasien, maka
penerapan manajemen yang benar penting/krusial untuk memastikan
keselamatan

pasien.

Obat-obatan

yang

perlu

diwaspadai

(high-alert

medications) adalah obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan
terjadi kesalahan/error dan/atau kejadian sentinel (sentinel event), obat
yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse
outcome) demikian pula obat-obat yang tampak mirip/ucapan mirip (Nama
Obat, Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau Look-Alike Sound-Alike/ LASA).
Daftar obat-obatan yang sangat perlu diwaspadai tersedia di WHO. Yang
sering disebut-sebut dalam isu keamanan obat adalah pemberian elektrolit
konsentrat secara tidak sengaja (misalnya, kalium/potasium klorida [sama
dengan 2 mEq/ml atau yang lebih pekat)], kalium/potasium fosfat [(sama
dengan atau lebih besar dari 3 mmol/ml)], natrium/sodium klorida [lebih
pekat dari 0.9%], dan magnesium sulfat [sama dengan 50% atau lebih
pekat]. Kesalahan ini bisa terjadi bila staf tidak mendapatkan orientasi
dengan

baik

di

unit

asuhan

pasien,

bila

perawat

kontrak

tidak

diorientasikan sebagaimana mestinya terhadap unit asuhan pasien, atau
pada keadaan gawat darurat/emergensi. Cara yang paling efektif untuk
mengurangi

atau

mengeliminasi

kejadian

tersebut

adalah

dengan

mengembangkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai
termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke
farmasi. Fasilitas pelayanan kesehatan secara kolaboratif mengembangkan
suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk menyusun daftar obat-obat yang
perlu

diwaspadai

berdasarkan

datanya

sendiri.

Kebijakan

dan/atau

prosedur juga mengidentifikasi area mana yang membutuhkan elektrolit
konsentrat secara klinis sebagaimana ditetapkan oleh petunjuk dan praktek
profesional, seperti di IGD atau kamar operasi, serta menetapkan cara
pemberian label yang jelas serta bagaimana penyimpanannya di area
tersebut sedemikian rupa, sehingga membatasi akses untuk mencegah
pemberian yang tidak disengaja/kurang hati-hati.
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KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:
1.

Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan agar memuat proses
identifikasi, lokasi, pemberian label, dan penyimpanan obat-obat yang
perlu diwaspadai

2.

Kebijakan dan prosedur diimplementasikan

3.

Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika
dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah
pemberian yang tidak sengaja di area tersebut, bila diperkenankan
kebijakan.

4.

Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien harus
diberi label yang jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi ketat
(restricted).

SASARAN4:

MEMASTIKAN

LOKASI

PEMBEDAHAN

YANG

BENAR,

PROSEDUR YANG BENAR, PEMBEDAHAN PADA PASIEN
YANG BENAR
Fasilitas pelayanan Kesehatan mengembangkan suatu pendekatan
untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi.
MAKSUD DAN TUJUAN
Salah-lokasi, salah-prosedur, salah-pasien operasi, adalah kejadian
yang mengkhawatirkan dan biasa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan.
Kesalahan ini adalah akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak
adekuat antara anggota tim bedah, kurang/ tidak melibatkan pasien di
dalam penandaan lokasi (site marking), dan tidak ada prosedur untuk
memverifikasi lokasi operasi. Di samping itu juga asesmen pasien yang tidak
adekuat, penelaahan ulang catatan medis tidak adekuat, budaya yang tidak
mendukung komunikasi terbuka antar anggota tim bedah, permasalahan
yang berhubungan dengan resep yang tidak terbaca (illegible handwriting)
dan pemakaian singkatan adalah merupakan faktor-faktor kontribusi yang
sering terjadi. Fasilitas pelayanan kesehatan perlu untuk secara kolaboratif
mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur yang efektif di dalam
mengeliminasi masalah yang mengkhawatirkan ini. Kebijakan termasuk
definisi dari operasi yang memasukkan sekurang-kurangnya prosedur yang
menginvestigasi dan/atau mengobati penyakit dan kelainan/disorder pada
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tubuh manusia dengan cara menyayat, membuang, mengubah, atau
menyisipkan kesempatan diagnostik/terapeutik. Kebijakan berlaku atas
setiap lokasi di fasilitas pelayanan kesehatan dimana prosedur ini
dijalankan. Praktek berbasis bukti, seperti yang diuraikan dalam Surgical
Safety Checklist dari WHO Patient Safety (2009), juga di The Joint
Commission’s Universal Protocol for Preventing Wrong Site, Wrong Procedure,
Wrong Person Surgery. Penandaan lokasi operasi melibatkan pasien dan
dilakukan dengan tanda yang segera dapat dikenali. Tanda itu harus
digunakan secara konsisten di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan; dan
harus dibuat oleh orang yang akan melakukan tindakan; harus dibuat saat
pasien terjaga dan sadar; jika memungkinkan, dan harus terlihat sampai
pasien disiapkan dan diselimuti. Lokasi operasi ditandai pada semua kasus
termasuk sisi (laterality), struktur multipel (jari tangan, jari kaki, lesi), atau
multiple level (tulang belakang). Maksud dari proses verifikasi praoperatif
adalah untuk :
− memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar;
− memastikan

bahwa

semua

dokumen,

foto

(images),

dan

hasil

pemeriksaan yang relevan tersedia, diberi label dengan baik, dan
dipampang;
− Memverifikasi keberadaan peralatan khusus dan/atau implant-implant
yang dibutuhkan.
Tahap “Sebelum insisi”/Time out memungkinkan setiap pertanyaan yang
belum terjawab atau kesimpang-siuran dibereskan. Time out dilakukan di
tempat tindakan akan dilakukan, tepat sebelum dilakukan tindakan.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:
Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan suatu tanda yang jelas dan
dapat dimengerti untuk identifikasi lokasi operasi dan melibatkan pasien di
dalam proses penandaan/pemberi tanda.
1.

Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan suatu checklist atau
proses lain untuk memverifikasi saat preoperasi tepat lokasi, tepat
prosedur, dan tepat pasien dan semua dokumen serta peralatan yang
diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional.

2.

Tim operasi yang
“sebelum

lengkap menerapkan dan mencatat prosedur

insisi/time-out”

tepat

prosedur/tindakan pembedahan.
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3.

Kebijakan

dan

prosedur

dikembangkan

untuk

mendukung

keseragaman proses untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur,
dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan tindakan pengobatan
gigi/dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi.

SASARAN 5: MENGURANGI

RISIKO

INFEKSI

AKIBAT

PERAWATAN

KESEHATAN

Fasilitas pelayanan Kesehatan mengembangkan suatu pendekatan
untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan.
MAKSUD DAN TUJUAN
Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan praktisi
dalam kebanyakan tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya
untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan
merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional
pelayanan kesehatan. Infeksi umumnya dijumpai dalam semua bentuk
pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih-terkait kateter, infeksi
aliran

darah

(blood

stream

infections)

dan

pneumonia

(sering

kali

dihubungkan dengan ventilasi mekanis). Pokok dari eliminasi infeksi ini
maupun infeksi lain adalah cuci tangan (hand hygiene) yang tepat. Pedoman
hand hygiene yang berlaku secara internasional bisa diperoleh dari WHO,
fasilitas

pelayanan

kesehatan

mempunyai

proses

kolaboratif

untuk

mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur yang menyesuaikan atau
mengadopsi pedoman hand hygiene yang diterima secara umum untuk
implementasi pedoman itu di Fasilitas pelayanan Kesehatan.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN:
1.

Fasilitas

pelayanan

Kesehatan

mengadopsi

atau

mengadaptasi

pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima
secara umum (al.dari WHO Patient Safety).
2.

Fasilitas pelayanan Kesehatan menerapkan program hand hygiene yang
efektif.

3.

Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan
pengurangan secara berkelanjutan risiko infeksi yang terkait pelayanan
kesehatan
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6

:

MENGURANGI

RISIKO

CEDERA

PASIEN

AKIBAT

TERJATUH
Fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan suatu pendekatan
untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh.
MAKSUD DAN TUJUAN.
Jumlah kasus jatuh menjadi bagian yang bermakna penyebab cedera
pasien rawat inap. Dalam konteks populasi/masyarakat yang dilayani,
pelayanan yang diberikan, dan fasilitasnya, fasilitas pelayanan kesehatan
perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk
mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa meliputi riwayat
jatuh, obat dan telaah terhadap obat dan konsumsi alkohol, penelitian
terhadap gaya/cara jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang
digunakan oleh pasien. Program ini memonitor baik konsekuensi yang
dimaksudkan atau yang tidak sengaja terhadap langkah-langkah yang
dilakukan untuk mengurangi jatuh. Misalnya penggunaan yang tidak benar
dari alat penghalang atau pembatasan asupan cairan bisa menyebabkan
cedera, sirkulasi yang terganggu, atau integrasi kulit yang menurun.
Program tersebut harus diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
1.

Fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan proses asesmen awal risiko
pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila
diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan.

2.

Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi
mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko
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TUJUH LANGKAH
MENUJU KESELAMATAN PASIEN
Sangat penting bagi staf fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat
menilai kemajuan yang telah dicapai dalam memberikan asuhan yang lebih
aman.

Dengan

tujuh

langkah

menuju

keselamatan

pasien

Fasilitas

pelayanan Kesehatan dapat memperbaiki keselamatan pasien, melalui
perencanaan kegiatan dan pengukuran kinerjanya. Melaksanakan tujuh
langkah ini akan membantu memastikan bahwa asuhan yang diberikan
seaman mungkin, dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak benar bisa segera
diambil tindakan yang tepat. Tujuh langkah ini juga bisa membantu
Fasilitas pelayanan Kesehatan mencapai sasaran-sasarannya untuk Tata
Kelola Klinik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Mutu.
Tujuh langkah menuju keselamatan pasien terdiri dari :
1.

membangun kesadaran akan nilai Keselamatan Pasien.
Ciptakan budaya adil dan terbuka

2.

memimpin dan mendukung staf.
Tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien
diseluruh Fasilitas pelayanan Kesehatan anda.

3.

mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko.
Bangun

sistem

dan

proses

untuk

mengelola

risiko

dan

mengindentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan
4.

mengembangkan sistem pelaporan
Pastikan staf anda mudah untuk melaporkan insiden secara internal
(lokal ) maupun eksternal (nasional).

5.

melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien
Kembangkan

cara-cara

berkomunikasi

cara

terbuka

dan

mendengarkan pasien.
6.

belajar dan berbagi pengalaman tentang Keselamatan Pasien.
Dorong

staf

untuk

menggunakan

analisa

akar

masalah

guna

pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden.
7.

mencegah cedera melalui implementasi sistem Keselamatan Pasien
Pembelajaran lewat perubahan-perubahan didalam praktek, proses
atau sistem. Untuk sistem yang sangat komplek seperti Fasilitas
pelayanan Kesehatan untuk mencapai hal-hal diatas dibutuhkan
perubahan budaya dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam
waktu yang cukup lama.
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Segala upaya harus dikerahkan di Fasilitas pelayanan Kesehatan
untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menyalahkan
sehingga aman untuk melakukan pelaporan.
Ciptakan budaya adil dan terbuka.
Dimasa lalu sangat sering terjadi reaksi pertama terhadap insiden di
Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah menyalahkan staf yang terlibat, dan
dilakukan tindakan-tindakan hukuman. Hal ini, mengakibatkan staf enggan
melapor bila terjadi insiden. Penelitian menunjukkan kadang-kadang staf
yang terbaik melakukan kesalahan yang fatal, dan kesalahan ini berulang
dalam

lingkungan

Fasilitas

pelayanan

Kesehatan.

Oleh

karena

itu,

diperlukan lingkungan dengan budaya adil dan terbuka sehingga staf berani
melapor dan penanganan insiden dilakukan secara sistematik. Dengan
budaya adil dan terbuka ini pasien, staf dan Fasilitan Kesehatan akan
memperoleh banyak manfaat.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Untuk tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan :
a.

Pastikan ada kebijakan yang menyatakan apa yang harus dilakukan
oleh staf apabila terjadi insiden, bagaimana dilakukan investigasi dan
dukungan apa yang harus diberikan kepada pasien, keluarga, dan staf.

b.

Pastikan dalam kebijakan tersebut ada kejelasan tentang peran
individu dan akuntabilitasnya bila terjadi insiden.

c.

Lakukan survei budaya keselamatan untuk menilai budaya pelaporan
dan pembelajaran di Fasilitas pelayanan Kesehatan anda.

Untuk tingkat Unit/Pelaksana :
a.

Pastikan teman anda merasa mampu berbicara tentang pendapatnya
dan membuat laporan apabila terjadi insiden.

b.

Tunjukkan kepada tim anda tindakan-tindakan yang sudah dilakukan
oleh Fasilitas pelayanan Kesehatan menindak lanjuti laporan-laporan
tersebut secara adil guna pembelajaran dan pengambilan keputusan
yang tepat.

LANGKAH 2 PIMPIN DAN DUKUNG STAF ANDA
Tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien
diseluruh Fasilitas pelayanan Kesehatan anda.
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Keselamatan pasien melibatkan setiap orang dalam Fasilitas pelayanan
Kesehatan anda. Membangun budaya keselamatan sangat tergantung
kepada kepemimpinan yang kuat dan kemapuan organisasi mendengarkan
pendapat seluruh anggota.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
Untuk tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan :
a.

Pastikan ada anggota eksekutif yang bertanggung jawab tentang
keselamatan pasien. Anggota eksekutif di rumah sakit merupakan
jajaran direksi rumah sakit yang meliputi kepala atau direktur rumah
sakit dan pimpinan unsur-unsur yang ada dalam struktur organisasi
rumah sakit, sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama

merupakan

jajaran

pimpinan

organisasi

jenis

fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama.
b.

Tunjuk penggerak/champion keselamatan pasien di tiap unit.

c.

Tempatkan keselamatan pasien dalam agenda pertemuan-pertemuan
pada tingkat manajemen dan unit.

d.

Masukkan keselamatan pasien ke dalam program-program pelatihan
bagi staf dan pastikan ada pengukuran terhadap efektifitas pelatihanpelatihan tersebut.

Untuk tingkat Unit/Pelaksana :
a.

Calonkan penggerak/champion untuk keselamatan pasien.

b.

Jelaskan pentingnya keselamatan pasien kepada anggota unit anda.

c.

Tumbuhkan etos kerja dilingkungan tim/unit anda sehingga staf
merasa dihargai dan merasa mampu berbicara apabila mereka
berpendapat bahwa insiden bisa terjadi.

LANGKAH 3 INTEGRASIKAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO ANDA
Bangun

sistem

dan

proses

untuk

mengelola

risiko

dan

mengindentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan.
Sistem

manajemen

risiko

akan

membantu

Fasilitas

pelayanan

Kesehatan mengelola insiden secara efektif dan mencegah kejadian berulang
kembali. Keselamatan pasien adalah komponen kunci dari manajemen
risiko, dan harus di integrasikan dengan keselamatan staf, manajemen
komplain, penanganan litigasi dan klaim serta risiko keuangan dan
lingkungan. Sistem manajemen risiko ini harus di dukung oleh strategi
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manajemen risiko Fasilitas pelayanan Kesehatan, yang mencakup progamprogram asesmen risiko secara pro-aktif dan risk register.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
Untuk tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan :
a.

Pelajari kembali struktur dan proses untuk pengelolaan risiko klinis
dan non klinis, dan pastikan hal ini sudah terintegrasi dengan
keselamatan pasien dan staf komplain dan risiko keuangan serta
lingkungan.

b.

Kembangkan indikor-indikator kinerja untuk sistem manajemen risiko
anda sehingga dapat di monitor oleh pimpinan.

c.

Gunakan informasi-informasi yang diperoleh dari sistem pelaporan
insiden dan asesmen risiko untuk perbaikan pelayanan pasien secara
pro-aktif.

Untuk tingkat Unit/Pelaksana :
a.

Giatkan forum-forum diskusi tentang isu-isu manajemen risiko dan
keselamatan pasien, berikan feedback kepada manajemen.

b.

Lakukan asesmen risiko pasien secara individual sebelum dilakukan
tindakan

c.

Lakukan proses asesmen risiko secara reguler untuk tiap jenis risiko
dan lakukan tindaka-tindakan yang tepat untuk meminimalisasinya.

d.

Pastikan asesmen risiko yang ada di unit anda masuk ke dalam proses
asesmen risiko di tingkat organisasi dan risk register.

LANGKAH 4 BANGUN SISTEM PELAPORAN
Sistem pelaporan sangat vital di dalam pengumpulan informasi sebagai
dasar analisa dan penyampaikan rekomendasi.
Pastikan staf anda mudah untuk melaporkan insiden secara internal
(lokal) maupun eksternal (nasional).
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
Untuk tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
Bangun

dan

implementasikan

sistem

pelaporan

yang

menjelaskan

bagaimana dan cara Fasilitas pelayanan Kesehatan melaporkan insiden
secara nasional ke Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP).
Untuk tingkat Unit/Pelaksana :
Dorong kolega anda untuk secara aktif melaporkan insiden-insiden
keselamatan pasien baik yang sudah terjadi maupun yang sudah di cegah
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tetapi bisa berdampak penting unutk pembelajaran. Panduan secara detail
tentang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien akan di susun oleh
Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP).
LANGKAH 5 LIBATKAN DAN BERKOMUNIKASI DENGAN PASIEN DAN
MASYARAKAT
Peran aktif pasien dalam proses asuhannya harus diperkenalkan dan
di dorong. Pasien memainkan peranan kunci dalam membantu penegakan
diagnosa yang akurat, dalam memutuskan tindakan pengobatan yang tepat,
dalam memilih fasilitas yang aman dan berpengalaman, dan dalam
mengidentifikasi

Kejadian

Tidak

Diharapkan

(KTD)

serta

mengambil

tindakan yang tepat.
Kembangkan

cara-cara

berkomunikasi

cara

terbuka

dan

mendengarkan pasien.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
Untuk tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan :
a.

Kembangkan kebijakan yang mencakup komunikasi terbuka dengan
pasien dan keluarganya tentang insiden yang terjadi

b.

Pastikan pasien dan keluarganya mendapatkan informasi apabila
terjadi insiden dan pasien mengalami cidera sebagai akibatnya.

c.

Berikan dukungan kepada staf, lakukan pelatihan-pelatihan dan
dorongan agar mereka mampu melaksanakan keterbukaan kepada
pasien dan keluarganya .

Untuk tingkat Unit/Pelaksana :
a.

Pastikan anggota tim menghargai dan mendukung keterlibatan pasien
dan keluargannya secara aktif waktu terjadi insiden.

b.

Prioritaskan kebutuhan untuk memberikan informasi kepada pasien
dan keluarganya waktu terjadi insiden, dan berikan informasi yang
jelas, akurat dan tepat waktu

c.

Pastikan pasien dan keluarganya menerima pernyataan ”maaf” atau
rasa keprihatinan kita dan lakukan dengan cara terhormat dan
simpatik.

LANGKAH 6 BELAJAR

DAN

BERBAGI

TENTANG

PEMBELAJARAN

KESELAMATAN
Jika terjadi insiden keselamatan pasien, isu yang penting bukan siapa
yang harus disalahkan tetapi bagaimana dan mengapa insiden itu terjadi.
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Salah satu hal yang terpenting yang harus kita pertanyakan adalah apa
yang sesungguhnya terjadi dengan sistem kita ini.
Dorong

staf

untuk

menggunakan

analisa

akar

masalah

guna

pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
Untuk tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan :
a.

Yakinkan staf yang sudah terlatih melakukan investigasi insiden secara
tepat sehingga bisa mengidentifikasi akar masalahnya.

b.

Kembangkan

kebijakan

yang

mencakup

kriteria

kapan

fasilitas

pelayanan kesehatan harus melakukan Root Cause Analysis (RCA).
Untuk tingkat Unit/Pelaksana :
a.

Lakukan pembelajaran di dalam lingkup unit anda dari analisa insiden
keselamatan pasien.

b.

Identifikasi

unit

lain

yang

kemungkinan

terkena

dampak

dan

berbagilah proses pembelajaran anda secara luas.
LANGKAH 7 IMPLEMENTASIKAN SOLUSI-SOLUSI UNTUK MENCEGAH
CIDERA
Salah satu kekurangan

Fasilitas pelayanan Kesehatan di masa lalu

adalah ketidakmampuan dalam mengenali bahwa penyebab kegagalan yang
terjadi di satu Fasilitas pelayanan Kesehatan bisa menjadi cara untuk
mencegah risiko terjadinya kegagalan di Fasilitas pelayanan Kesehatan yang
lain.
Pembelajaran lewat perubahan-perubahan didalam praktek, proses atau
sistem. Untuk sistem yang sangat komplek seperti Fasilitas pelayanan
Kesehatan untuk mencapai hal-hal diatas dibutuhkan perubahan budaya
dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam waktu yang cukup lama.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
Untuk tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan :
a.

Gunakan informasi yang berasal dari sistem pelaporan insiden,
asesmen

risiko,

investigasi

insiden,

audit

dan

analisa

untuk

menetapkan solusi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Hal ini mencakup
redesigning system dan proses, penyelarasan pelatihan staf dan
praktek klinik.
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b.

Lakukan asesmen tentang risiko-risiko untuk setiap perubahan yang
direncanakan.

c.

Monitor dampak dari perubahan-perubahan tersebut

d.

Implementasikan solusi-solusi yang sudah dikembangkan eksternal.
Hal ini termasuk solusi yang dikembangkan oleh KNKP atau Best
Practice yang sudah dikembangkan oleh Fasilitas Klesehatan lain

Untuk tingkat Unit/Pelaksana :
a.

Libatkan tim anda dalam pengambangan cara-cara agar asuhan pasien
lebih baik dan lebih aman.

b.

Kaji ulang perubahan-perubahan yang sudah dibuat dengan tim anda
untuk memastikan keberlanjutannya

c.

Pastikan tim anda menerima feedback pada setiap followup dalam
pelaporan insiden.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
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FORMULIR LAPORAN INSIDEN KE TIM KESELAMATAN PASIEN
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Nama Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain .................................
LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAKSIMAL 2 x 24 JAM

A.

DATA PASIEN
Nama
No MR
Umur
Keompok Umus*

:
:
:
:

...............................................................................
.....................................
Ruangan : .....................
…. Bulan …. Tahun
 0-1 bulan
 > 1 bulan - 1 tahun
 > 1 tahun - 5 tahun
 > 5 tahun - 15 tahun
 > 15 tahun - 30 tahun  > 30 tahun - 65 tahun
 > 65 tahun

Jenis kelamin
Penanggung
biaya pasien

:  Laki-laki

 Perempuan

:  Pribadi
 Pemerintah

 Asuransi Swasta
 Perusahaan*

 BPJS

 Lain-lain

Tanggal Masuk

Rumah Sakit/
Fasyankes lain : .......................................
B.

Jam

: ......................

RINCIAN KEJADIAN
1.

Tanggal dan Waktu Insiden
Tanggal :

...........................................

Jam ......................................

2.

Insiden : .............................................................................................

3.

Kronologis Insiden
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................

4.

Jenis Insiden* :
 Kejadian Nyaris Cedera / KNC

(Near miss)

 Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event) / Kejadian
Sentinel (Sentinel Event)
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 Kejadian Tidak Cedera / KTC
 KPC
5.

Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
 Pasien
 Keluarga / Pendamping pasien
 Pengunjung
 Lain-lain .......................................................................... (sebutkan)

6.

Insiden terjadi pada* :
 Pasien
 Lain-lain ...........................................................................................
(sebutkan)
Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke

K3 RS/unit K3 Fasyankes lain
7.

Insiden menyangkut pasien :
 Pasien rawat inap

 Pasien rawat jalan

 Pasien UGD
 Lain-lain ..........................................................................................
(sebutkan)
8.

Tempat Insiden

Lokasi kejadian ................................................................ (sebutkan)
(Tempat pasien berada)
9.

Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 Anak dan Subspesialisasinya
 Bedah dan Subspesialisasinya
 Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 THT dan Subspesialisasinya
 Mata dan Subspesialisasinya
 Saraf dan Subspesialisasinya
 Anastesi dan Subspesialisasinya
 Kulit dan Kelamin dan Subspesialisasinya
 Jantung dan Subspesialisasinya
 Paru dan Subspesialisasinya
 Jiwa dan Subspesialisasinya
 Lain-lain .......................................................................... (sebutkan)

10.

Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden

Unit kerja penyebab ............................................................ (sebutkan)
11.

Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
 Kematian
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 Cedera Irreversibel / Cedera Berat
 Cedera Reversibel / Cedera Sedang
 Cedera Ringan
 Tidak ada cedera
12.

Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

13.

Tindakan dilakukan oleh* :
 Tim

: terdiri dari : ......................................

 Dokter
 Perawat
 Petugas lainnya ................................................................................
14.

Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
 Ya

 Tidak

Apabila ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit
kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?
...............................................................................................................
................................................................................................................

Pembuat Laporan

:

............................ Penerima Laporan

: ...........................

Paraf

:

............................ Paraf

: ...........................

Tgl Terima

:

.............................. Tgl Lapor

: ...........................

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :
BIRU

HIJAU

NB. * = pilih satu jawaban.
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Formulir 2

Form data Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain untuk pelaporan
insiden ke Komite Nasional Keselamatan Pasien melalui Pos

Silahkan Isi User name Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
UNTUK MELAPORKAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN KE KOMITE

NASIONAL KESELAMATAN PASIEN
User name Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain:______________

Bagi Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang
belum mengetahui user name rumah sakit, silahkan
melakukan registrasi isi Formulir Data Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dibawah ini, yang dapat diakses lewat :
http://www.buk.depkes.go.id
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Formulir Laporan Insiden Keselamatan Pasien ke KNKP Melalui Pos

RAHASIA

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN
LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN KNKP
(Patient Safety Incident Report)
Nomor ........

•

Laporan ini hanya dibuat jika timbul kejadian yang menyangkut pasien.
Laporan bersifat anonim, tidak mencantumkan nama, hanya diperlukan
rincian kejadian, analisa penyebab dan rekomendasi.

•

Untuk mengisi laporan ini sebaiknya dibaca Pedoman Pelaporan Insiden
Keselamatan Pasien (IKP), bila ada kerancuan persepsi, isilah sesuai dengan
pemahaman yang ada.

•

Isilah semua data pada Laporan Insiden Keselamatan Pasien dengan lengkap.
Jangan dikosongkan agar data dapat dianalisa.

•

Segera kirimkan laporan ini langsung ke Komite Nasional Keselamatan
Pasien (KNKP)

KODE RS/Fasyankes Lain : ..............
A.

(lewat : ttp://www.buk.depkes.go.id)

DATA PASIEN
Umur

: …. Bulan …. Tahun

Kelompok umur

:  0-1 bulan
 > 1 tahun - 5 tahun

> 1 bulan - 1 tahun
> 5 tahun - 15 tahun

 > 15 tahun - 30 tahun > 30 tahun - 65 tahun
 > 65 tahun
Jenis kelamin

:  Laki-laki

 Perempuan

:  Pribadi

 Asuransi Swasta

Penanggung biaya
pasien
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Tanggal Masuk

RS/Fasyankes Lain : ....................................... Jam .................................

B.

RINCIAN KEJADIAN
1.

Tanggal dan Waktu Insiden

Tanggal

: ............................................. Jam ................................

2.

Insiden

: .........................................................................................

3.

Kronologis Insiden
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

4.

Jenis Insiden* :
 Kejadian Nyaris Cedera / KNC

(Near miss)

 Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event) / Kejadian Sentinel
(Sentinel Event)
 Kejadian Tidak Cedera / KTC
5.

Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*
 Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
 Pasien
 Keluarga / Pendamping pasien
 Pengunjung
 Lain-lain .......................................................................... (sebutkan)

6.

Insiden terjadi pada* :
 Pasien
 Lain-lain ........................................................................... (sebutkan)
Mis :

karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor

ke K3 RS/Unit K3 Fasyankes Lain.
7.

Insiden menyangkut pasien :
 Pasien rawat inap D Pasien rawat jalan D Pasien UGD
 Lain-lain ........................................................................... (sebutkan)

8.

Tempat Insiden
Lokasi kejadian ..................................................................... (sebutkan)
(Tempat pasien berada)

9.

Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
 Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
 Anak dan Subspesialisasinya
 Bedah dan Subspesialisasinya
 Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
 THT dan Subspesialisasinya
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 Mata dan Subspesialisasinya
 Saraf dan Subspesialisasinya
 Anastesi dan Subspesialisasinya
 Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
 Jantung dan Subspesialisasinya
 Paru dan Subspesialisasinya
 Jiwa dan Subspesialisasinya
 Lain-lain ........................................................................... (sebutkan)
10.

Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
Unit kerja penyebab ............................................................. (sebutkan)

11.

Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
 Kematian
 Cedera Irreversibel / Cedera Berat
 Cedera Reversibel / Cedera Sedang
 Cedera Ringan
 Tidak ada cedera

12.

Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
..............................................................................................................
................................................................................................................

13.

Tindakan dilakukan oleh* :
 Tim :

terdiri dari : ........................................................................

 Dokter
 Perawat
 Petugas lainnya .................................................................................
14.

Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
 Ya

 Tidak

Apabila ya, isi bagian dibawah ini.
Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit
kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
C.
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TIPE INSIDEN
Insiden

: ....................................................................................

Tipe Insiden

: ....................................................................................

Subtipe Insiden

: ....................................................................................
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D.

ANALISA PENYEBAB INSIDEN
Dalam pengisian penyebab langsung atau akar penyebab masalah dapat
menggunakan Faktor kontributor (bisa pilih lebih dari 1)
a.

Faktor Eksternal / di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

b.

Faktor Organisasi dan Manajemen

c.

Faktor Lingkungan kerja

d.

Faktor Tim

e.

Faktor Petugas / Staf

f.

Faktor Tugas

g.

Faktor Pasien

h.

Faktor Komunikasi

1.

Penyebab langsung (Direct / Proximate/ Immediate Cause)
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

2.

Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
...............................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

3.

No

Rekomendasi / Solusi

Akar Masalah

Rekomendasi/Solusi

NB. * : pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain.
Saran : baca Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
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Laporan Insiden Eksternal
(Panduan e- report bagi Rumah Sakit dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lain)
•
•
•

Akses Website KKPRS yaitu :
http://www.buk.depkes.go.id
Klik Banner Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di
sebelah kanan atas.
Setelah tampil terdapat 2 isian yang perlu diperhatikan yaitu :
Bagi Rumah Sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang telah
mempunyai kode rumah sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan
lain untuk melanjutkan ke form laporan Insiden keselamatan pasien

KNKP

•

Bagi Rumah sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang belum
mempunyai kode rumah sakit/Fasilitas pelayanan kesehatan
lain diharapkan mengisi Form data isian RS untuk mendapatkan
kode rumah sakit yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke form
Laporan Insiden, KNKP.
Apabila masih kurang jelas silahkan hubungi :
SEKRETARIAT KNKP

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
d/a Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950
Telepon / fax : (021) 5274915
Surat elektronik : subdit.rspendidikan@gmail.com
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Formulir 4
Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit

*untuk Fasilitas pelayanan kesehatan lain menyesuaikan
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MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR: 384/KPTS/M/2004
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BENDUNGAN

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
Menimbang

:

a.

b.

c.

d.

Mengingat

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6162
8.

bahwa kegiatan pekerjaan konstruksi bendungan merupakan
kegiatan yang mempunyai resiko tinggi terhadap terjadinya
kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja bagi para
tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat tersebut ;
bahwa tenaga kerja selaku sumber daya yang dibutuhkan bagi
pembangunan konstruksi, dan mempunyai peranan dan
kedudukan yang penting dalam pelaksanaan pekerjaan
pembangunan konstruksi serta sesuai dengan harkat manusia,
perlu untuk dilindungi terhadap keselamatan dan kesehatan
kerja ;
bahwa untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga
kerja yang berada di tempat kerja konstruksi bendungan, perlu
adanya ketentuan dan persyaratan yang mengatur perlindungan
terhadap tenaga kerja dari ancaman kecelakaan kerja ;
bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan
Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada
Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan dengan Keputusan
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(LNRI Tahun 1999 No. 54, TLN No. 3833);
Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(LNRI Tahun 2003 Nomor 39);
Peraturan
Pemerintah
No.
29
Tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000 No. 64,
TLN No. 3956 ;
Peraturan
Pemerintah
No.
30
tahun
2000
tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2000
Nomor 65, TLN No. 3957);
Keputusan Presiden RI No. 228 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen (LNRI Tahun 2000 No. 15, TLN No. 120);
Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LNRI Tahun
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Pekerjaan
Umum
No.Kep.174/MEN/86–No.104/KPTS/1986
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat
Kegiatan Konstruksi.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Pertama

:

Kedua

:

KEPUTUSAN

MENTERI

PERMUKIMAN

DAN

PRASARANA

WILAYAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI
BENDUNGAN.
Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat
Kegiatan Konstruksi Bendungan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
para pelaksana pembangunan konstruksi bendungan dalam
memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja pada tempat
kegiatan konstruksi bendungan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.
DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
ttd
SOENARNO
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PEDOMAN TEKN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA TEMPAT KEGIATAN KONSTRUKSI BENDUNGAN
Nomor : 384 / KPTS / M / 2004
Tanggal : 18 Oktober 2004
BAB I
PENGERTIAN

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan :
1.

Menteri adalah Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

2. Bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan jenis urugan atau jenis lainnya yang menampung air atau
menampung air, termasuk pondasi, bukit / tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya, yang dalam pe
ini termasuk juga bendungan limbah galian tetapi tidak termasuk tanggul dan bendung.
3.

Waduk adalah wadah yang dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan karena dibangunnya bend

4. Keselamatan Kerja (Occupational Safety) adalah suatu keadaan atau faktor yang menjamin atas keamanan beke
bagi pekerja, pengunjung, ataupun siapa saja yang berada ditempat kerja, termasuk yang berada di lingkungan di sekit
tempat kerja terhadap bahaya insiden ataupun kecelakaan yang diprediksi akan terjadi.

5. Kesehatan Kerja (Occupational Health) adalah suatu keadaan bagi manusia dan lingkungannya yang bertujuan m
dalam mencapai derajat kesehatan bekerja setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha p
dan kuratif, bagi pekerja, pengunjung, ataupun siapa saja yang berada di tempat kerja dan sekitarnya terhadap penyak
penyakit / gangguan-gangguan kesehatan ataupun bahaya adanya faktor penyakit-penyakit yang bersifat umum sebaga
keadaan kerja di tempat kegiatan kerja yang diprediksi akan terjadi.

6.
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang – undang No. 1 tahun 1970 tentang Kesela
Kerja. Ahli K3 dapat bekerja pada Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan konstruksi bendungan.

7. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proye
memerlukan layanan jasa konstruksi.

8. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konst
dan dapat disebut sebagai pelaksana konstruksi.

9. Dokter Kesehatan Kerja adalah dokter sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trans
No. Per. 02 / Men / 1980.
10. Penyakit Aki bat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja
melakukan pekerjaan atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan dimana terdapat sumbe
sumber – sumber bahaya.
12. Lingkungan adalah lingkungan kerja ataupun keadaan lingkungan di sekitar tempat kerja.

13. Insiden adalah suatu peristiwa bahaya yang dapat mengakibatkan atau cenderung mengarah ke kecelakaan kerja

14. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dimana akan berakibat cidera, sakit / penyakit akibat ke
sampai kepada kematian dan / atau mengakibatkan kerusakan ataupun kerugian.

15. Bahaya adalah sumber situasi yang memberi-kan kerugian atas diri manusia menjadi sakit atau meninggal, kerus
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asset perusahaan (properti) ataupun lingkungan kerja dan di sekitar tempat kegiatan kerja.

16. Identifikasi Bahaya adalah proses mengetahui secara dini atas bahaya yang akan terjadi beserta sifat-sifat bahay

17. Ijin Melaksanakan (atau clearance, permit to proceed) adalah proses untuk menjamin kondisi tempat kerja yan
sehingga pekerja dapat melaksanakan tugasnya secara aman di tempat kerjanya tanpa harus khawatir ‘alat kerja’
dioperasikan pada saat ia ada di sana yang dapat mengancam keselamatan dan bahkan jiwanya.

18. Penguncian (lock-out) adalah penguncian pada pusat kendali (control point) dan pemasangan pernyataan tertulis
menyatakan bahwa suatu alat tidak boleh dioperasikan sementara waktu yang bertujuan untuk menjamin kondisi tempat
yang aman sehingga pekerja dapat melaksanakan tugasnya secara aman di tempat kerjanya atau pada fasilitas kerjany
harus khawatir ‘alat kerja’ dioperasikan pada saat ia ada di sana yang dapat mengancam keselamatan dan bahkan jiwan

19. Injeksi adalah pekerjaan menyuntikkan bahan pengeras melalui lobang bor, biasanya semen yang dicairkan, ke da
tanah, badan bendungan atau lainnya untuk meningkatkan kekuatan bangunan.

20. Beton Semprot adalah pekerjaan menyemprotkan dengan tekanan tinggi semen cair ke permukaan bangunan, le
bendungan untuk memperoleh kekuatan bendungan.

21. Peledakan adalah rangkaian pekerjaan membuat lobang di tempat yang akan diledakkan, merakit bahan peledak,
memasang, dan meledakkan.

BAB 2
PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum berlaku bagi seluruh tenaga kerja, umum maupun tamu pada tempat kegiatan konstruksi pekerjaan.

2.1.

Semua pekerja dan semua orang wajib mematuhi semua tanda-tanda / rambu-rambu;

2.2.
Pekerja harus memperhatikan dan mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atasan dan harus b
hati terhadap semua orang yang berada dalam ruang kerjanya;

2.3.
Sebelum memulai pelaksanaan suatu pekerjaan, harus dipastikan bahwa pekerja telah mendapatkan penge
sosialisasi mengenai peraturan umum keselamatan dari petugas K3 di tempat kegiatan kerja;

2.4.
Pekerja, tamu dan umum selama berada dalam proyek tidak diijinkan mengadakan permainan judi dan / atau
perjudian lainnya, mabok dan mengkonsumsi narkoba yang membuat situasi cenderung membuat keonaran sehingg
mengganggu ketentraman dan ketertiban bekerja;
2.5.

Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2.4.) di atas, akan diserahkan dan berurusan dengan pihak yang berw

2.6.
Semua kecelakaan dan kejadian harus dilaporkan pada Petugas K3 di tempat kegiatan kerja. Dalam hal ter
pada seseorang, harus segera menghubungi petugas K 3. Petugas ini akan mengurus pengangkutan orang yang ter
rumah sakit;
2.7.

Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) harus segera diberikan sesaat setelah kejadian kecelakaan;

2.8.

Semua peralatan dan alat bantu kerja harus telah dipastikan keamanannya untuk digunakan;
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2.9.
Setiap pekerja wajib memelihara daerah kerja masing-masing agar selalu dalam kondisi yang bersih dan seh
jangan membuang air kecil atau besar di sembarang tempat, serta dilarang mandi di tempat yang terbuka;
2.10.

Setiap pekerja dilarang meninggalkan tempat bekerja tanpa ijin;

2.11.

Setiap pekerja wajib memakai alat pelindung diri / keselamatan kerja, seperti :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Helm pengaman
Sepatu kerja
Kaos tangan
Pelindung pendengaran
Kaca mata debu
Pelindung pernafasan
Senter dan jaket
Sabuk pengaman dan tali/tambang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kerja

2.12. Pekerja diwajibkan memelihara dan merawat alat-alat pelindung diri / keselamatan kerja anda dengan baik da
digunakan dengan benar serta menyimpannya di tempat yang aman setelah selesai bekerja;

2.13. Setiap pekerja harus memeriksa alat pengaman, misalnya sabuk pengaman sebelum dipakai. Jangan mema
pengaman yang rusak, dan harus melaporkan segera alat pengaman yang rusak untuk diganti;
2.14.
a.
b.
c.
d.

Hati-hati sebelum bertindak :
Dilarang berlari-lari dan melompat-lompat
Harus memperhatikan dan selalu berhati-hati bila anda melangkah
Perhatikan kepala anda jangan sampai terbentur
Dilarang berjalan mundur tanpa melihat / menoleh ke belakang.

2.15. Setiap pekerja diwajibkan untuk mengenal dan mengetahui lokasi pintu dan tangga darurat, pemadam api, al
tanda bahaya dan kebakaran, tempat berkumpul serta rute dan cara evakuasi;
2.16.

Jika terjadi kebakaran atau kondisi yang darurat, pekerja agar dapat menenangkan diri dan mengikuti petunj

penyelamatan yang diberikan oleh petugas;
2.17. Apabila terjadi kebakaran tanda bahaya (sirine) harus dibunyikan. Semua orang harus diminta menyingkir da
tempat kebakaran dan semua orang yang berkepentingan harus diberitahu;

2.18. Pelaksana Konstruksi harus menyediakan Tabung Pemadam Kebakaran di kantor-kantor, asrama-asrama, b
dan gudang-gudang;

2.19. Apabila terjadi kebakaran di tempat / di daerah tersebut di atas, harus segera bertindak memadamkan kebak
tersebut secara tuntas;
2.20.

Bila menghadapi benda yang panas atau cahaya yang menyilaukan :

a.
melindungi
mata
terhadap
alatgas.
pengelas baik pada saat mengelas dengan alat pengelas
maupunHarus
pada saat
memotong
dengan
alatcahaya
pengelas

b.
Dilarang memegang benda panas tanpa memakai sarung tangan yang sesuai dan disiram air pada bend
panas tersebut terlebih dulu.

2.21. Apabila mengendarai kendaraan, jarak kendaraan dengan alat berat yang sedang bekerja harus selalu dijag
pengendara harus berhati-hati terhadap kemungkinan alat berat tersebut bergerak atau berputar tanpa aba-aba;

2.22. Pekerja dan siapapun dilarang beristirahat di bawah crane, cable crane, boom, bucket, loader atau tempat-te
dimana ada barang yang tergantung;
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2.23.

Dilarang memasuki ruangan yang tanpa ventilasi;

2.24.

Hal-hal berikut ini harus diperhatikan :

a.

Memasang bendera atau tanda-tanda bahaya pada batas “daerah yang berbahaya / dilarang masuk”.

b.

Dilarang sekali-kali masuk ke daerah yang sudah dipasang tanda-tanda “dilarang masuk”.

c.

Pekerja dan siapapun harus mematuhi petugas yang memberikan tanda-tanda dengan bendera.

2.25.

Tanda-tanda “dilarang masuk” harus diambil kembali apabila kondisi sudah aman;

2.26.

Buanglah sampah di tempat yang telah disediakan, dilarang membuang sesuatu di sembarang tempat;

2.27.

Dilarang melempar atau membuang sesuatu bila tidak bisa melihat tempat membuang tersebut dengan jelas

2.28. Dilarang mempergunakan baju atau celana yang terlalu longgar, dan rambut panjang (gondrong) terurai seb
tersangkut pada besi beton dan sebagainya dan berbahaya terhadap pesawat / mesin yang berputar;
2.29.
jatuh;
2.30.

Semua barang-barang dan perkakas harus diletakkan dengan rapi dan stabil sehingga tidak mudah runtuh a
Bila semen atau cairan beton kena mata anda:

a.
Mata yang terkena semen atau cairan beton harus segera dicuci dengan air yang jernih dan jan
berhenti sebelum betul-betul bersih.
b.

Menghubungi petugas pertolongan pertama untuk mendapatkan pertolongan pertama.

c.

Petugas akan membawa anda ke rumah sakit bila kondisinya berbahaya

2.31. Semua cairan beton yang menempel pada tubuh dan pada pakaian harus secepatnya dicuci dengan air hin
bersih;

2.32. Setiap pekerja dilarang mengoperasikan peralatan tanpa ijin sipenanggung jawab peralatan tersebut dan / a
yang diberikan kuasa atasnya.

BAB 3
PERSYARATAN PADA TEMPAT KERJA
3.1. Pintu Masuk dan Keluar
3.1.1

Pintu masuk dan keluar Orang / Pekerja harus disediakan secara khusus :

a.
Pintu dibuat sedemikian rupa sehingga aman terhadap keluar masuknya orang-orang yang bekerja /
berkepentingan, dengan ukuran lebar pintu minimal 1,20 (satu koma dua puluh) meter, atau selebar 2 (dua)
orang .
b.

Harus dilengkapi dengan gardu untuk penjaga yang terlindung dari panas dan hujan;

c.

Dilengkapi sistim kunci yang aman apabila sewaktu-waktu kegiatan proyek terhenti;

d.
Dilengkapi penerangan yang cukup untuk memudahkan pemeriksaan pada malam hari, minimal menj
6167 penerangan dalam radius 6 (enam) meter;
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3.1.2

Pintu masuk dan keluar untuk peralatan berat dapat dibuat terpisah, dengan pertimbangan:
a.
Ukuran / lebar disesuaikan dengan peralatan / kendaraan, dengan diberikan kelebihan lebar minimal
puluh) cm;
b.

Tidak mengganggu kendaraan lain;

c.

Perlu pengamanan yang berbeda dengan pintu keluar masuk untuk umum dan kendaraan kecil;

3.2. Lampu Penerangan

3.2.1.
Lampu penerangan harus disediakan secukupnya sesuai dengan lokasi pekerjaan, termasuk yang berada
lapangan terbuka, lorong, gang – gang, diberikan dengan maksud mudah dimonitor jika terjadi keadaan bahaya;

3.2.2.
Sumber penerangan harus terjamin aman. Selain yang disediakan oleh PLN, disediakan pembangkit tena
(generator set) untuk cadangan dan selalu dalam kondisi siap pakai;

3.2.3.
Jenis dan pemasangan lampu tidak boleh mengganggu operasional, disesuaikan dengan sifat pencahay
dan jangkauan / radius penyinarannya, luasnya lokasi pekerjaan antara lain :

a.
Bendungan : tiang lampu harus tinggi, dapat menjangkau penerangan sekitar, kabel tidak menggangg
manuver alat berat;
b.
Terowongan : jenis lampu yang tidak terlalu panas, dilindungi kemungkinan pecah terkena alat kerja,
pemasangan harus aman terhadap rembesan-rembesan air;
c.
3.2.4.
(shift).

3.3.

Pelimpah : setiap bagian konstruksi harus terjangkau penerangan yang cukup.

Petugas yang menangani sistim penerangan harus selalu siaga (stand by) dan dengan cara pergiliran k

Ventilasi / Sirkulasi Udara

3.3.1.
Pada ruang-ruang tertutup (terowongan, dalam bangunan, dan sejenisnya) harus dijamin bahwa sistim si
udara berfungsi baik sehingga selalu mendapat udara segar dengan:
a.

Pipa udara yang menghubungkan dengan udara luar

b.

Blower untuk menyedot udara luar dan sebaliknya mengeluarkan udara kotor dari dalam ruang kerja.

3.3.2.

Sistim Sirkulasi Udara
a.

Ditempat kerja yang tertutup, harus dibuat ventilasi yang sesuai untuk mendapat udara segar;

b.
Jika perlu untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan dari udara yang dikotori oleh debu, gas – gas
dari sebab – sebab lain, harus dibuatkan ventilasi untuk pembuangan udara kotor (exhaust);

c.
Jika secara teknis tidak mungkin bisa menghilangkan debu, gas yang berbahaya, tenaga kerja wajib
menggunakan alat pelindung diri (Alat Perlindungan Pernafasan, Respirator) yang sesuai dan Pelaksana Ko
harus menyediakan APD bagi pekerja dan pengunjung secara cuma-cuma untuk mencegah bahaya – bahay
tersebut diatas.

3.4. Alat Pemanas
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Alat pemanas seperti kompor arang hanya boleh digunakan ditempat yang cukup ventilasi;

3.4.1.

3.4.2.
Alat – alat yang mudah mengakibatkan kebakaran seperti kompor minyak tanah dan kompor arang tida
ditempatkan di lantai kayu atau bahan yang mudah terbakar;
3.4.3.
Terpal, bahan kanvas dan bahan – bahan lainnya tidak boleh ditempatkan di dekat alat – alat pemanas
menggunakan api, dan harus diamankan supaya tidak terbakar;
3.4.4.
Kompor arang tidak boleh menggunakan bahan bakar batu bara yang mengandung bitumen.
3.5. Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran dan A lat Pemadam Kebakaran

3.5.1.
Orang – orang yang terlatih dan tahu cara menggunakan alat pemadam kebakaran harus selalu siap dit
selama jam pelaksanaan pekerjaan berlangsung;
3.5.2.

Ditempat – tempat kerja tenaga kerja dipekerjakan harus tersedia :
i.
ii.

Alat – alat pemadam kebakaran;
Saluran air yang cukup dengan tekanan yang besar;

3.5.3.
Semua pengawas (Supervisor) dan sejumlah / beberapa tenaga kerja harus dilatih untuk meng-gunaka
pemadam kebakaran.;
3.5.4.
Alat pemadam kebakaran harus diperiksa pada jangka waktu tertentu oleh orang yang berwenang dan
dipelihara sebagaimana mestinya.

3.5.5.
Alat pemadam kebakaran seperti pipa – pipa air, alat pemadam kebakaran yang dapat dipindah – pinda
(portable) dan jalan menuju ke tempat pemadam kebakaran harus selalu dipelihara;
3.5.6.
3.5.7.

Peralatan pemadam kebakaran harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dicapai.
Sekurang – kurangnya sebuah alat pemadam kebakaran harus tersedia :
a.
Disetiap gedung dimana barang – barang yang mudah terbakar disimpan;
b.

Ditempat – tempat yang terdapat alat – alat untuk mengelas;

c.
Pada setiap tingkat / lantai dari suatu gedung yang sedang dibangun dimana terdapat barang – bara
– alat yang mudah terbakar.
3.5.8.
Sekurang – kurangnya sebuah alat pemadam kebakaran yang sesuai harus tersedia, khususnya untuk
beberapa alat pemadam kebakaran dari bahan kimia kering harus disediakan :
a.

Ditempat yang terdapat barang – barang / benda – benda cair yang mudah terbakar;

b.

Ditempat yang terdapat oli / bensin, gas dan alat – alat pemanas yang menggunakan api;

c.

Ditempat yang terdapat aspal dan ketel aspal;

d.

Ditempat yang terdapat bahaya listrik / bahaya kebakaran yang disebabkan oleh aliran listrik.

3.5.9. Alat pemadam kebakaran harus dijaga agar tidak terjadi kerusakan – kerusakan teknis.

3.5.10. Alat pemadam kebakaran yang berisi chlorinated hydrocarbon atau karbon tetraklorida tidak boleh digunak
dalam ruangan atau di tempat yang terbatas (ruangan tertutup, sempit).

3.5.11. Jika pipa tempat penyimpanan air (reservoir, standpipe) dipasang disuatu bangunan perkantor-an, peruma
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karyawan, barak kerja, pipa tersebut harus :

a.
Mempunyai sambungan (hidran) yang dapat digunakan Dinas Pemadam Kebakaran, dipasang ditemp
strategis demi kelancaran pengambilan air;

3.6.

b.

Dibuatkan suatu katup pada setiap ujungnya.

c.

Titik sambungan hidran tersebut harus mampu menghasilkan pancaran air bertekanan tinggi.

Bahan – bahan Yang Mudah Terbakar

3.6.1.
Bahan – bahan yang mudah terbakar seperti debu / serbuk gergaji, lap berminyak dan potongan kayu ya
terpakai tidak boleh tertimbun atau terkumpul ditempat kerja.
3.6.2.

Baju kerja yang mengandung oli (minyak pelumas) tidak boleh ditempatkan ditempat yang tertutup.

3.6.3.

Bahan – bahan kimia yang bisa tercampur air dan memecah harus dijaga supaya tetap kering.

3.6.4.
Pada bangunan, sisa – sisa oli harus disimpan dalam kaleng yang mempunyai alat penutup. Dilarang m
menyalakan api, dekat dengan bahan yang mudah terbakar.

3.7.

Lingkungan dan Pemakaian Bahan-bahan Kimia (Mudah Terbakar)

3.7.1.
Dimana pekerja dapat dikenai berbagai resiko akibat kimia, fisika dan biologi yang secara luas dapat
membahayakan bagi kesehatan, tindakan pencegahan yang tepat harus diambil untuk menghadapi akibatnya;
3.7.2.

Tindakan pencegahan dimaksud ayat (3.7.1.) di atas terdiri :
a.

Apabila memungkinkan mengganti zat kimia berbahaya dengan yang tidak atau kurang berbahaya, ata

b.

Mengambil tindakan teknis untuk mesin – mesin, peralatan ataupun prosesnya;

c.
Apabila ayat (3.7.2.a) dan (3.7.2.b) di atas tidak memungkinkan, dipakai tindakan efektif lainnya beriku
pemakaian alat pelindung diri dan pakaian pelindung.

3.7.3.
Apabila pekerja diminta untuk memasuki daerah yang memiliki bahaya racun atau zat kimia, atau yang
dapat menimbbulkan kekurangan oksigen, atau udara dengan gas yang mudah terbakar, tindakan yang memadai h
diambil untuk menghadapi bahayanya.
3.7.4.
Limbah tidak boleh dihancurkan ataupun dibuang di lapangan dengan cara yang mungkin dapat
membahayakan kesehatan.

3.8.

Cairan Yang Mudah Terbakar

3.8.1.
Cairan yang mudah terbakar harus disimpan, diangkat, dan digunakan sedemikian rupa sehing-ga kebaka
dapat dihindarkan.

3.8.2.
Bahan bakar / bensin untuk alat pemanas tidak boleh disimpan digedung atau sesuatu tempat / alat, ke
didalam kaleng atau alat yang tahan api yang dibuat untuk maksud tersebut.
3.8.3.
3.8.4.
6170
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termasuk, misalnya tempat yang dekat dengan alat pemanas, instalasi listrik dan penghantar listrik, tempat penyim
cairan yang mudah terbakar, tempat pengelasan (las listrik, astilin / karbit)
3.8.5.
kerja

3.9.

Orang yang berwenang untuk mencegah bahaya kebakaran harus selalu siaga (stand by) meskipun di lua

Perlengkapan, Peringatan

3.9.1.
Papan pengumuman (rambu petunjuk) dipasang pada tempat – tempat yang menarik perhatian dan temp
strategis yang menyatakan dimana kita dapat menemukan Alarm Tanda Kebakaran terdekat.
3.9.2.

3.10.

Nomor telpon dan alamat – alamat Dinas Pemadam Kebakaran yang terdekat.

Perlindungan Pekerja Terhadap Benda – Benda J atuh Dan Bagian Bangun an Yang Runtuh

3.10.1. Bila perlu untuk mencegah bahaya, jaring / jala (alat penampung) yang cukup kuat harus disediakan ata
pencegahan lain yang efektif harus dilakukan untuk menjaga tenaga kerja terhindar dari kejatuhan benda.

3.10.2. Benda dan bahan untuk perancah ; sisa bahan bangunan dan alat – alat tidak boleh dibuang atau dijatu
dari tempat yang tinggi, yang dapat menyebabkan bahaya pada orang lain.

3.10.3. Jika benda – benda dan alat – alat tidak dapat dipindahkan dari atas dengan aman, harus dilakukan us
pencegahan seperti pemasangan pagar, papan yang ada tulisan “hati – hati, berbahaya” atau jalur pemisah dan la
untuk mencegah agar orang lain tidak mendapat kecelakaan.

3.10.4. Siapa pun yang tidak berhak dilarang masuk silo, gudang, tempat penyimpanan bahan bakar / batubara
sebagainya kecuali :
a.

Tenaga kerja harus memakai sabuk pengaman yang terikat pada obyek yang tidak bergerak;

b.
c.

Lubang pembuatan silo harus ditutup pengaman;
Pekerja berada di bawah pengawasan orang lain.

3.10.5. Untuk mencegah bahaya, harus digunakan penunjang / penguat atau cara lain yang efektif untuk mence
rubuhnya bangunan atau bagian – bagian dari bangunan yang sedang didirikan, diperbaiki atau dirubuhkan.

3.11.

Perlindungan Tenaga Kerja Agar Tidak Jatuh (Teralis Pengaman dan Pinggir Pengaman)

3.11.1. Semua teralis pengaman dan pagar pengaman untuk memagar lantai yang terbuka, dinding yang terbuka
tempat kerja yang ditinggikan dan tempat – tempat lainnya untuk mencegah orang jatuh.
3.11.2.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ayat 3.11.1. antara lain :

a.

Terbuat dari bahan dan konstruksi yang baik dan kuat.,

b.

Tingginya antara 1 (satu) m dan 1,5 (satu setengah) m diatas lantai pelataran (platform).

c.

Pagar pengaman minimal terdiri atas :
i.

dua rel, 2 (dua) tali atau 2 (dua) rantai;

ii.

Tiang penyangga rel atau tali;
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iii.

Pengaman pinggir (toe board) untuk mencegah orang terpeleset.

3.11.3. Rel, tali atau rantai penghubung harus berada ditengah – tengah antara puncak pengaman pinggir (toe
dan bagian bawah dari terali pengaman yang teratas.
3.11.4.

Tiang penyangga dengan jumlah yang cukup harus dipasang untuk menjamin kestabilan dan kekukuha

3.11.5.

Pengaman pinggir (toe board) tingginya harus minimal 15 (lima belas) cm dan dipasang dengan kuat da

3.11.6.

Terali pengaman / pinggir pengaman (toe board) harus bebas dari sisi-sisi yang tajam, dan harus dipelih

dengan baik;
3.12.

Lantai terbuka, Lubang pada Lantai

3.12.1. Pagar, tali atau tutup pengaman harus dipasang pada daerah – daerah yang terbuka, misalnya :
a.

Sisi lantai yang terbuka;

b.

Lubang – lubang di lantai terbuka

c. Atap panggung yang dapat dimasuki;
d. Sisi - sisi tangga yang terbuka;
e

Lubang-lubang galian yang dalam.

3.12.2. Pagar, tali maupun tutup pengaman harus cukup kuat dan mudah dilihat (misalnya dengan warna yang menc
3.12.3. Pengaman tersebut dijaga agar selalu terpasang selama pekerjaan berlangsung;
3.12.4.

Lubang pada lantai harus dilindungi :
a.

Dengan penutup sesuai dengan syarat – syarat yang ditetapkan dalam ayat (3.12.1) hingga ayat (3.12

b.

Dengan teralis pengaman dan pengaman pinggir pada semua sisi – sisi yang terbuka sesuai dengan

ketentuan – ketentuan dalam ayat (3.11.1.) hingga ayat (3.11.6) di atas;

c.
Dengan cara – cara lain yang efektif, mudah dipasang, biaya murah dan mudah dilihat (dengan warna
sangat menyolok, ukuran lebih besar, dll.)

3.12.5. Jika alat – alat perlindungan tersebut diatas dipindahkan supaya orang atau barang dapat lewat maka alat
pencegah bahaya tadi harus dikembalikan ke tempat semula atau diganti secepat mungkin.
3.12.6.

Tutup untuk lubang pada lantai harus kuat dan aman dilewati orang atau kendaraan yang melintas

3.12.7. Tutup lubang pada lantai harus diberi engsel, alur pengangan atau dengan cara lain yang efektif untuk
menghindari : pergeseran, jatuh, terangkat, dll.
3.12.8.

Tutup lubang pada lantai tidak boleh menghalangi lalu lintas dan harus rata dengan lantai.

3.12.9.

Jika tutup lubang dibuat seperti kisi-kisi, jarak maksimal 5 (lima) cm.

3.12.10.Pintu untuk lift barang harus tertutup secara otomatis setelah muatan penuh.

3.13.
3.13.1.
6172
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teralis pengaman sesuai dengan ayat (3.11.1) ;

3.13.2. Lubang kecil pada dinding yang tingginya kurang dari 1,5 (satu setengah) meter harus dilindungi denga
pengaman (toe board) atau tonggak pengaman;

3.13.3. Jika penutup dari lubang pada dinding dapat dipindah : Pegangan tangan (handgrip) yang cukup baik h
terdapat pada tiap sisi, palang harus dipasang melintang pada lubang.

3.14.Tempat – tempat Kerja Yang Tingg i

3.14.1. Tempat kerja yang tingginya lebih dari 1,5 m di atas lantai atau di atas tanah, seluruh sisinya yang terbuka
diberi pagar pengaman atau dengan tali yang mudah terlihat.
3.14.2.
dipakai

Tempat kerja yang tinggi harus dilengkapi dengan tangga yang cukup untuk dilewati orang atau alat yan

3.14.3.

Jika perlu pada keadaan tertentu, untuk menghindari bahaya terhadap tenaga kerja :

a.

Dipasang jaring pengaman

b.

Diberi platform / pelataran dari kayu atau plat besi

c.

Pekerja menggunakan sabuk pengaman yang kuat

d.

Pekerja yang takut terhadap ketinggian, tidak boleh diperkejakan

3.14.4. Pada keadaan dimana di bawah tempat kerja terdapat kedalaman air lebih dari 2 (dua) meter, maka pe
perlu memakai baju pelampung.

BAB 4
PERSYARATAN KESEHATAN KERJA
4.1. Kewajiban Penyedia Jasa

4.1.1.
Penyedia Jasa Konstruksi Bendungan harus mengadakan Pemeriksaan Kesehatan sebelum pekerjaan d
(tenaga kerja mulai dipekerjakan) dengan menugaskan atau menunjuk dokter yang berkompeten sesuai dengan per
yang berlaku;

4.1.2. Penyedia Jasa Konstruksi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan membuat rencana pemeriksaan kes
berkala dan pemeriksaan khusus sebelum bekerja.;
4.1.3. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja ditujukan agar :
a.
b.
c.
d.

Tenaga kerja dalam kondisi kesehatan yang baik,
Tidak memiliki penyakit menular,
Cocok untuk jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan,
Kesehatan tenaga kerja yang bersangkutan dapat terjamin,

4.1.4. Data yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan harus dicatat dan disimpan untuk referensi.

4.1.5. Untuk pekerjaan – pekerjaan tertentu perlu dilaku-kan pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan guna me
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bahaya yang diperkirakan timbul (misal : jantung, mata, dll. )
4.1.6. Penyedia Jasa Konstruksi Bendungan dan dokter yang ditunjuk mempunyai kewajiban :
a.
menyusun Pedoman Pemeriksaan Kesehat-an sebelum Kerja, menjamin penempatan tenaga kerja
dengan kesehatan dan pekerjaan yang akan dilakukannya,
b.

meminta pesetujuan Pengurus K3 atau Direktur terhadap Pedoman Pemeriksaan Kesehatan terseb

4.1.7. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan ke
kedokteran dalam keselamatan kerja.

4.1.8. Jika 3 ( tiga ) bulan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dimaksud ayat (4.1.6.) di ata
ada keragu – raguan maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja.

4.1.9. Pengurus K3 wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat – lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah pem
kesehatan dilakukan. Laporan ditujukan kepada Direktur Jendral Bina Lindung Tenaga Kerja Departemen Tenaga K
melalui Dinas Tenaga Kerja setempat.

4.1.10. Pengurus K3 bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan terhadap pemeriksaan berkala atau pemeriksa
kesehatan khusus yang dilaksanakan atas Pertimbangan Kesehatan Daerah atau atas perintah Majelis Pertimbanga
Kesehatan Pusat.
4.2.

Tenaga Kerja Yang Harus Diperiksa Kesehatannya

4.2.1. Sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali, (Untuk pemeriksaan kesehatan sebe
masuk kerja dengan penekanan pada kesehatan fisik dan kesehatan individu).
4.2.2. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Kerja meliputi :
a.

Pemeriksaan fisik lengkap dan kesegaran jasmani;

b.
c.

Pemeriksaan rontgen paru – paru (bilamana mungkin);
Pemeriksaan laboratorium rutin;

d.

Pemeriksaan lain yang dianggap perlu

4.2.3. Secara berkala, sesuai dengan risiko – risiko yang ada pada pekerjaan tersebut.

4.2.4.
Untuk tenaga kerja di bawah umur 18 (delapan belas) tahun harus mendapat pengawasan kesehatan khu
meliputi pemeriksaan kembali atas kesehatannya secara teratur ;

4.2.5.
Selain pemeriksaan kesehatan berkala, dilakukan juga pemeriksaan kesehatan khusus yang dilakukan ol
dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu.

4.3. Pengawasan Kegiatan Kesehatan Kerja
4.3.1.
Perusahaan wajib untuk menilai pengaruh pekerjaan terhadap tenaga kerja, Pusat Bina Hyperkes dan
Keselamatan Kerja menyelenggarakan pelayanan dan pengujian diperusahaan.

4.3.2.
Bentuk / formulir permohonan sebagai dokter Pemeriksa Kesehatan, pelaporan dan bentuk formulir lain g
pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur
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4.4. Perselisihan

4.4.1.
Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus, ma
penyelesaiannya akan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan Daerah.

4.4.2.
Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) h
setelah pengambilan keputusan tersebut, pihak yang bersangkutan dapat mengaju-kan persoalannya kepada Majeli
Pertimbangan Kesehatan Pusat.

4.4.3.
Pembentukan, susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Kesehatan Pusat
Daerah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
4.5. Pemeriksaan Kesehatan Berkala
4.5.1. Pemeriksaan Kesehatan Berkala dimaksudkan untuk :
a.

mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja sesudah bekerja selama periode tertentu

b.
menilai kemungkinan adanya pengaruh dari pekerjaan sedini mungkin yang perlu dilakukan usaha
pencegahan

4.5.2.
Semua perusahaan Penyedia Jasa di atas harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala minimal sek
dalam 1 (satu) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindun
Tenaga Kerja;

4.5.3.
Pemeriksaan Kesehatan Berkala meliputi fisik lengkap kesegaran jasmani, rontgen paru – paru (bilaman
mungkin) dan laboratorium rutin serta pemeriksaan lain;

4.5.4.
Penyedia Jasa atau pengurus dan dokter wajib menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan berkala sesu
dengan kebutuhan menurut jenis – jenis pekerjaan yang ada;

4.5.5.
Pedoman pemeriksaan kesehatan berkala dikembangkan mengikuti kemampuan perusahaan dan kemaju
kedokteran dalam keselamatan kerja;
4.5.6.
Dalam hal ditemukan kelainan atau gangguan kesehatan pada tenaga kerja pada pemeriksaan berkala,
perusahaan
a.

wajib mengadakan tindak lanjut untuk memperbaiki gangguan tersebut,

b.

mencari penyebab terjadinya gangguan tersebut,

c.

tetap menjamin terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja.

4.5.7. Agar pemeriksaan kesehatan berkala mencapai sasaran yang luas, maka pelayanan kesehatan diluar perusa
dapat dimanfaatkan oleh pengurus menurut keperluan;

4.5.8. Dalam melaksanakan kewajiban pemeriksaan kesehatan berkala, dtunjuk satu atau beberapa Badan sebaga
penyelenggara yang akan membantu perusahaan yang tidak mampu melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan be

4.6. Pemeriksaan Khusus

4.6.1. Pemeriksaan Kesehatan Khusus dimaksudkan untuk menilai adanya pengaruh – pengaruh dari pekerjaan te
terhadap tenaga kerja atau golongan tenaga kerja tertentu;
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4.6.2.
Pemeriksaan Kesehatan Khusus dilakukan pula terhadap tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan
penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari 2 ( dua ) minggu;

4.6.3.
Tenaga kerja yang berusia 40 (empat puluh) tahun atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta
kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu;

4.6.4.
Tenaga kerja yang terdapat dugaan – dugaan tertentu mengenai gangguan kesehatannya, perlu dilakuka
pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan;
4.6.5.

Pemeriksaan Kesehatan Khusus diadakan pula
a.
Apabila terdapat keluhan – keluhan dari tenaga kerja
b.

berdasarkan atas pengamatan dan penilaian pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja

c.

berdasarkan atas penilaian Pusat Bina Hyperkes atau

d.

apabila ada laporan atau atas pendapat umum dimasyarakat.

4.6.6. Terhadap kelainan – kelainan dan gangguan – gangguan kesehatan yang disebabkan akibat pekerjaan khus
berlaku ketentuan – ketentuan Asuransi Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang b
4.7. Kewajiban Melapor Penyakit Ak ibat Kerja

4.7.1.
Apabila dalam pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan khusus sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 ditemukan penyakit kerja, pengurus wajib
melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Dinas Perlind
Tenaga Kerja setempat.

4.7.2.
Penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4.7.1) adalah sebagaiman
ditetapkan dalam lampiran Pedoman ini.

4.7.3.
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (4.7.2.) diatas harus dilakukan dalam waktu paling lama 2 (d
24 jam setelah
penyakit
tersebut dibuat
diagnosanya.

4.7.4.
Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4.7.3.) di atas ditetapkan oleh Direktu
Jenderal Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja .

4.8. Tindakan Pencegahan (Preventif)

4.8.1.
Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan – tindakan preventif agar penyakit akibat kerja yang s
tidak terulang kembali diderita oleh tenaga kerja.

4.8.2.
Apabila terdapat keragu – raguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter, pengurus
meminta bantuan pihak Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja.

4.8.3.
Pengurus wajib menyediakan secara cuma - cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggun
untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
4.9.
4.9.1.
6176
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kerja;
4.9.2.
kerja;

Tenaga kerja harus memakai alat – alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit ak

4.9.3.

Tenaga kerja harus memenuhi dan mentaati semua syarat – syarat untuk pencegahan penyakit akibat ke

4.9.4.
Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat – syarat penyakit akibat k
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan;
4.9.5.
Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan yang diragukan keadaan
pencegahannya terhadap penyakit akibat kerja.

4.10.

Peran Serta Hyperkes

4.10.1. Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan keselamatan Kerja (Hyperkes) menyelenggarakan latihan –
dan penyuluhan kepada pihak – pihak yang bersangkutan dalam meningkatkan pencegahan penyakit akibat kerja ;

4.10.2. Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Badan – Badan lain yang ditunjuk o
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan bimbingan diagnostik penyakit akibat kerja ;

DAFTAR PENYAKIT – PENYAKIT
AKIBAT K ERJA YANG HARUS DILAPORKAN
No

Jenis Penyakit Akibat Kerja

Keterangan

1
1.

2
Pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu
mineral pembentukan jaringan perut (silikosis,

3
11. Penyakit – penyakit paru – paru dan
saluran pernafasan (bronkho-pulmoner)

2.

3.

antrako-silikosis,
yang silikosisnya
yang disebabkan oleh debu logam keras
merupakan faktorasbetosis)
utama penyebab
cacat atau
kematian.
Penyakit – penyakit paru – paru dan saluran
pernafasan (bronkho-pulmoner) yang
2. idem
disebabkan oleh debu logam keras.
Penyakit paru – paru dan saluran pernafasan
(bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh
3. idem
debu kapas, vlas hennep dan sisal
( bissinosis )

4.

Asma akibat kerja yang disebabkan oleh
penyebab – penyebab sensitisasi dan zat –
zat perangsang yang dikenal dan berada
dalam proses pekerjaan.

4. idem
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5.

Alveolitis allergis dengan penyebab faktor dari
luar sebagai akibat penghirupan debu – debu 5. idem
organik

6.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
6. idem
berilium atau persenyawaan – persenyawaan
yang beracun.

7.

Penyakit
penyakit
yang disebabkan
oleh
kadmium–atau
persenyawaan
–
persenyawaan yang beracun .

7. idem

8.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
fosfor atau persenyawaan – persenyawaan
yang beracun.

8. idem

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
krom atau persenyawaan – persenyawaaan
yang beracun.

9. idem

9.

10.

11.

Penyakit – penyakit yang disebabkan mangan
atau persenyawaan – persenyawaan yang
beracun.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
arsen atau persenyawaan – persenyawaan
yang beracun

10. Semua pekerjaan yang bertalian dengan
kejadian pemaparan terhadap penyebab ybs

11. idem

12.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh air
raksa atau persenyawaan – persenyawaan 12. idem
beracun.

13.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
timah hitam atau persenyawaan –
persenyawaan beracun.

13. idem

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
flour atau persenyawaan – persenyawaan
yang beracun.

14. idem

14.

15.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
karbon disulfida.

15. idem
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16.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
derivat – derivat halogen dari persenyawaan 16. idem
hidrokarbon alfatik atau aromatik yang
beracun.

17.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
benzene atau homolog yang beracun

17. idem

18.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
derivat – derivat nitro dan amino dari benzene
atau homolog – homolog yang beracun.

18. Semua pekerjaan yang bertalian dengan
kejadian pemaparan terhadap dan pe nyebab
yang bersangkutan

19.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
nitrogliserin atau ester – ester lain asam nitrat. 19. idem
Penyakit – penyakit yang

20.

Penyakit – penyakit yang disebabkan alkohol
– alkohol atau keton.
20. idem

21.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
gas atau uap penyebab asfiksia seperti :
karbon monoksida, hidrogen sianida atau
derivat – derivat yang beracun, hydrogen
sulfida

21. idem

2.

Kelainan pendengaran yang disebab-kan oleh
kebisingan.
22. idem

23.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
getaran mekanik (kelainan – kelainan otot,
23. idem
urat tulang, persendian, pembuluh darah tepi
atau saraf tepi).

24.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih. 24. idem

25.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
radiasi yang mengion.

25. idem
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26.

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
penyebab fisik, kimiawi atau biologis yang
26. idem
tidak termasuk golongan penyakit akibat kerja
lainnya.

27.

Kanker kulit epiteliome primer yang
disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak
mineral antrasen atau persenyawaan –

27. idem

persenyawaan produk – produk atau residu residu dari zat – zat ini.
28.
29.

Kanker paru-paru atau mesotelioma yang
disebabkan oleh asbes.

Penyakit – penyakit infeksi atau parasit yang 29.
didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki
a Pekerjaan kesehatan dan laboratorium.
resiko kontaminasi khusus. Penyakit –
b Pekerjaan kesehatan hewan
penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi
atau suhu rendah atau panas radiasi atau
c Pekerjaan yang bertalian dengan binakelembaban udara tinggi

30.

28. idem

tang, hewan mati, bagian – bagian hewan
mati atau barang – barang yang mungkin
telah mengalami kontaminasi oleh hewan mati
d Pekerjaan lain yang mengandung risiko
khusus terjadinya kontaminasi

Penyakit – penyakit yang disebabkan oleh
suhu tinggi atau suhu rendah atau panas
radiasi atau kelembaban udara tinggi

30. idem

BAB 5
LINGKUNGAN TEMPAT KEGIATAN KERJA
BENDUNGAN

5.1. Kebersihan Lokasi Kerja

5.1.1.
Bahan – bahan yang tidak terpakai dan tidak diperlukan lagi harus dipindahkan ke tempat yang aman, se
a. Semua paku yang menonjol harus disingkirkan atau dibengkokkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan

b. Peralatan dan benda – benda kecil tidak boleh dibiarkan karena benda – benda tersebut dapat menyebabk
kecelakaan, misalnya membuat orang jatuh atau tersandung (terantuk ).
c.

Sisa – sisa barang alat – alat dan sampah tidak boleh dibiarkan tertumpuk di tempat kerja.

d. Tempat – tempat kerja dan gang – gang (passageways) yang licin karena oli atau sebab lain harus dibersih
atau disiram pasir, abu atau sejenisnya .
e.
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5.1.2.

Tempat Pembuangan (Disposal Area)

a. Bahan bongkaran dan lain-lain yang sudah tidak terpakai tersebut harus dibuang / diangkut ke luar lokasi
pekerjaan atau ke tempat pembuangan yang aman;

b. Tidak diperbolehkan membuang bahan kimia dan bahan beracun dan berbahaya atau bahan / sisa bahan y
mengandung zat tersebut yang dapat mencemari tanah dan air dan lingkungan;
c.

Tidak diijinkan membuang sisa material ke dalam saluran drainase alami;

d.

Limbah sebelum dibuang harus dipisahkan dan diperlakukan sesuai peraturan penanganan limbah :

i.
limbah kertas, sampah dibakar atau dikubur
ii.
limbah pelumas bekas, cat, dan bahan yang bersifat korosif lainnya harus disimpan di dalam d
yang ditutup rapat dan ditanam di dalam tanah;
5.2.Kebisingan
5.2.1.

Kebisingan dan getaran yang membahayakan bagi tenaga kerja harus dikurangi sampai di bawah nilai am

batas.
5.2.2.

Kebisingan dan getaran di tempat kerja tidak boleh melebihi ketentuan Nilai Ambang Batas yang berlaku.

5.2.3.
Jika bekerja pada atau dekat mesin yang bising, yakinkan bahwa mesin yang bising diletakkan antara tan
timbunan atau diantara tanggul / tembok bata atau penyekat lainnya untuk sedapat mungkin mengisolasi kebisingan
pekerja.

5.2.4.
Kebisingan dan getaran yang timbul, tidak boleh secara terus menerus dalam jangka panjang. Pada setia
waktu tertentu harus diistirahatkan

5.2.5.
Tanyakan apakah tingkat kebisingan telah diukur dan bagaimana hasilnya; (kebisingan yang kontinyu pad
(A) atau lebih menyebabkan kerusakan pendengaran).

5.2.6.
Jika kebisingan tidak dapat diatasi secara teknis maka tenaga kerja harus memakai alat pelindung teling
protectors)
5.2.7.

Mintalah agar ear muffs atau ear plugs yang tepat dan yakinkan bahwa terpasang baik dan cocok ;

5.2.8.
5.2.9.
aman;

Pakailah alat pelindung telinga selama berada pada tempat kerja dengan kebisingan;
Jika alat pelindung telinga tidak digunakan, agar selalu dalam keadaan bersih dan disimpan pada tempat

5.2.10.

Masukkan sumbat telinga dengan tangan bersih

5.2.11. Perhatikan bila rusak : jika ear muffs sudah longgar atau sumbat telinga menjadi keras dan rusak, mintala
penggantinya

5.3. Getaran ( Vibrasi )
5.3.1.
Operator yang menerima getaran cukup besar dari mesin / peralatan harus bekerja bergantian dan diberi
makanan dan minuman tambahan untuk menjaga fisiknya;
5.3.2.
6181

Banyak mesin dan peralatan yang menimbulkan bising atau alat kerja yang menyalurkan getaran pada ba

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (18 of 67)23/03/2008 10:13:12

20/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

operator, misalnya mesin pemadat, atau pemecah batu. Getaran dapat menyebabkan kelelahan, kerusakan otot dan
dan mempengaruhi sirkulasi darah dan menyebabkan apa yang disebut “penyakit jari putih” (white finger desease),
perhatikan suspensi karet / bantalan mesin harus dalam kondisi baik untuk meredam getaran,
5.3.3.

Gunakan selalu sepatu kerja yang beralaskan karet.

5.4.

Penanganan Keadaan Darurat (Sistem Tanggap Darurat)

5.4.1.
Suatu rencana evakuasi untuk keadaan darurat dan pertolongan pertama harus dibuat sebelumnya untuk
daerah tempat bekerja meliputi seluruh pegawai / petugas, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peralat
– alat komunikasi, alat – alat jalur transportasi harus telah dipersiapkan dan tersedia;
5.4.2.

Setiap tenaga kerja harus diberitahu akan hal – hal yang berhubungan dengan ayat (5.4.1.).

5.4.3.
Persiapan – persiapan harus dilakukan untuk memungkinkan mengangkut dengan cepat, jika diperlukan u
petugas yang sakit atau mengalami kecelakaan kerumah sakit atau tempat berobat semacam ini.
5.4.4.

Petunjuk / informasi harus diumumkan ditempel di tempat yang baik (strategis) yang memberitahukan :

a. Tempat yang terdekat dengan kotak obat – obatan, alat – alat P3K, ruang P3K, ambulans, kereta untuk orang
dan tempat dimana dapat dicari orang yang bertugas untuk urusan kecelakaan.

b. Tempat telpon terdekat untuk menelpon / memanggil ambulans, nomor telpon dan nama orang yang bertugas
lain – lain;

c. Nama, alamat, nomor telpon dokter, rumah sakit dan tempat penolong yang dapat segera dihubungi dalam ke
darurat / emergency.

5.5.

Pertolon gan Pertama Pada Kecelakaan

5.5.1.
Semua mandor di tempat kerja harus dilatih P3K dan mempunyai sertifikat P3K yang bertaraf nasional.
Sejumlah karyawan yang memenuhi syarat harus dilatih P3K.

5.5.2.
Fasilitas P3K harus dapat dilaksanakan pada tempat yang nyaman pada tiap tempat kerja. Pusat P3K
dibangun pada tiap tempat kerja yang luas / besar dengan peralatan yang memadai dan harus mudah diidentifikas
dijaga kebersihannya, dicatat yang baik, dan penerangan dan ventilasi yang mencukupi / cocok. Penyediaan sedia
medis yang cukup untuk pengobatan, bidai, tandu dan obat – obatan harus disediakan. Pusat P3K harus mempun
mengalir yang bersih.
5.5.3.

Perlengkapan keadaan darurat misalnya tandu / usungan, dan telephone harus tersedia di Pusat P3K.

5.5.4.
Kotak – kotak P3K yang mencukupi berisi perlengkapan dan persediaan obat – obatan harus disediakan
tempat kerja di bawah pengawasan mandor.

5.5.5.
Cara – cara harus ditentukan dan dipublikasikan untuk keadaan darurat dari pada karyawan yang ceder
tempat kerja, persiapan P3K dan dimana perlu, untuk medis atau pengobatan rumah sakit / dokter setempat .

5.5.6.
Pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau penyakit yang tiba – tiba, harus dilakukan oleh dokter
Rawat atau seorang yang terdidik dalam pertolongan pertama pada kecelakaan ( P3K ).
5.5.7.

Perlengkapan P3K :
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a.
Alat P3K atau kotak obat–obatan yang memadai harus disediakan ditempat kerja dan di jaga aga
dikotori oleh debu, kelembaban udara dan lain-lain

b.
Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi paling sedikit dengan obat untuk kompres, perba
gauze yang steril, antiseptik, plester, forniquet, gunting, splint dan perlengkapan gigitan ular

5.5.8.
Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan tidak boleh berisi benda –benda lain selain alat-alat P3K yang dipe
dalam keadaan darurat
5.5.9.
Alat-alat P3K dan kotak obat-obatan harus berisi keterangan / instruksi yang mudah dan jelas sehingga
dimengerti

5.5.10. Isi dari kotak obat – obatan dan alat P3K harus diperiksa secara teratur dan harus dijaga supaya tetap b
(tidak boleh kosong).

5.5.11. Kereta untuk mengangkat orang sakit (Carrying basket) harus selalu tersedia. Jika tenaga kerja diperke
dibawah tanah atau pada keadaan lain, alat penyelamat harus selalu tersedia didekat tempat mereka bekerja.

5.5.12. Jika tenaga kerja diperkerjakan ditempat – tempat yang menyebabkan adanya risiko tenggelam atau ke
gas alat – alat penyelamat harus selalu tersedia didekat tempat mereka bekerja.

5.6.

Tempat Kerja dan Alat-alat Kerja

5.6.1
Disetiap tempat kerja harus dilengkapi dengan sarana untuk keperluan keluar masuk bagi pekerja dan kar
yang bekerja ditempat tersebut

5.6.2. Tempat – tempat kerja, tangga – tangga, lorong – lorong dan gang – gang tempat orang bekerja atau tempa
tempat yang sering dilalui, harus diberi penerangan yang cukup .

5.6.3.
Semua tempat kerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga dapat mengurangi bahaya akibat de
dan bahaya lainnya.
5.7.Kebersihan dan Kerapihan Tempat Kerja
5.7.1.

Kebersihan dan kerapian di tempat kerja harus dijaga dengan baik;

5.7.2.
Bahan bangunan, peralatan dan lain-lain diatur / ditempatkan sehingga tidak merintangi lalu lintas yang d
menimbulkan kecelakaan;
5.8.

Pencegahan Dari Bahaya Kejatuhan Benda

5.8.1.
Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin bahwa peralatan perancah, alat – alat kerja, baha
bahan dan benda – benda lainnya tidak dilemparkan, diluncurkan atau dijatuhkan ke bawah yang dapat menyebabka
kecelakaan.
5.8.2.
5.8.3.

Di lokasi yang mungkin terjadi seperti itu, harus diberi pagar / tali / tanda pengaman dan rambu-rambu
Pada lokasi terbuka yang cukup luas, harus dipasang jaring / net sepanjang areal kerja.

5.8.4.
Pengamanan pada daerah terbuka / lubang, diberikan, rambu-rambu peringatan, batasan masuk ke lok
atau daerah terlarang
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5.9.

Larangan Memasuki Lo kasi Kerja

5.9.1.

Orang yang tidak berkepentingan dilarang memasuki tempat kerja;

5.9.2.

Apabila karena alasan tertentu harus memasuki / melewati tempat kerja harus :
a.

Memakai Alat Pelindung Diri (APD)

b.

Ada ijin dari petugas atau didampingi petugas yang lebih mengetahui kondisi tempat kerja,

c.
Tidak boleh membawa benda atau peralatan yang dapat menimbulkan bahaya,
d.
Tindakan harus dilakukan untuk mencegah bahaya terhadap orang yang disebabkan oleh runtuhn
bagian yang lemah dari bangunan darurat atau bangunan yang tidak stabil.

5.10. Tanda Peringatan, Rambu-Rambu dan Alat Pelindung Diri
Penempatan Tanda Bahaya

5.10.1. Tanda keselamatan kerja yang standar harus digunakan ditempat kerja :
a. Di tempat dimana bahaya tidak mudah di ketahui seperti pada pekerjaan penggalian dan kegiatan – kegiatan
bagian atas.

b. Di tempat dimana terdapat sudut / bagian tersembunyi di lapangan yang mungkin menimbulkan bahaya (tik
bagi kendaraan harus dipasang kaca.

5.10.2. Papan pengumuman atau rambu petunjuk dipasang pada tempat – tempat yang menarik perhatian; tempa
strategis yang menyatakan dimana kita dapat menemukan :
a. Alarm kebakaran
b.

Nomor telpon dan alamat – alamat Dinas Pemadam Kebakaran yang terdekat.

Alat Pelindung Diri

5.10.3.
Alat pelindung diri (APD) harus diberikan oleh Pengurus kepada pekerja, dan harus dengan kualitas
baik dan cocok untuk dapat memberikan perlindungan yang cukup, dan dipelihara oleh pekerja;
5.10.4.

Pengenalan dan pelatihan tentang penggunaan dan pemeliharaan alat pelindung diri harus dilaksa

5.10.5.
Helm harus diberikan kepada semua pekerja yang tidak terlindung dari bahaya jatuhnya benda ata
kemungkinan terkena benturan.
5.10.6.
Alat pelindung mata harus diberikan untuk para pekerja yang tidak terlindung dari bahaya partikel
melayang, bahaya dari cahaya yang menyilaukan dan zat yang berbahaya :

a. pelindung muka berbahan plastik harus dikenakan untuk menjaga muka dari percikan bahan kimia, b
bersifat korosif, dan partikel melayang lainnya;
b.

kacamata anti debu digunakan pekerja drilling, chipping, dan menggergaji;

c.

kacamata las (berbagai jenis) digunakan pekerja las sesuai dengan intensitas cahayanya;
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5.10.7.

Dalam menangani bahan yang kasar, sarung tangan harus diberikan dan dipakai;

5.10.8.
asam;

Sarung tangan karet digunakan untuk melindungi pekerja dari semen dan bahan-bahan kimia bers

5.10.9.
abrasi;

Sarung tangan kulit berlapis chrom dikenakan pekerja yang dampak pekerjaannya dapat menimbu

5.10.10.
listrik;

Sarung tangan kulit dengan insulasi listrik digunakan pekerja yang berhubungan dengan pekerja

5.10.11.
tangan;

Operator drill press, gergaji mesin, dan mesin-mesin sejenisnya tidak diperbolehkan menggunakan

5.10.12.
Alat pelindung kaki (safety shoes) harus diberikan pada semua pekerja yang tak terlindung dari ba
terhadap kaki dengan ukuran yang cocok dan enak dipakai :
a.

pekerja las harus menggunakan sepatu pengaman lars panjang;

b. operator alat berat, pekerja konstruksi besi dan baja, mekanik, operator jack hammer / tamper mema
safety shoes dengan ujung sepatu berpelindung besi (metal skin);
c.

Sepatu boot karet digunakan pekerja yang bekerja di tempat basah,

5.10.13.
Sabuk pengaman harus diberikan apabila peralatan lain tidak memungkinkan. Titik angkur pengua
pengaman keduanya diberikan untuk mengaitkan sabuk tersebut hingga mempunyai kekuatan yang cukup. Tali
harus dipasang dengan ketentuan bahwa pemakai akan tertahan oleh sabuk pengaman dengan jatuh bebas tid
dari 1,5 (satu koma lima) meter :
a.

Sabuk pengaman harus dipakai oleh pekerja di tempat tinggi;

b. Sabuk pengaman dilengkapi dengan tali penolong (untuk menarik ke atas pada keadaan darurat)
dipergunakan oleh pekerja di bagian man hole, boiler;

5.10.14.
Jaring pengaman harus disediakan pada tempat orang dimungkinkan jatuh dan harus memiliki pen
yang aman sedekat mungkin dengan tingkat tempat bekerja.
5.10.15.
Penahan kebisingan (ear plugs atau ear muffs) harus diberikan untuk tempat kerja dimana tingkat
kebisingan melebihi 85 dB (A).

5.10.16.
Alat pelindung pernapasan harus diberikan oleh pengusaha dan dipakai oleh pekerja pada tempa
dengan tingkat debu yang tinggi, berasap / uap logam (cat) dan bilamana kontrol terhadap sumbernya tidak dap
dilaksanakan.

5.10.17.
Pakaian tahan air (mantol) digunakan pekerja yang bekerja di terowongan yang terdapat curahan a
bekerja ditempat terbuka pada saat hujan, di tempat yang terdapat curahan bahan kimia bersifat asam.

BAB 6
PERSYARATAN RENCANA TATA LETAK TEMPAT KERJA

6.1. Rencana Tata Letak Pekerjaan Bendungan
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6.1.1.
Sebelum pekerjaan dimulai dibuat rencana tata letak (site-plan) kerja yang memperhatikan / mempertimb
keleluasaan / kebebasan bergerak kepada pekerja – pekerja dan peralatannya termasuk penyimpanan material yan
dan tidak terganggu. Tata letak kerja ini setiap perkembangan di evaluasi dan dilakukan perubahan sesuai kemajuan
6.1.2.

Hal – hal yang perlu dipertimbangkan untuk pembuatan rancangan tata letak kerja :

a. Pembangunan Bendungan adalah pembangunan besar maka tempat dimana pekerjaan dilakukan agar tid
didekati oleh orang yang tidak berkepentingan, terutama anak – anak dan untuk melindungi masyarakat umum d
bahaya yang ada di tempat itu.

b. Pemagaran lokasi dan jenis pagar tergantung pada lokasi dari tempat pekerjaan, dan apabila daerah pada
penduduk, maka tinggi pagar harus 2 (dua) meter tanpa ada penghalang atau lubang – lubang.

c.
Jalan kerja terutama untuk alat-alat besar harus aman dan pandangan harus jelas untuk kendaraan – kend
peralatan yang masuk, keluar dan bergerak disekitar tempat pekerjaan yang sudah ditentukan.

d. Tersedia jalan masuk yang aman bagi pekerja untuk mencapai tempat kerjanya, termasuk jalan raya, jalan
jalan kaki, gang, tangga – tangga dan perancah.
e.

Tempat jalan kaki sejauh mungkin dapat digunakan dalam keadaan normal dan bebas dari berbagai hamb

f.
Perlu pengaturan yang memadai untuk menyelamatkan penyim-panan material baik di dalam maupun di l
tempat pekerjaan. Untuk material yang berbahaya perlu pemagaran khusus disertai tanda peringatan dan larang

6.2.

Persyaratan Tata Letak Material dan Tempat Kerja

6.2.1.
Rencana tata letak material harus disusun berdasarkan tata letak bangunan dengan memperhatikan alur
material, efisiensi waktu kerja dan biaya dengan cara :
a.

Penyimpanan material diusahakan sedekat mungkin dengan tempat material digunakan; Cukup ruangan

penanganan
material
baik angkat
dan transport
b.
Pisahkan
bila mungkin
jalur untuk
materialmaterial.
dengan jalur jalan kaki;
c.
Bila mungkin gunakan jalan satu arah.

6.2.2.
Tempat pekerjaan yang rapih akan memungkinkan pekerja dapat membemberikan sumbangan dalam
menciptakan kondisi kerja yang aman. Banyak kecelakaan yang terjadi terhadap para pekerja berupa kesandung, te
atau jatuh karena bahan dan peralatan yang tertinggal disekitarnya. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah berikut :
a. Bersihkan sampah dan kotoran bila anda meninggalkan tempat pekerjaan, jangan tinggalkan sampah dan
potongan sisa untuk dibersihkan oleh pekerja berikutnya.
b.

Peliharalah kebersihan jalan/lorong, tempat kerja, anjungan dan tangga dari peralatan dan material.

c.

Bersihkan tumpahan minyak dan lemak.

d.

Simpanlah sisa – sisa material pada tempat tertentu.

6.2.3.
Tanda peringatan direncanakan di tempat strategis hingga mudah dilihat dan dibaca dengan warna stand
aturan tanda peringatan.
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BAB 7
PEKERJAAN GALIAN

7.1. Persyaratan Rencana Pengg alian
7.1.1. Sebelum penggalian dilaksanakan, pertama – tama harus dilakukan penelitian terhadap :

a.
Keadaan tanah dan air tanah; Jaringan utilitas di bawah tanah, khususnya listrik, saluran air dan gas ;
b.
Dimana perlu penelitian yang lebih terperinci dari kondisi tanah, dimana tanah lunak seperti lempung p
adalah dikhawatir-kan. Peralatan untuk keluar masuk secara tepat harus disediakan.
7.1.2.

Tenaga kerja harus dilindungi dari bahaya tertimbun tanah / bahan galian atau bahaya roboh akibat tanah

7.1.3. Pengujian untuk gas – gas beracun harus dilakukan dimana keberadaannya dikhawatirkan.

7.1.4. Harus diupayakan sampai sekecil mungkin adanya bahaya tanah longsor akibat getaran mesin dan lalu linta
kendaraan umum.
7.1.5. Persyaratan harus dibuatkan untuk meyakinkan bahwa air mengalir secara teratur dari tempat penggalian.
7.1.6. Pembuangan gas – gas dari motor bakar jangan sampai bermuara di parit – parit yang digali.
7.1.7.

Pemeriksaan secara teratur dan menyeluruh harus dilakukan oleh ahli teknik yang berwenang.

7.1.8.

Lampu – lampu peringatan harus dipasang untuk mencegah orang jatuh ke dalam parit.

7.2.

Pekerjaan Galian dan Timbunan Pada Pondasi Bendungan d an Bangunan Tenaga Air

Perlindun gan Galian Terbuka

7.2.1.
Setiap pekerjaan yang dilakukan harus terjamin tidak adanya bahaya yang disebabkan oleh kejatuhan tan
atau bahan – bahan lainnya yang terdapat di pinggir atau di dekat pekerjaan galian.

7.2.2.
Pinggir – pinggir atau dinding – dinding pekerjaan galian harus diberi pengaman dan penunjang yang kua
menjamin keselamatan orang yang bekerja di dalam lubang galian atau parit.

7.2.3.
Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam lubang galian harus dilindungi dari pengaruh cuaca (hujan, panas
kencang, dll. )

7.3.

Persyaratan Umum Pekerjaan Galian Tanah

7.3.1.
kerja.

Semua tempat bekerja di bawah tanah harus selalu diperiksa paling sedikit sekali dalam setiap pergantian

7.3.2.
Tempat yang ditempati oleh para pekerja yang agak terpencil harus selalu diperiksa paling sedikit dua ka
setiap pergantian shift kerja.

7.3.3.
Pemeriksaan yang teliti harus dilakukan paling sedikit sekali seminggu terhadap semua mesin – mesin, p
bangunan – bangunan, penyangga, jalan keluar, gudang, fasilitas kesehatan, sanitasi dan tempat kerja.
7.3.4.
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atau ada bahaya lain yang mengancam keselamatan).

7.3.5.
Apabila didapati ada sebagian tempat bekerja di bawah tanah yang berbahaya, daerah yang bersangkuta
dipagari.

7.3.6.
Harus diadakan sistem sambungan telpon yang menghubungkan di sekitar tempat kerja di bawah tanah d
permukaan di atas tanah dengan beberapa terminal pembantu diantara tempat kerja.

7.3.7.
Pada tempat kerja di bawah tanah yang keadaannya basah para pekerja harus dilengkapi dengan pakaia
air (water proof) dan sepatu boot.

7.3.8.
Setiap tenaga kerja dilarang memasuki konstruksi bangunan di bawah tanah kecuali tempat kerja telah di
oleh petugas khusus dan dinyatakan bebas dari bahaya akibat benda benda jatuh, uap atau gas berbahaya, radiasi,
peledakan;
7.3.9.
Semua orang yang tidak berkepentingan dengan tugas didalam terowongan tidak diperbolehkan masuk.
orang yang masuk terowongan harus dicatat dan diidentifikasi;

7.3.10. Setiap pekerja / karyawan atau siapa saja yang memasuki lokasi tersebut, diharuskan menggunakan Alat
Pelindung Diri (APD) agar terhindar dari bahaya diatas.

7.4.

Pekerjaan Galian Sumuran (Pondasi Bangunan Tenaga Air)

7.4.1.
Untuk maksud pengamanan segera setelah memungkinkan bagian atas sumuran harus dilindungi dengan
yang cukup atau pegangan pengaman dan injakan serta pintu masuk.
7.4.2.

Semua jalan masuk yang terletak antara bagian atas dan bawah dari sumuran harus dipagar dengan baik

7.4.3.
Harus diusahakan sedapat – dapatnya, agar para pekerja yang sedang bekerja menggali sumuran terlind
kemungkinan benda – benda yang jatuh.

7.4.4.
Setiap sumuran yang digali tidak melalui lapis batuan keras, harus dibuat dengan konstruksi panahan tan
penurapan.

7.4.5.
Penutup untuk pekerjaan konstruksi panahan untuk sumuran yang dibuat dari pasangan batu hanya boleh
dibongkar secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan pasangan batu.

7.4.6.
Para pekerja yang sedang bekerja menggali sumur harus dilengkapi dengan panggung, perancah atau st
dimana mereka dapat bekerja dengan aman.
7.4.7.
Panggung, perancah dan steger apabila diperlukan untuk menjaga adanya ventilasi udara yang cukup di
sumuran harus dilengkapi dengan kisi – kisi atau alat lainnya yang sesuai.
7.4.8.

Apabila sumuran sedang digali kedalam lapisan yang mengandung air, harus disediakan suatu sarana un

menyelamatkan diri.
7.4.9.
Semua sumuran harus punya jalan tangga dari permukaan tanah sampai ke tempat kerja samping alat – a
untuk keluar masuk yang digerakkan dengan mesin.

7.4.10. Sumuran yang digunakan untuk menaikkan barang harus mempunyai bagian tangga yang terpisah dari b
untuk naik turunnya barang dan dibatasi dengan pagar yang cukup untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

7.4.11. Apabila penggalian sumuran dilakukan pada malam hari, bagian atas dari sumuran yang bersangkutan ha
diberi penerangan secukupnya.
7.4.12.
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Apabila orang – orang sedang berada dalam sumuran, bagian bawah sumuran harus diterangi secukupnya.
7.5.

Perkuatan Dindin g Galian Tanah

7.5.1.
Bila perlu untuk mencegah kecelakaan, atap dan sisi terowongan dan tempat – tempat kerja di bawah tan
lainnya harus diberi penyangga kayu secukupnya atau cara – cara lain yang sejenisnya.
7.5.2.

Apabila diperlukan penyangga maka bahan penyangga yang dimaksud harus selalu tersedia dalam jumla

cukup;
7.5.3.

Penyangga harus didirikan sedekat mungkin dengan dinding terowongan.

7.5.4.
kerja.

Dinding, atap dan penyangga dari terowongan harus selalu diperiksa sedikitnya sekali setiap pergantia

7.5.5.
Apabila terowongan harus diperkuat dengan pasangan batu atau beton, maka penyangganya tidak bole
dibongkar dari setiap bagian terowongan sampai betul – betul aman keadaannya.

7.5.6.
Apabila penyangga diambil atau diganti, perlu dilakukan tindakan pengamanan secukupnya untuk menc
terjadinya bahaya akibat benda – benda yang terlepas.

7.5.7.
Penyangga tambahan harus dipasang : apabila diketahui sebagian dari penyangga yang ada tampak be
bentuk, dan sebagian dari penyangga yang sedang diganti.

7.6.

Ventilasi Udara

7.6.1. Semua tempat kerja di awah tanah harus selalu dilalui oleh aliran udara yang teratur untuk menjaga agar te
kerja yang bersangkutan selalu layak untuk bekerja dan khususnya
:
a.

Untuk mencegah naiknya suhu udara secara berlebihan.

b.

Untuk mengurangi debu, gas dan asap sampai tingkat konsentrasi yang aman ; dan

c.

Untuk mencegah agar oksigen dalam udara tidak turun sampai dibawah 17 (tujuh belas) persen.

7.6.2. Didalam semua tempat kerja di bawah tanah harus memungkinkan untuk membalikkan arah aliran udara.
a.

Apabila ventilasi alamiah masih belum cukup, harus dilengkapi dengan ventilasi secara mekanis.

b.

Penyaluran udara harus betul – betul bebas dari udara kotor.

c.

Saluran pipa udara harus betul – betul kedap udara.

7.6.3.
Ventilasi tambahan yang cukup harus diadakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan apabila digunakan
– mesin diesel.
7.6.4.

Mesin - mesin yang digerakkan dengan bahan bakar bensin dilarang dipakai di bawah tanah.

7.7. Pencegahan Bahaya Kebakaran di Dalam Galian Tanah
7.7.1.

Bahan kerangka utama, dilarang untuk menggunakan bahan bangunan yang mudah terbakar.

7.7.2.
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Sedapat mungkin harus diusahakan agar bahan yang mudah terbakar dikeluarkan dari dalam galian tana
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7.7.3.

Dilarang menyimpan cairan yang mudah terbakar dalam jumlah besar di bawah tanah.

7.7.4.

Minyak pelumas, gemuk dan tali pengikat di bawah tanah harus :

a.
b.

Disimpan dalam tempat tertutup terbuat dari logam, dan
Disimpan ditempat yang aman dari dan jauh dari sumuran, lalu

7.7.5.

lintas, kerekan, gudang bahan peledak d

Tidak diperbolehkan menyimpan gemuk (grease) dan minyak pelumas dalam jumlah besar di bawah tana

7.7.6.
a.

Sampah yang berminyak dan sisa – sisa kotoran dari mesin harus :
Selalu ditempatkan didalam tempat tertutup terbuat dari logam; dan

b.

Harus dikeluarkan kepermukaan tanah pada waktu – waktu tertentu.

7.7.7.
Sisa – sisa dan bagian – bagian kayu yang membusuk harus disingkirkan dengan segera dari tempat kerj
dibawah tanah.
7.7.8.

Limbah / sampah yang mudah terbakar dilarang dibiarkan bertumpuk

7.7.9.

Apabila pengelasan atau pemotongan dengan menggunakan percikan api sedang dilakukan dibawah tana

a.
Penyangga kayu dan bangunan lainnya serta bahan – bahan yang mudah terbakar harus dilindungi de
tabir yang tahan api;
b.

Alat pemadam kebakaran yang memadai selalu harus tersedia didekatnya ; dan

c.

Pengawasan yang terus - menerus harus dilakukan terhadap kemungkinan timbulnya api.

7.7.10. Pada konstruksi bangunan di bawah tanah harus disediakan sarana penanggulangan bahaya kebakaran
cukup dari type yang sesuai;

7.7.11. Untuk keperluan ketentuan ayat tersebut diatas, harus disediakan alat pemadam kebakaran. Alat pemad
kebakaran harus selalu dalam kondisi siap pakai. Secara berkala isi tabung diperiksa dan diganti pada waktunya ses

ketentuan;
7.7.12. Karyawan dan pekerja dididik dan dilatih cara-cara penggunaannya, agar dapat dengan cepat mengatasi
terjadi kebakaran.

7.8.Fasilitas Keselamatan di Dalam Galian Tanah

7.8.1.
Apabila bekerja dalam terowongan usaha pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan jatuhnya or
bahan atau kecelakaan lainnya.
7.8.2.
a.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan, terowongan harus dilengkapi :
Ventilasi udara dan penerangan yang cukup

b.
Jalan keluar yang aman, direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga dalam keadaan darur
terowongan harus segera dapat dikosongkan.
c.

Fasilitas untuk sirkulasi udara (blower, AC, dll. )

d.

Rambu - rambu yang cukup, informatif dan jelas (petunjuk arah, petunjuk bahaya, larangan dll. )
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Pengerekan (Pengangkatan) Selama Penggalian Sumuran

7.9.1.
Harus disediakan ruangan yang cukup antara katrol kerekan dan bucket apabila bucket tersebut sampai d
atas dari sumuran.
7.9.2.

Segera setelah keadaan memungkinkan harus dipasang alat penuntun bucket.

7.9.3.
Bucket harus diikatkan erat – erat pada tali kerekan agar tidak mudah terlepas. Kerekan pada bagian ata
sumuran harus dipasang sedemikian rupa sehingga bucket dapat dipasang dan dilepaskan secara aman.

7.9.4.
Sumuran yang dilengkapi dengan kerekan yang digerakkan dengan tangan, bagian atasnya harus dilindu
dengan papan injakan.

7.9.5.
Bila bucket sedang menaikkan dan menurunkan orang maka sumuran tersebut pada lantai kerja dan bag
bagian atasnya harus ditutup dengan pintu – pintu / sekat – sekat, yang hanya untuk lewatkan bucket atau bahan –
Dilarang mengerek orang tanpa mempergunakan lampu penerangan.

7.9.6.
Dilarang mengerek orang atas dari sumuran atau pada permukaan kerjanya sebelum sekat atau pintu ang
bagian atas atau pada lantai kerja tersebut ditutup.

7.9.7.
Dilarang mengangkut orang bersama – sama dengan barang dalam satu bucket. Apabila menggunakan
bucket, orang – orang dan bahan – bahan dilarang dikerek pada waktu yang bersamaan. Bucket dilarang diisi di bag
atasnya.

7.9.8.
Benda – benda yang menonjol keluar dari bucket harus diikat erat – erat pada alat penggantung atau pad
kerekan.

7.10.Penyelamatan Dalam Keadaan Darurat

7.10.1. Di tempat kerja atau di tempat lain yang selalu dilalui pekerja harus disediakan penerangan yang cukup se
dengan ketentuan yang berlaku;
7.10.2. Penerangan darurat harus disediakan ditempat – tempat tersebut di atas, sehingga tenaga kerja dapat
menyelamatkan diri dalam keadaan darurat;

7.10.3. Tangga darurat harus dipersiapkan dan dibuat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau sewaktu-waktu
bantu dalam keadaan darurat harus disediakan secukupnya. Sirine atau tanda keadaan darurat sejenisnya, disediak
memberitahukan kepada para pekerja apabila terjadi bahaya;

7.10.4. Tenaga kerja yang mengebor tanah harus dilindungi dari bahaya kejatuhan benda-benda, bahaya debu, u
kebisingan dan getaran. Tenaga kerja dilarang masuk ke tempat dimana kadar debunya melebihi ketentuan nilai am
batas yang berlaku, kecuali apabila mereka memakai respirator.

7.11.

Pekerjaan di Ruangan Bertekanan pada Galian Kon duit

7.11.1. Bekerja di udara bertekanan agar dilakukan berdasarkan ijin sesuai peraturan yang ditetapkan oleh undan
undang nasional atau peraturan – peraturan;

7.11.2. Bekerja di udara bertekanan agar dilakukan hanya oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan fisik yang
ditetapkan berdasarkan pemeriksaan medik dan dalam pengawasan orang yang berwenang selama melaksanakan
pekerjaan.
7.11.3.
6191

Syarat – syarat tindakan pencegahan harus diambil untuk meyakinkan bahwa sistem kunci udara tidak ak

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (28 of 67)23/03/2008 10:13:12

30/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

menimbulkan kecelakaan penurunan tekanan.

7.11.4. Perelengkapan pengaman misalnya seperti kelep pengaman, pengatur tekanan, manometer, harus dipas
dipelihara.

7.11.5. Semua pekerja yang dipekerjakan dalam atmosfir udara bertekanan terlebih dahulu harus dilakukan uji ke
dan dinyatakan baik, dan selanjutnya dilakukan pengecekan secara periodik. Cara–cara peningkatan tekanan dan
penurunan tekanan harus diikuti dengan saksama dan untuk maksud ini harus menggunakan kunci yang baik / quali
7.11.6. Alat – alat pembangkit api harus dibawa keluar sebagaimana dilarang merokok dalam udara bertekanan.
titik pemasukan udara untuk udara kompresor harus bebas polusi.

7.11.7. Sistem sekat / dinding pemisah dan kunci udara harus cukup kuat dan didesain oleh teknisi yang berwen
Pemeriksaan bahan – bahan mudah terbakar disekitar terowongan udara tekan harus dilakukan secara ketat.

BAB 8
PEKERJAAN TEROWONGAN

8.1. Ketentuan Umum

8.1.1.
Selain orang yang berkepentingan dilarang memasuki terowongan. Semua orang yang masuk ke dalam d
keluar dari terowongan harus dicatat;
8.1.2.

Semua pekerja wajib menggunakan topi helm dan sepatu pengaman (safety shoes);

8.1.3.
Di dalam terowongan dilarang merokok. Rambu larangan merokok harus dipasang pada tempat – tempat
mudah dilihat;
8.1.4.

Harus dilakukan pendeteksian atas kemungkinan adanya gas berbahaya / beracun, dan prosedur pengam

gas berbahaya harus diterapkan. Apabila ditetahui di dalam terowongan dijumpai gas berbahaya / beracun maka pe
harus diberhentikan, seluruh pekerja diwajibkan meninggalkan terowongan hingga keadaan terowongan dinyatakan
setelah dilakukan pengujian oleh pengawas / inspektor ahli.

8.2. Penerangan

8.2.1. Lampu penerangan harus dipasang secara cukup di semua tempat kerja, tempat alat pengangkut, mesin pom
mesin-mesin yang lain, jalan setapak, tikungan dan tempat-tempat penyimpanan material, serta tempat yang menga
potensi bahaya lainnya;

8.2.2.
Jaringan instalasi listrik di dalamterowongan harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh Perusahaan
Negara;
8.2.3.

Harus ada sumber tenaga listrik cadangan yang dapat menggantikan aliran listrik PLN jika padam;

8.2.4.

Di dalam terowongan dilarang mengoperasikan mesin dengan bahan bakar gasoline (bensin);

8.2.5.
Terowongan harus dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memadai. Apabila digunakan blower harus ma
memasok paling sedikit 100 (seratus) kaki kubik / menit / orang. Apabila di dalam terowongan dioperasikan mesin die
maka jumlah tersebut harus ditambahkan dengan 75 kaki kubik / menit / BHP tenaga mesin.
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Keadaan Darurat

8.3.1. Pelaksana konstruksi harus menyusun rencana evakuasi keadaan darurat lengkap dengan peralatan penyela
dekat pintu masuk terowongan sehingga memudahkan regu penyelamat melakukan tugas penyelamatan;

8.3.1.
Pekerja harus mengetahui jalur jalan keluar yang paling cepat apabila terjadi keadaan darurat dan Mando
membunyikan tanda bahaya (sirine) bila terjadi keadaan darurat;
8.3.2.

Apabila ada bagian terowongan yang mempunyai kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter harus disediak

pengangkat penyelamatan yang akan menjadi alat operasi penyelamatan regu penyelamat; Detail alat pengangkat
17;
8.3.3.
8.4.

Lampu darurat harus dipasang disepanjang terowongan dan siap dinyalakan apabila lampu kerja padam.
Peledakan di Dalam Terowongan

8.4.1.
Bahan peledak dan detonator harus diangkut secara terpisah ke mulut terowongan. Apabila peledakan
menggunakan detonator listrik, maka jaringan listrik untuk peledakan harus dibuat terpisah dan instalasinya harus di
dengan instalasi jaringan listrik untuk penerangan;
8.4.2.

Aliran listrik yang berjarak radius hingga 30 (tiga puluh) meter harus dimatikan sebelum peledakan;

8.4.3.
Sebelum peledakan dilakukan dibunyikan sirine siaga III dan harus dipastikan bahwa seluruh pekerja tela
meninggalkan terowongan, dan Kepala Tim / Ahli Peledakan adalah orang yang paling akhir meninggalkan mulut
terowongan;

8.4.4.
Ahli Peledakan adalah orang yang pertama kali memasuki terowongan setelah peledakan dilaksanakan.
bahan peledak tidak boleh disimpan di dalam terowongan. Sisa bahan peledak harus segera dikembalikan ke gudan
tempat penyimpanan yang telah ditentukan;

8.5.

Transportasi Hasil Peledakan Keluar Terowongan

8.5.1.
Apabila dipergunakan truck untuk mengangkut tanah dan batuan galian terowongan maka alinemen jalan
kelonggaran (clearance) harus didisain sedemikian rupa sehingga kendaraan dapat berjalan dengan aman;
8.5.2.

Apabila jalan dipergunakan untuk dua arah maka harus dipasang pemisah lajur dan diberikan rambu-ram

8.5.3.
Kecepatan kendaraan harus diatur sehingga tidak membahayakan kendaran yang sama-sama melintas, m
para pekerja;

8.5.4.
Selain sopir dan pembantu sopir tidak diijinkan orang menumpang pada kendaraan pengangkut tanah da
material hasil penggalian terowongan;

8.6. Kesehatan Lingkungan di Dalam Terowongan

8.6.1. Untuk mengurangi debu akibat pengeboran, apabila memungkinkan pengeboran dilakukan dengan cara pen
basah, dan dengan menggunakan mata bor yang tajam. Pipa udara (air hose) dan sambungan pipanya harus
menggunakansafety chain. Semua peralatan drilling harus dilengkapi dengan sistem air pengontrol debu atau denga
sistem pengontrol debu lain yang menggunakan bahan kimia;

8.6.2.
Sistem pengontrol debu yang terpasang harus diperiksa dan dirawat secara periodik untuk menjamin efe
pengontrolan
debu;
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8.6.3.
Tingkat kebisingan di tempat kerja di dalam terowongan harus dikontrol mengikuti batas nilai ambang keb
yang diijinkan. Apabila tidak berhasil dan kebisingan melampaui nilai ambang batas 85 (d) BA, maka pekerja wajib m
alat pelindung pendengaran (ear plugs atau ear muffs);

8.6.4.
Drainase : sistem drainase harus dibangun untuk mengalirkan air yang dijumpai di dalam terowongan aga
ada genangan air; bila diperlukan dilakukan penyedotan dengan memasang pipa penyedot di mulut terowongan;

8.6.5.
Penyimpanan material : material, peralatan dan mesin-mesin yang diijinkan disimpan di dalam terowonga
ditata secara teratur rapi dan tidak menghalangi lalulintas orang maupun kendaraan;

8.6.6.
Tak boleh menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar, gasoline / BBM, minyak diesel, LPG, tidak bol
disimpan di dalam terowongan. Pengoperasian peralatan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran tinggi dilaran
dilakukan di dalam terowongan;

8.6.7.
Rencana terperinci untuk penutup jendela (shuttering) persyaratan keselamatan dan evakuasi harus dibu
Ventilasi yang baik dan dimana perlu system penunjang harus dipasang;

8.6.8.
Sistem komunikasi yang efektif antara tim dipermukaan terowongan dengan pusat kontrol di atas tanah h
dipelihara;
8.6.9.

Pemeriksaan gas harus dilakukan pada daerah - daerah atau tempat – tempat yang rawan / kritis (sepert

perubahan lapisan tanah), dan pada interval – interval yang teratur. Monitoring terus – menerus diperlukan bila terda
– gas berbahaya;

8.6.10. Dimana terdapat akumulasi gas mudah terbakar dapat mencapai batas peledakan, maka perlu memasan
keselamatan yang bekerjanya berdasarkan arus listrik (electrically);

8.6.11. Alat penanggulangan kebakaran harus dipasang. Bahan pemadam jenis karbon dioksida dilarang digunak
harus digunakan pemadam dasar air. Mula kebakaran menggunakan api jenis BCF (misalnya 2,5 kg). Jenis bubuk k
ABC (serba guna) harus disediakan untuk kebakaran yang lebih besar;
8.6.12.

Tangga – tangga evakuasi harus dipasang untuk evakuasi secara cepat dalam keadaan darurat;

8.6.13. Alat – alat angkat yang digunakan harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang disetujui. Tetapi d
komponen – komponen listrik terpapar oleh uap air, sistem kedap air harus digunakan;
8.6.14.

8.7.

Berikut ini harus DILARANG keberadaannya di dalam terowongan :

a.

Bahan – bahan yang mudah terbakar (kecuali diijinkan) ;

b.

Menimbulkan sampah / bahan – bahan terbuang ;

c.

Merokok ;

d.

Pengelasan kecuali diijinkan dan diambil tindakan pencegahan ;

e.

Motor bakar (petrol engines).

Galian Terowongan

Pekerjaan galian terowongan harus dilaksanakan menurut gambar rencana yang telah disetujui pihak yang berwenan

8.7.1.
Bila galian terowongan cukup besar maka pelaksanaan bertahap harus menjamin keaman-an pekerja ata
dengan cara lain untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya jatuh atau keruntuhan tanah, karang atau bahan lain.
Melindungi orang – orang dari bahaya jatuh, barang – barang atau obyek atau masuk air secara mendadak ke dalam
8.7.2.
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membatasi asap, gas, uap debu dan atau zat tidak bersih sampai batas tidak membahayakan kesehatan atau luka s
nilai ambang batas yang di tetapkan oleh undang – undang nasional dan peraturan. Detail pekerjaan ventilasi dapa
di Bab IV;

8.7.3.
Memberikan kesempatan tenaga kerja untuk menyelamatkan diri bila terjadi kebakaran, atau terjadi masu
atau bahan secara mendadak / serentak;

8.7.4.
Menghindarkan resiko terhadap tenaga kerja dari kemungkinan bahaya pekerjaan bawah tanah seperti si
bahan cair atau adanya kantong – kantong gas dengan mengambil tindakan penyelidikan ke lokasi pekerjaannya.

8.8.

Disain Penyangga dan Pemasangannya

8.8.1.
tanah;

Disain penyanggaan harus dibuat oleh ahli teknik yang berwenang mengadakan perhitungan kondisi darip

8.8.2.
Pemasangan bahan – bahan penyanggaan harus mengikuti penggalian sepenuhnya dan akan lebih baik
dilakukan dengan jalan tidak menghadapkan tenaga kerja dengan bahaya tanah longsor;
8.8.3.

Jumlah yang mencukupi dari bahan penyangga yang cocok akan membuat dapat dikerjakan dimana dapa

dipraktekkan;
8.8.4.
Penyangga – penyangga untuk mencegah roboh harus dipasang / ditempatkan serapat mungkin kemuka
terowongan; Bahan – bahan yang baik dan mencukupi harus disediakan untuk penyangga – penyangga;
8.8.5.

Sistim penyangga harus didisain dan diperiksa oleh ahli teknik yang berwenang.

8.9. Pengontrol Debu di Dalam Terowongan
8.9.1.
aman;

Gas yang dihasilkan oleh proses pembuatan terowongan harus ditekan dan dikontrol sampai pada tingka

8.9.2.
Apabila
keberadaan
pernafasan
(respirator
/ masker);debu tidak dapat ditekan secara teknis maka pekerja diharuskan memakai alat pelind

8.9.3.
Pengambilan contoh debu harus dilakukan dimana keberadaannya adalah dimungkinkan. Dimana ada de
silicon syarat – syarat kontrol yang meliputi penggunaan respirator yang cocok untuk tenaga kerja yang terpapar har
dilakukan;

8.9.4.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang terpapar oleh debu silikat harus dilakukan menurut rekomenda
yang berwenang atau Departemen Tenaga Kerja.
8.10. Ijin Melaksanakan (Clearance)

8.10.1. Pada pengoperasian mesin bor tanah, pekerja dilarang berada atau memasuki tempat antara kepala bor d
muka tanah yang akan dibor;

8.10.2. Apabila diperlukan pekerjaan perawatan pada kepala bor maka tindakan pengamanan berupa penguncian
bor (lock-out) dan pemasangan pernyataan tertulis :
DIKUNCI – JANGAN DIOPERASIKAN
harus dipasang.
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8.10.3. Petugas perawatan tidak diijinkan melaksanakan pekerjaan sebelum mesin dikunci dan ”Ijin Melaksanakan”
oleh Petugas;

8.10.4. Petugas akan mencabut penguncian (lock-out) apabila perawatan sudah selesai dan petugas perawatan tela
dari tempat yang berbahaya.

BAB 9
PEKERJAA N COFFERDAM, PENGALIHAN ALIRAN SUNGAI, DAN PENGERINGAN (DEWATERING

Pekerjaan Cofferdam bertujuan melindungi daerah pekerjaan bendungan utama dan mengalihkan aliran air sungai menuju
terowongan atau saluran pengelak.
Daerah pekerjaan bendungan utama harus terlindung selama pekerjaan pondasi sampai dengan pekerjaan timbunan menca
elevasi di atas Cofferdam. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan bendungan utama maka tapak dan tempat galian bendun
harus dikeringkan (dewatering) dengan dipompa keluar.
9.1. Pekerjaan Cofferdam

9.1.1.
Rencana kerja pembuatan cofferdam / penutupan sungai harus dibuat dengan rinci baik menyangkut pen
material, peralatan yang digunakan, dan dukungan loistik yang diperlukan sehingga pekerjaan penutupan sungai dap
dikerjakan sekali jadi tanpa terhenti;

9.1.2.
Jalur angkutan antara tapak cofferdam, puncak cofferdam dan tempat kerja harus dinyatakan daerah terla
bagi orang yang tidak berkepentingan dengan memasang rambu larangan masuk, dan dilakukan penjagaan. Pekerja

kendaraan lain harus dijauhkan dari daerah pengaruh kerja alat-alat yang digunakan baik truk pengangkut material m
shoevel loader pemuat material;
9.1.3.
Pengaturan arus lalulintas kendaraan (truk) yang datang dan pergi ke tempat pengambilan material diatur
dipasang rambu lalulintas sehingga lancar dan teratur, serta tidak saling bertabrakan;
9.1.4.
Di arah hulu dan arah hilir cofferdam dipasang alat duga tinggi muka air untuk memonitor tinggi muka air
9.1.5.
Pengamatan kenaikan muka air sungai harus dilakukan selama pekerjaan penutupan sungai berlangsung
pengamatan terhadap cuaca (hujan) di daerah hulu tangkapan air sehingga peringatan dini dapat diberikan apabila k
muka sungai meningkat cepat;
9.1.6.
Tinggi muka air banjir harus selalu diamati selama musim banjir dan dilaporkan kepada Komandan Piket d
Pemimpin Proyek;

9.1.7.
Pengamatan
disepanjang
Cofferdam
kemungkinan
adanya gerusan
air, longsoran
dandilaksanakan
sebagainya; dan dibuat laporan mengenai kondisi Cofferdam tenta
9.1.8.
Apabila pekerjaan dilakukan pada malam hari maka harus dipasang lampu penerangan dengan jumlah da
intensitas yang cukup di seluruh tempat kerja dan jalur lalulintas yang digunakan;
9.1.9.
Rencana tindak kondisi darurat dan rencana evakuasi harus disusun dan diberitahukan kepada semua pe
9.1.10. Peralatan keselamatan, tangga naik, dan jalur evakuasi harus disiapkan dan selalu siaga digunakan setia
9.1.11. Tanda bahaya harus dibunyikan apabila terjadi kondisi darurat yang membahayakan pekerja maupun pe
misalnya terjadi peluapan karena debit sungai meningkat cepat sehingga semuapekerja dan peralatan dapat dievaku
dengan cepat ;
6196
http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (33 of 67)23/03/2008 10:13:12

35/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

9.2.

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

Pengalihan Aliran Sungai ke Saluran Pengelak

9.2.1.
Sebelum aliran sungai dipindahkan harus dilakukan prosedur ‘clearance’ untuk menjamin bahwa saluran
pengelak / terowongan telah siap digunakan;

9.2.2.
Saluran pengelak / terowongan harus dibebaskan dari semua pekerja dan petugas, peralatan, sisa bahan
material, dan bahan lain yang dapat mengganggu arus aliran air sungai;

9.2.3.
Petugas yang ditunjuk harus memeriksa kondisi saluran pengelak / terowongan dan memastikan bahwa s
pengelak / terowongan sudah siap dioperasikan, dan mengeluarkan “Ijin Melaksana-kan” atau ‘clearance’ pengalihan
sungai;

9.2.4.
Pada waktu pemeriksaan kondisi saluran pengelak dan terowongan dilakukan penguncian (lock-out) pintu
saluran pengelak pada titik pengendalinya (control point) harus dilakukan sehingga tidak dapat dibuka dan dipasang
serta pernyataan tertulis;
SEMENTARA DITUTUP – JANGAN DIOPERASIKAN

9.2.5.
Apabila Petugas pemeriksa telah memberikan pernyataan bahwa saluran pengelak / terowongan telah be
siap dioperasikan Petugas akan mengeluarkan ”Ijin Melaksanakan” dan pernyataan tertulis tersebut dicabut dan kun
dibuka;

9.2.6.
Sebelum pengalihan sungai dilaksanakan, Peluit / Sirine atau tanda bahaya lain yang dikenal masyaraka
dan petugas dibunyikan secara bertahap, tanda persiapan, dan tanda pelaksanaan dengan tenggang waktu sekura
kurangnya 10 menit untuk memberi kesempatan pekerja dan petugas meninggalkan daerah yang mempunyai poten
bahaya;

9.2.7.
Harus dilakukan penjagaan pada titik – titik jalan masuk untuk memastikan tidak ada pekerja, petugas, ala
kendaraan memasuki terowongan atau saluran pengelak menjelang dan pada waktu aliran sungai dipindahkan;
9.2.8.
Alat komunikasi
harusdengan
terpasang
dan
dioperasikan
antaradan
bagian
hilir, tengah
ke bagian
di
dan komunikasi
selalu dilakukan
pusat
pengendali
sebelum
sesudah
pengalihan
aliran pengendalian
sungai;

9.2.9.
Jalannya proses pengalihan aliran sungai harus dilakukan pengamatan sehingga tindakan dapat dilakuka
apabila terjadi perkembangan yang menyimpang dari rencana yang dapat membahaya-kan orang dan pekerja, pera
maupun bangunan atau tempat lain yang tidak dikehendaki.

9.3.

Pengeringan (Dewatering)

9.3.1.
Daerah kerja pengeringan harus dinyatakan sebagai daerah larangan bagi yang tidak berkepentingan unt
mencegah pengunjung jatuh ke lereng, atau ke dasar sungai;
9.3.2. Pada tempat – tempat yang mempunyai potensi bahaya , lubang atau cekungan yang dalam, lereng yang terj
licin, atau tempat yang labil harus diberi pagar pengaman dan dipasang tanda bahaya;

9.3.2.
Pagar pengaman dan rambu larangan memasuki daerah kerja harus dipasang terutama di tempat yang m
dicapai oleh orang
9.3.4. Harus dipastikan bahwa air buangan dialirkan ke hilir sungai dan tidak menggenagi daerah atau fasilitas lain
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BAB 10
PEKERJAAN PEMBORAN DAN INJEKSI
10.1.

Pekerjaan Persiapan

10.1.1. Pekerjaan pembersihan lokasi perlu dilakukan agar penempatan dudukan (platform) mesin bor dapat s

mungkin sehingga dudukannya kuat. Dudukan mesin bor perlu diperkuat dengan triger dan kayu;
10.1.2.
Drainase sekitar lokasi pemboran perlu direncanakan dengan baik agar tidak mengganggu pekerjaa
dengan adanya genangan air;

10.1.3.
Buangan hasil pemboran harus dilaksanakan secermat mungkin sehingga lokasi menjadi bersih da
mengganggu pekerjaan.

10.2.

Pelaksanaan Pekerjaan

10.2.1. Semua tutup mesin terpasang baik dan tertutup saat bekerja dan periksa bahwa semua sambungan (join
peralatan untuk hubungan mekanik dan perlengkapannya terpasang dengan baik, termasuk pemasangan batan
bor (boring rod) harus dalam satu kelurusan (inlignment);
10.2.2.

Semua penyambungan mata bor harus dikunci rapat;

10.2.3. Apabila pengeboran dilakukan di atas perancah maka bangunan perancah harus dibuat sesuai denga
standar dan diikat kuat-kuat agar tidak bergerak / berjalan pada saat digunakan;
10.2.4.

Areal kerja harus diberikan daerah pembatas operasi dan diberikan tanda larangan masuk (ristricted

10.2.5.

Pemindahan alat harus mengikuti prosedur pemindahan yang aman, pipa – pipa tidak boleh dilempar

lemparkan;
10.2.6. Pekerja pemboran harus memakai alat pelindung pendengaran dan masker pelindung pernafasan;

10.2.7. Pekerja harus memakai masker pernafasan dan kacamata debu bila berada di gudang semen dan at
waktupekerjaan injeksi sedang berjalan;

10.2.8. Apabila material injeksi mengenai mata pekerja maka mata harus segera dicuci dengan air bersih dan
memanggil petugas P3K.

BAB 11
PEKERJAA N BETON DAN PASANGAN BATU

11.1.Pekerjaan Cetakan Beton (Bekist ing)
11.1.1.

Jalan keluar masuk yang aman harus disediakan pada tiap dari bangunan;

11.1.2.
Bagian – bagian bentuk perancah dari pada pendukung rangkanya bekisting yang menyebab-kan
tergelincir harus tertutup rapat dengan papan;
6198
http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (35 of 67)23/03/2008 10:13:12

37/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

11.1.3.
Bentuk sambungan rangka bekisting menara harus direncanakan mampu menerima beban ekstern
faktor keselamatan harus diperhitungkan, termasuk angka keamanannya;

11.1.4. Titik – titik penjangkaran perancah gantung yang mendukung bekisting harus terpancang dan mempun
daya tahan yang kuat;

11.1.5. Perancah gantung yang digunakan pada bagian luar bangunan yang berbentuk cerobong harus dijang
untuk menahan kekuatan angin;

11.1.6.
Pelindung bahan material yang hendak jatuh harus dipasang pada bagian dalam dan luar dari dasa
cerobong selama pemasangan atau reparasi.

11..2. Pekerjaan Pembesian

11..2.1
Pemasangan besi beton yang panjang harus dikerjakan oleh pekerja yang cukup jumlahnya, teruta
tempat yang tinggi, untuk mencegah besi beton tersebut meliuk/melengkung dan jatuh.

11..2..2. Pada waktu memasang besi beton yang vertikal pekerja harus berhati-hati agar besi beton tidak mele
misalnya dengan cara mengikatkan bambu atau kayu sementara;
11..2.3.
Memasang besi beton di tempat tinggi harus memakai perancah; dilarang keras menaiki / menuruni
beton yang sudah terpasang;
11..2.4
Ujung-ujung besi beton yang sudah tertanam harus ditutup dengan potongan bambu dan sebagainy
secara individual (setiap batang besi) atau secara kelompok batang besi untuk mencegah kecelakaan fatal;
11.2.5. Bila menggunakan crane untuk mengangkat / menurunkan sejumlah besi beton, harus menggunakan
atau sling kabel untuk mengikat besi beton menjadi satu dan pada saat pengangkatan / penurunan tersebut haru
dipandu oleh petugas yang memakai peluit / sempritan;
11..2.6. Semua pekerja yang mengerjakan pekerjaan tersebut di atas (bekerja di tempat tinggi) harus dilengk
dengan sabuk pengaman dan selalu memakai sarung tangan, helm dan sepatu pengaman.
11..3.

Pekerjaan Beto n

11..3.1.
Sebelum melakukan pekerjaan pembetonan pekerja harus melakukan :
a. pemeriksaan semua peralatan dan mesin yang akan digunakan;
b. pemeriksanaan semua perancah yang digunakan;
c. pemeriksanaan pipa concrete pump :
i)
memeriksa dan memastikan bahwa semua pipa yang digunakan adalah kuat / mampu dan hubungann
dengan yang lain adalah kuat;

ii) Mencegah kemungkinan pergerakan pipa arah horizontal dan beberapa tempat diikat dengan kuat, nam
demikian pipa tidak boleh diikatkan pada bekisting atau besi beton yang pengecorannya sedang berjalan;
iii)

6199

Penuangan Beton :
(i) komando atau perintah yang jelas harus diberikan pada saat pompa bekerja kapan harus mula
berhenti sementara dan kapan harus mulai lagi. Alat komunikasi yang komunikaktif, kalau perlu digun
handy talky, untuk komunikasi selama penuangan beton.
(ii) pekerja dan yang tidak berkepentingan dilarang berada tepat di ujung pipa pada saat pompa se
bekerja.
(iii) pekerja dan siapapun berdiri di dekat boom concrete pump pada saat pompa bekerja.
(iv) peralatan seperti : vibrator, pipa-pipa, penerangan dan sebagainya, harus selalu dirawa

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (36 of 67)23/03/2008 10:13:12

38/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

petugas yang berpengalaman sebelum dan sesudah penuangan beton.
11.3.2. Menara atau tiang yang dipergunakan untuk mengangkat adukan beton (concrete bucket towers) harus diban
dan diperkuat sedemikian rupa sehingga terjamin kestabilannya;

11.3.3. Usaha pencegahan yang praktis harus dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan tenaga kerja
melakukan pekerjaan persiapan dan pembangunan konstruksi beton, antara lain bahaya :
a.

Singgungan langsung kulit terhadap semen dan kapur;

b. Kejatuhan benda – benda dan bahan – bahan yang diangkut dengan ember adukan beton (concrete bucke
11.3.4. Sewaktu beton dipompa atau dicor pipa – pipa termasuk penghubung atau sambungan dan penguat ha

11.3.5. Sewaktu pembekuan adukan (setting concrete) harus terhindar dari goncangan dan bahan kimia yang
mengurangi kekuatan;

11.3.6.
Sewaktu lempengan (panel) atau lembaran beton (slab) dipasang kedalam dudukannya harus diger
dengan hati - hati :
a.

Terhadap melecutnya ujung besi beton yang mencuat sewaktu ditekan atau direnggang sewaktu dia

atau diangkut;
b.
Terhadap getaran sewaktu menjalankan alat penggetar (vibrator)

11..3.7. Setiap ujung – ujung (besi, kayu, bambu, dll.) yang mencuat, yang membahayakan harus dilengkungk
dilindungi;

11..3.8. Beton harus dikerjakan dengan hati – hati untuk menjamin agar bekisting dan penguatnya dapat mem
atau menahan seluruh beban sampai beton menjadi keras;
11.3.9.

Untuk melindungi tenaga kerja sewaktu melakukan pekerjaan konstruksi, harus dibuatkan lantai ke

sementara yang kuat;

11.3.10. Tenaga kerja harus dilindungi terhadap bahaya paparan / singgungan langsung kulit dengan semen a
adukan beton dan bahaya – bahaya singgung lainnya terhadap bahan pengawet kayu;
11.3.11. Apabila bahan – bahan yang mudah terbakar digunakan untuk keperluan lantai, permukaan dinding
pekerjaan – pekerjaan lainnya, harus dilakukan tindakan pencegahan terhadap :
a.

Kemungkinan adanya api yang terbuka timbulnya bunga api, misalnya dari pekerjaan pengelasan;

b.

Sumber – sumber api lainnya yang dapat menyulut uap yang mudah terbakar yang timbul ditempat kerja a

daerah sekitarnya.

11..4

Pekerjaan Beton Semprot (Shotcrete)

11.4.1. Pekerja yang bertugas mengoperasikan alat penyemprot harus memakai masker pelindung pernafasan,
mata pelindung dari debu, dan sarung tangan karet;

11.4.2.
Campuran semen dimengerti dapat menyebabkan penyakit kulit. Iritasi dan alergi kontak dermatitis
keduanya dapat disebabkan dari kontak dengan semen basah dan terpapar lama dapat menyebabkan kulit terba
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Lakukan tindakan pencegahan berikut ini :

a. Sedapat mungkin harus dihindarkan bernapas dalam debu semen dan hindarkan kontak dengan sem
basah atau kering;

b. Selalu mengenakan pakaian berlengan panjang dan celana panjang dengan sepatu boot karet dan s
tangan pada waktu diperlukan;

11..5.

c.

Dilarang keras mengarahkan alat beton semprot (shortcrete) ke orang / pekerja lain;

d.
e.

Segeralah mencuci bersih semen yang menempel pada kulit;
Segera mencuci pakaian kerja dan sepatu boot setelah bekerja.

Pekerjaan di Tempat Tinggi

11..5.1.
Untuk pekerjaan yang dilaksanakan mempunyai tinggi lebih dari 2 (dua) meter harus menggunakan
perancah (scaffolding) ataupun tangga besi / aluminium permanen;

11..5.2.
Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di tempat tinggi harus dilengkapi dengan alat pelindung dir
sesuai (sabuk pengaman / safety belt, dll. ) untuk menjamin agar tenaga kerja tidak jatuh;

11..5.3. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di tempat tinggi harus selalu menggunakan sabuk pengama
standar sesuai dengan kebutuhan. Tali sabuk pengaman harus cukup pendek agar tinggi jatuh bebas tidak lebih
(satu koma lima) meter;
11..5.4.

Harus selalu dipersiapkan jalur yang paling aman sebelum memulai pekerjaan;

11..5.5.
Harus dipastikan tempat dudukan tangga tersambung aman dan pegangannya dan papan dudukan
terpasang rapat untuk mencegah orang tersandung dengan barang barang yang jatuh;
11.5.6.

Harus dipastikan daerah yang di bawahnya bersih dari semua barang yang tidak diperlukan dan reru

11..5.7.
Jaring pengaman harus digunakan dan dipasang untuk mengantisipasi jatuhnya benda-benda / mat
yang akn menimpa orang lain di bawahnya;
11..5.8.
11..5.9.

Tangga harus dipastikan sudah diikat dengan aman pada bagian atasnya untuk mencegah pergerak
Jangan memakai tangga yang dibuat sendiri atau tangga yang tidak dalam kondisi baik dan layak pa

11..5.10. Jangan sekali-kali menggunakan tangga susun dan sejenisnnya yang belum pernah diperiksa oleh P
K3, jika masih ragu ragu tanyakan segera;
11..5.11. Pasang pagar pembatas pada sekitar area kerja agar jangan ada orang lain yang masuk ke tempat
anda sedang bekerja, yang akan melindungi anda dan orang lainnya.

BAB 12
PEKERJAAN PERANCAH

12.1. Ketentuan Umum
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12.1.1.
Perancah harus dibuatkan untuk semua pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara aman pada su
ketinggian .
12.1.2.

12..2.

Perancah hanya dapat dibuat dan diubah oleh :

a.

Pengawas yang ahli dan bertanggung jawab;

b.

Orang – orang yang ahli.

Bahan – bahan

12..2.1.
Kayu yang akan digunakan, harus berurat lurus, padat , tidak ada mata kayu yang besar – besar, k
tidak membusuk, tidak ada lubang ulat, dan lain – lain kerusakan yang dapat mem-bahayakan.Tali baja yang tel
terkena asam atau bahan kimia, karat lainnya, tidak boleh digunakan;
12..2.2.

Tali yang terbuat dari serat tidak dapat digunakan, yang mudah mengundang bahaya;

12..2.3.

Papan untuk perancah harus tahan retak atau pecah;

12..2.4.
12..2.5.

Paku harus mempunyai panjang dan tebal yang cukup;
Paku besi yang getas (cast iron) tidak boleh digunakan;

12..2.6.
Bahan – bahan yang digunakan untuk pembuatan perancah harus disimpan dengan baik dan jauh
material yang berbahaya;

12..2.7.
Pengikat untuk perancah yang terbuat dari kayu, harus berupa baut besi dengan ukuran yang mem
cincin penutup, mur, tali serat yang dipadatkan, sekrup dan lain – lain pengaman yang dibutuhkan.
12..3.

Konstruksi Perancah

12..3.1.

Perancah harus dihitung dengan faktor pengaman (safety factor) sebesar 4 (empat) kali beban ma

12..3.2.

Perancah harus diberi tangga pengaman untuk tempat berjalan dan lain – lain fasilitas yang aman;

12..3.3.

Perancah harus cukup diberi penguat ( braced );

12..3.4.
Perancah yang tidak bebas harus dikaitkan kebangunan dengan system jepit (rigid connections) ya
dengan jarak tertentu;

12..3.5.
Perancah tidak boleh terlalu tinggi diatas angker yang tertinggi, karena dapat membahayakan kesta
dan kekuatannya;

12..3.6.
Untuk perancah yang berdiri sendiri harus terdiri atas gelagar memanjang dan melintang yang dihu
dengan kuat pada tiang penyangga, keatas atau kesamping, bergantung pada pemakaiannya untuk menjamin
kestabilan sampai perancah dapat dilepas;

12..3.7.
Semua kerangka bangunan dapat perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelataran temp
bekerja harus berdasarkan standard konstruksi; mempunyai pondasi yang kuat dan cukup tertanam dan diberi p
untuk kesetabilan.
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12..3.8.
Batu bata, pipa yang rusak, bahan pembuat cerobong asap dan bahan – bahan lain yang tidak sem
dipakai untuk penahan perancah tidak boleh dipakai.
12..3.9.

Bila perlu untuk menghindari benda yang terjatuh, perancah harus diberi semacam tenda / kasa pe

12..3.10. Paku – paku harus ditanam penuh, tidak boleh separuh dan kemudian dibengkokkan.
12..3.11.

Paku tidak boleh menerima gaya tegangan langsung.

12..4. Pemeriksaan dan Pemeliharaan
12.4.1.
a.
b.
c.
d.

Setiap bentuk perancah harus diperiksa sebelumnya oleh orang yang berwenang untuk meyakinka

Dalam kondisi yang stabil;
Bahan yang dipakai tidak rusak;
Cukup baik untuk digunakan; dan
Sudah diberi pengaman.

12.4.2.
Perancah harus diperiksa oleh seorang tenaga ahli yang berwenang sedikitnya seminggu sekali ya
sesudah cuaca buruk, atau gangguan dalam masa pembangunan yang agak lama;
12.4.3.

Setiap bagian dari perancah harus diperiksa sebelum dipasang;

12.4.4. Setiap bagian harus dipelihara dengan baik dan teratur sehingga tidak ada yang rusak atau membah
waktu dipakai;
12..4.5.
Perancah tidak boleh sebagian dibuka dan ditinggal terbuka, kecuali kalau hal itu tetap menjamin
keselamatan;

12..5.

Perlengkapan Pengangkat Pada Perancah

12..5.1.

Pada waktu mengangkat perlengkapan yang digunakan pada perancah:

12..5.2.

Bagian – bagian dari perancah harus diperiksa dengan cermat dan kalau perlu diperkuat;

12..5.3.
Setiap pengeseran dari kayu penyangga (putlog) harus dicegah. Tiang penyangga harus dihubungk
pada bagian bangunan yang kuat, ditempat alat pengangkat dipasang;

12..5.4.
Bila pelataran untuk alat pengangkat tidak menggunakan terali pengaman sehingga muatan yang d
dapat menggangu perancah, harus dipasang pengaman vertikal untuk mencegah muatan alat pengangkat meny
pada perancah.

12..6

Kerangka Siap Pasang (Prefabricated Frames)

12..6.1.
Kerangka siap pasang yang digunakan untuk perancah harus dijepit sempurna dikedua muka dan h
dipasang terali pengaman (guard rails);
6203
http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (40 of 67)23/03/2008 10:13:12

42/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

12..6.2.

Kerangka yang beda macamnya tidak boleh dipakai berpasangan;

12..6.3
Kerangka harus cukup kuat dan kaku untuk mencegah perubahan dalam pengangkutan, pelaksana
sebagainya;

12..6.4
Untuk perancah yang tidak tertanam pada bangunan harus diberi pengaman untuk mencegah peng
vertikal dari kerangka.

12.7.

Penggun aan Perancah
12..7.1

Kejutan gaya yang besar tidak boleh dibebankan kepada perancah;

12..7.2
Bila perlu untuk mencegah bahaya, muatan yang diangkat naik dikendalikan dengan tali yang dikaitk
muatan (tagline). Untuk mencegah muatan beradu dengan perancah;
12..7.3

Distribusi gaya muatan untuk perancah harus merata, untuk mencegah bahaya dan menjaga

keseimbangan;
12.7.4
Dalam penggunaan perancah harus dijaga bahwa beban / gaya muatan tidak boleh melebihi kapasi
ditentukan (over loaded).
12..7.5

Perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan – bahan kecuali bahan yang segera dipakai;

12..7.6

Tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan perancah sewaktu angin kencang;

12.7.7

12.8
12..8.1

Untuk mencegah kerusakan, bahan – bahan perancah harus dipasang dengan hati – hati.

Pelataran Tempat Bekerja (Platform).
Semua perancah dimana tenaga kerja berada harus dilengkapi dengan platform untuk bekerja;

12.8.2
Bagian – bagian dari peralatan untuk bekerja tidak boleh ditunjang oleh batu bata, pipa – pipa baha
bongkaran, cerobong asap atau bahan – bahan lain yang semestinya;

12..8.3
Pelataran tempat bekerja tidak boleh ditumpangkan kepada cerobong, penampung air hujan, seram
penangkal petir, atau bagian – bagian lain yang tidak semestinya;
12..8.4
baik;

Pelataran tempat bekerja tidak boleh digunakan sebelum betul – betul selesai dan diberi pengaman

12..8.5

Pelataran harus paling sedikit dari tepi luarnya berjarak 60 (enam puluh) cm dari sisi dinding bangu

12..8.6
Pelataran harus cukup lebar sesuai dengan pemakaiannya. Pada setiap bagian harus tidak terhala
minimal selebar 60 (enam puluh) cm;

12..8.7
Harus disediakan sebuah tempat yang bebas dari rintangan atau timbunan – timbunan, sedikitnya s
1,8 (satu koma delapan) meter;
12..8.8

Setiap pelataran untuk bekerja harus dipasang minimal 1 (satu) meter di bawah puncak tiang penya

12..8.9

Setiap pelataran tempat bekerja di atas 2 (dua) m dari tanah harus dipasang papan yang rapat;
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12..8.10
Pelataran bekerja harus menggunakan papan pengaman kaki berukuran : tebal minimal 2,5 (dua ko
lima) cm dan lebar minimal 15 (lima belas) cm;

12..8.11
Papan – papan untuk pelataran bekerja harus menonjol keluar dari tempat tumpuan maksimal seja
(empat) kali tebalnya papan;
12..8.12
Papan – papan diusahakan tidak boleh berlapis – lapis, atau harus digunakan cara hubungan siku
untuk mengurangi pengeseran dan mencegah kesulitan berjalan bagi kereta dorong;
12..8.13
Papan – papan untuk lantai harus mempunyai tebal yang sama;

12..8.14
Setiap papan yang merupakan bagian dari pelataran tempat bekerja harus ditumpu oleh sedikitnya
tumpuan, kecuali bila jarak dari kayu penyanggah dan tebal dari papan dapat menjamin terhindarnya kemun
terguling atau melengkung;

12..8.15
Pelataran harus benar – benar berkonstruksi kuat sehingga tidak ada pengeseran selama pekerjaa
berlangsung.

12..9

Balustrade Pengaman dan Papan Pengaman Kaki
(Guard Rails and Toe Boards)

12..9.1
Setiap bagian dari tempat bekerja yang mempunyai kemungkinan untuk seseorang terjatuh dari ba
yang terbuka 2 (dua) m atau lebih diberi pagar pengaman;

12..9.2
Balustrade pengaman, papan pengaman kaki dan perlengkapan lain yang dipakai untuk pelataran h
selalu tetap di tempat yang ditentukan kecuali bila ada perubahan – perubahan bangunan atau transportasi bah
bangunan yang memerlukan perubahan perancah di bagian itu;

12..9.3
Papan pengaman kaki dan balustrade pengaman harus dibangun disebelah dalam pelataran denga
vertikal, kecuali bila telah dipakai cara lain untuk mencegah seseorang jatuh keluar pelataran.

12.10
Gang, Ramp, Dan Jalur Pengangku t Bahan
(ramp = Jalur penghubung antar tingkat pelataran yang tidak sama tinggi)

12..10.1
Gang – gang tempat berjalan maupun tempat transportasi bahan – bahan harus dibangun dan disa
sedemikian rupa sehingga tidak goyah, melendut atau ambruk akibat pembebanan maksimal yang bekerja pada

12.10.2
Setiap gang, ramp dan jalur pengangkut bahan yang setiap bagiannya mempunyai tinggi lebih dari
m diatas tanah atau lantai harus : ditutup rapat – rapat dengan papan dan, mempunyai lebar tidak kurang dari 6
puluh) cm;

12.10.3
Bila gang, ramp dan jalur pengangkut bahan itu terpakai juga untuk pengangkutan bahan harus diu
agar ada suatu jalur bebas yang : lebarnya cukup untuk pengangkutan bahan tanpa membangun balustrade be
pengaman kakinya dan, lebar tidak boleh kurang dari 60 (enam puluh) cm;

12.10.4
Kemiringan dari setiap gang, ramp dan jalur pengangkut bahan – bahan tidak boleh melebihi 1 (ver
(horizontal);
12.10..5
harus :

Apabila untuk mengatasi kemiringan tadi diperlukan pemasangan anak tangga maka pemasangan
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a. Ditempatkan pada jarak yang sama sesuai dengan kemiringan ; dan
b. Selebar gang, ramp dan jalur pengangkut bahan kecuali jalur jalan selebar 10 cm untuk jalan roda ke
dorong.

12.10..6
Gang, ramp dan jalur pengangkut bahan dimana memungkinkan seseorang terjatuh dari ketinggian
m lebih harus dilengkapi dengan balustrade;
12.10.7

Ramp dan jalur pengangkut bahan yang dibuat untuk jalan masuk kendaraan – kendaraan kedalam

kerja harus : mempunyai kekuatan dan stabilitas yang cukup, sehingga dapat menahan muatan maksimal yang
dan, mempunyai kemiringan dan lebar yang aman untuk kendaraan pengangkut muatan.

BAB 13
PEKERJAA N PELEDAKAN DAN PENANGANAN
BAHAN PELEDAK

13.1

Perakitan dan Peledakan

13.1.1
Pemilikan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak harus mendapat p
dan pengawasan ahli bahan peledak yang berpengalaman yang dibuktikan dengan bukti pengalaman y

13.1.2
Untuk menjamin keselamatan dalam pekerjaan peledakan (blasting) harus dilakukan tindaka
pencegahan kecelakaan.;
13.1.3

Pencegahan dimaksud ayat (10.1.2) di atas terutama adalah :
a.

Sewaktu peledakan dilakukan, jumlah orang yang berada di sekitar lokasi hanya yang ber

saja;
b.
Lubang peledakan harus dibor dan diisi bahan peledak dengan hati – hati untuk menghind
salah peledakan atau peledakan secara tiba- tiba waktu pengisian;

c.
Peledakan harus dilakukan dengan segera setelah pengisian untuk mencegah kemungkin
satu peledakan atau terjadinya peledakan – peledakan sebagian;
d.
Sumbu – sumbu dari mutu yang baik dan dipergunakan sedemikian rupa untuk menjamin
peledakan dengan aman;
e.

Menghindarkan peledakan mendadak jika peledakan dilakukan dengan tenaga listrik.

13.1.4
Tenaga
kerja
dan semua
orang dilarang
memasuki daerah peledakan sesudah terjadinya pe
kecuali apabila
telah
diperiksa
dan dinyatakan
aman;
13.1.5
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Tanda Peringatan Peledakan (sirine) diberikan secara bertahap, yaitu :
a.

Siaga I

: Diberikan pada waktu perakit-an bahan
peledak dilaksanakan, bagi yang tidak
berkepentingan dilarang masuk;

b.

Siaga II

: Pada saat perakitan selesai dan
jaringan listrik untuk peledakan
dipasang;
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c.

Siaga III

: Pada saat peledakan siap
dilaksanakan

Bunyi sirine untuk masing-masing kondisi siaga berbeda – beda, namun sudah dikenal baik oleh semu
yang berada di sekitar lokasi peledakan;

13.1.6
Pada batas tertentu di sekitar lokasi peledakan, peringatan atau larangan harus diberikan ata
penggunaan radio transmiter baik ‘handy’ maupun ‘mobile’ karena pengaruh radiasi elektromagnetik da
gelombang radio dapat menyebabkan ‘ledakan’ tak terkontrol;
13.1.7

Bahan peledak tidak boleh disimpan, diangkut, ditangani atau digunakan terkecuali :
a.

Memenuhi syarat – syarat yang diatur oleh peraturan perundangan nasional ; dan

b.
Oleh ahlinya, yang harus mengambil langkah – langkah yang perlu untuk memastikan bah
pekerja dan umum terlindung dari risiko kecelakaan.

13.1.8
Apabila peledakan dilakukan dengan detonator listrik maka seluruh aliran arus listrik yang
radius 30 (tiga puluh) meter dari tempat peledakan harus dimatikan mulai saat bahan peledak dibawa
lokasi peledakan, dirakit hingga selesai peledakan;

13.1.9
Kegiatan peledakan mulai dari perakitan, pemasangan kabel hingga peledakan tidak bole
dilakukan pada waktu cuaca mendung atau hujan dengan kemungkinan terjadinya sambaran petir;
13.1.10
Setiap titik bor yang telah diisi bahan peledak dan siap diledakkan harus diamankan dari
kehadiran orang, peralatan maupun binatang hingga batas jarak aman;

13.1.11
Titik bor yang berisi bahan peledak namun gagal meledak harus dihilangkan dengan cara
dinonaktifkan, dan disusul memasang dan meledakkan lobang sejajar dengan lobang yang gagal terse
dengan jarak paling kurang 60 (enam puluh) cm;
13.1.12

Bahan sisa bahan peledak yang tidak habis terpakai harus dicatat dan dilaporkan, dan seg

dikembalikan ke dalam gudang khusus bahan peledak.
13.1.13
Pencegahan bahaya api :
a.
b.
c.

Pengurus harus mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan resiko kebakaran;
Memusnahkan dengan cepat dan efisien setiap kebakaran;
Melakukan evakuasi pekerja, orang-orang, peralatan dengan cepat dan aman;

13.1.14
Tempat penyimpanan dengan ruang yang cukup dan cocok harus disediakan untuk zat ca
dan gas yang mudah terbakar.

13.2

Petunjuk Keamanan Gudang Bahan Peledak

13..2.1
Pemilikan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan bahan peledak harus mendapatka
yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia);

13..2.2
Pelaksana Konstruksi harus melaporkan rencana peng-gunaan bahan peledak kepada P
Jasa meliputi :
a.

Tipe dan jumlah bahan peledak;

b.

Metoda dan peralatan transportasi bahan peledak maupun detonator;
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c.

Metoda perakitan;

d.
Bentuk dan lokasi gudang penyimpanan, cara penyimpanan dan pengeluaran, s
sistem pengamanannya;
e.
Pelatihan mengangkut cara menyimpan, pengangkutan dan perakitan bagi staf
pendukung;

f.
Ketentuan mengenai perlindungan bagi manusia, bangunan, aset pribadi, maup
fasilitas umum;

13..2.3
Rencana harian pekerjaan peledakan yang meliputi titik ledak, pemboran, diameter lobang
pemboran, jarak antar titik, jumlah bahan peledak diperlukan, metoda peledakan, dan pola peledakan;

13..2.4 Disain dan letak gudang, pengoperasian dan pengamanan gudang peledak harus mendapat
dari Kepolisian Republik Indonesia;
13.2.5 Pengamanan Gudang bahan peledak harus cukup ekstra ketat, sistem pengamanan gudang
peledak mengacu pada rekomendasi dari pihak yang berkompeten dengan bidang bahan peledak, se
mendapat rekomendasi dan persetujuan dari pihak yang berwajib :
13.2.6. Daerah sekitar gudang bahan bakar sejauh paling kurang 3 (tiga) meter ke luar bangunan ha
dibebaskan dari sampah, rumput kering dan barang-barang yang mudah terbakar;

13.2.7. Bangunan gudang bahan peledak harus dipisahkan dari gudang bahan bakar, gudang bahan
material yang mudah terbakar, jaringan listrik, bangunan dan fasilitas lainnya;
13..2.9.
Daerah sekitar gudang penyimpanan bahan peledak harus dinyatakan sebagai daerah ter
dan dipasangi papan larangan mendekat dan masuk bagi yang tidak berkepentingan, larangan merok
larangan menggunakan korek api, larangan penggunaan alat yang dapat menimbulkan api dan panas
larangan bermain bagi anak-anak;

13..2.10 Pada saat terjadi hujan lebat disertai sambaran petir semua orang dilarang berada atau m
gudang penyimpanan bahan peledak, dan disekitar daerah larangan harus dipasang lampu merah seb
tanda daerah larangan;

13..3

Pengangku tan Bahan Peledak Di Jalan Raya

13..3.1
Pengangkutan bahan peledak harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Departeme
Perhubungan;
13..3.2

Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan peledak harus memenuhi syarat :

a. kendaraan harus terawat dengan seluruh system kabel listrik tertutup, terpasang kencang a
terhindar dari hubungan pendek;

b.
seluruhlain;
bagian yang mampu memercikkan api apabila terjadi gesekan harus ditutup dengan
atau bahan

c. kendaraan tidak boleh dimuati melebihi kapasitas normalnya, dan bahan peledak harus disus
sedemikian rupa sehingga tidak terjadi geseran;

d. apabila kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan peledak berupa kendaraan bak
terbuka, bahan peledak harus ditutup dengan penutup (terpal) yang tahan api;

6208

e. kendaraan yang sedang mengangkut bahan peledak harus diberikan tanda di bagian depan d
belakan maupun samping kanan dan sampimg kiri dengan tulisan “EXPLOSIVES” huruf merah di a
dasar putih;
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f.
Bahan peledak dan detonator tidak boleh diangkut bersama-sama dengan bahan peledak ke
bahan ledak dan detonator dikemas dalam kotak metal yang dilapisi kayu paling kurang setebal 5 (
dan diletakkan paling kurang sejauh 60 (lima puluh) cm dari bahan peledak;

g. Bahan – bahan yang mudah terbakar, minyak, korek api, karbid, peluru / mesiu, zat asam, ac
bahan bersifat korosif, dan lain-lain tidak boleh diangkut bersama-sama dengan bahan peledak;

h. Kendaraan yang memuat bahan peledak tidak boleh diparkir di dalam garasi, di toko, di daera
macet, atau ditinggalkan tanpa ditunggui petugas;
i.

Kendaraan yang memuat bahan peledak tidak boleh mengisi bahan bakar;

j.
Petugas yang terlibat dalam penanganan bahan peledak dilarang merokok, dilarang membaw
api, senjata api, amunisi, dan alat pembangkit api lainnya;

k. Hanya sopir dan pembantu sopir dan petugas lain yang diijinkan berada dalam kendaraan ya
mengangkut bahan peledak.

BAB 14
PEKERJAA N MUAT, PEMINDAHAN DAN BONGKAR MATERIAL

14.1

Jalan Hantar dan Jalan Kerja

14.1.1
Seluruh jalan hantar dan jalan lapangan harus dirancang dan dibangun sesuai dengan stand
dikeluarkan oleh Bina Marga, baik menyangkut lebar, alinemen horizontal dan alinemen vertikal, tikunga
perkerasannya;

14.1.2
Tidak satu kendaraan pun boleh melewati jalan hantar dan jalan lapangan kecuali jalan terse
dirancang dan dibangun sesuai standar Bina Marga dengan lebar, alinemen dan belokan yang mampu
menampung kendaraan dan peralatan sesuai dengan kecepatan yang dirancang oleh Pemilik Pekerjaa

14.1.3
Rambu –rambu peringatan, petunjuk arah, tanda bahaya harus dipasang pada tempat – tem
tepat dan mudah dibaca oleh pengemudi;

14..2

Material Pra-cetak
14..2.1
Bagian – bagian pekerjaan pra-cetak (prefabricated) harus didisain untuk memungkinkan
pengangkatan dan pengangkutan;

14.2.2
Penyangga – penyangga, penopang – penopang dan titik – titik penjangkaran harus cukup k
memegang panel – panel dalam posisi sebagai penyanggah sementara dalam persiapan pengangkutan

6209

14..2.3
Titik – titik penjangkaran harus dipersiapkan terlebih dahulu pada lantai batu untuk pengik
pagar pengaman;
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14..2.4
Disain dari loop – loop pengangkatan terpancang sebagai bagian integral dari batang – b
penguat harus mempunyai kekuatan yang memadai guna mencegah terjadinya pelepasan;

14..2.5
Rak – rak penyimpanan harus kokoh sehingga panel – panel dan bagian – bagian pekerja
tidak akan roboh;
14..2.6

Selama pengangkutan bagian – bagian pekerjaan pra-cetak harus kuat kedudukannya un

menghindarkan terjadinya lepas atau merosot;

14..2.7
Pada waktu mengangkat bagian – bagian pekerjaan pra-cetak kedalam kedudukannya, te
kerja membawa keluar tempat (emplacing) dari bagian – bagian harus dijauhkan dari pinggiran bangu
untuk menghindarkan lemparan keluar bagian sisi oleh ayunan dari pada beban;

14..2.8
Dimana karyawan terancam bahaya jatuh seperti bekerja di luar dinding atau di dalam lob
lobang sampah, harus digunakan platform kerja yang kuat;
14..2.9

Crane akan hanya digunakan dimana tanah dibuat kuat misalnya dengan landasan (deck)

14..2.10 Pengangkatan dan pengangkutan / pemindahan barang kimia berbahaya, masing-masing
– barang berbahaya harus ditandai dengan nama yang benar dan label klasifikasi arcun. Tanda – tand
berbeda dalam detail kecil untuk perbedaan set dari peraturan angkutan;
14..2.11 Pengangkutan dijalan. Untuk pengangkutan di jalan raya seperti barang berbahaya, mobil
dilengkapi dua tanda warna orange khusus, satu pada bagian depan dan satu lagi pada bagian belaka
dengan nomor identifikasi dan nomor jenis racun. Mobil tangki harus juga dilengkapi dengan tanda. Jik
mengangkut bahan berbahaya, pengemudi harus selalu mempunyai kartu keselamatan yang memuat
informasi penting sehubungan dengan pemilikan barang dan tindakan bila terjadi kecelakaan;
14..2.12

Conveyor beban harus mempunyai alat pengisian dan pembuangan mekanis jika diperluk

tenaga untuk mengangkat beban lebih dari 550 N, alat pengisi jika kecepatan naik / ke atas melebihi 0
dan alat pembuang jika kecepatan naik melebihi 0,25 m /s;

14..2.13 Sumber bahaya mekanis dalam conveyor terjadi antara sabuk atau rantai dan roda atau p
transmisi tenaga dan penjepit yang disebabkan oleh putaran – putaran bagian – bagian conveyor dan
yang tetap. Pengisian dan pembuangan dalam conveyor tertutup harus didesain sedemikian rupa untu
meyakinkan jarak aman dengan bagian – bagian yang berputar;

14..2.14 Jalan terusan / gang di bawah dan diatas conveyor diijinkan hanya jika benar – benar mer
jalan / gang keluar. Saklar stop darurat (pushbutton atau continuous wire) harus dipasang sepanjang c

atau
padayang
sumber
– sumber
bahaya.
biasanya dimungkinkan untuk menghentikan suplai tenaga pa
conveyor
dimaksud
adalah
saklarInipengaman.

14..3

Penyaringan Dan Pencampur an Tanah, Pasir, dan Gravel
14..3.1

Semua tutup mesin harus terpasang baik dan tertutup saat bekerja;

14..3.2
Harus diperiksa dan dipastikan bahwa semua joint peralatan untuk hubungan mekanis da
perlengkapannya terpasang dengan baik;
6210
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14..3.3

Pekerja dan operator harus selalu menggunakan masker pelindung debu sesuai standar;

14..3.4
Areal kerja harus diberikan pembatas daerah operasi (ristricted area) untuk mencegah ba
dan kemungkinan adanya pengunjung yang datang tanpa diketahui.
14..4

Penimbunan dan Pemadatan

14..4.1
Pada penggunaan alat dan mesin penimbunan dan pemadatan, harus dilakukan pemerik
bahwa saluran gas buang dipasang dengan perendam atau klem / gas kit;

14..5

14..4.2

Periksa bahwa panel mesin terpasang baik dan tidak bunyi / gemeretak;

14..4.3

Yakinkan bahwa tersedia papan isolasi untuk mengurangi suara dalam ruangan mesin.

Pekerjaan Pemancangan

14..5.1
Mesin pemancang (pile drivers) harus ditumpu oleh dasar yang kuat seperti balok kayu ya
berat, bantalan beton atau pondasi penguat lainnya;
14..5.2
Bila perlu untuk mencegah bahaya, mesin pemancang harus diberi tali rantai penguat sec
14..5.3
Mesin pemancang tidak boleh digunakan di dekat jaringan listrik;
14..5.4
Bila dua buah mesin pemancang digunakan pada satu tempat, maka jarak antara mesin
tersebut tidak boleh kurang dari panjang kakinya yang terpanjang;
14..5.5
Fasilitas untuk mencapai lantai kerja (platform) dan roda penggerak (pully) pada ujung a
harus berupa tangga yang memenuhi persyaratan;
14..5.6
Lantai kerja dan tempat kerja operatornya harus terlindung dari cuaca;
14..5.7
Kerekan pada mesin pancang harus sesuai dengan persyaratan;
14..5.8
Bila pemancangan harus dilakukan miring:
a. Harus diberi pengimbangan yang sesuai;
b. Instrumen yang memiringkan harus dilindungi terhadap kemungkinan tergelincir.
14..5.9

Saluran uap pada udara harus terbuat dari baja atau semacamnya;

14..5.10

Sambungan pipa (hose) harus diikat dengan tali atau rantai;

14..5.11

Pipa (hose) uap atau udara untuk palu pancang harus terikat kuat pada palu;

14..5.12

Pancang untuk menghindari gerakan menyabet bila sambungan putus;

14..5.13

Saluran uap dan udara harus dapat dikendalikan dengan mudah melalui klep-klep penu

14..5.14
Roda penggerak pada mesin pancang harus diberi pengaman untuk mencegah seseor
terjerembab di dalamnya;
14..5.15

Tindakan pencegahan yang cukup harus diambil untuk mencegah terbaliknya mesin pa

14..5.16
Tidakan pencegahan lainnya harus diambil dengan cara memasang sanggurdi (stirrups
cara-cara lain, hal ini dimaksudkan untuk mencegah tali keluar dari pully atau dari roda kerekan.
14..5.17
Tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah alat pemukul pancang(hammer)
dari sasarannya yaitu kepala tiang pancang;

14..5.18
Bila perlu, tiang-tiang pancang yang panjang dan turap baja yang yang berat harus diam
supaya tidak jatuh.
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Pemeriksaan dan Pemeliharaan Mesin Pancang

14..5.19 Mesin pancang tidak boleh digunakan sebelum diperiksa dan dinyatakan aman;
14..5.20 Mesin Pancang harus diperiksa pada jangka (interval) waktu tertentu;
14..5.21 Pipa-pipa dan pulley blok harus diperiksa sebelum setiap pergantian giliran (shift) kerja dim
14..5.22 Bagian-bagian yang rusak seperti pada roda penggerak, mekanisme, pipa-pipa dan kabel b
(sling) harus diperbaiki oleh orang-orang yang ahli;

14..5.23 Perlengkapan uap dan udara tidak boleh diperbaiki pada waktu bekerja atau pada waktu ma
bertekanan;
Pengoperasian Mesin Pancang
14..5.24
Hanya orang yang ahli dapat menjadi operatornya;

14..5.25
Pekerja yang berada di sekitar mesin pancang harus menggunakan helm atau topi baja
hats), dan memakai alat pelindung pendengaran;

14..5.26
Sedapat mungkin tiang-tiang disiapkan pada jarak dari mesin pancang sedikitnya 2 (dua
panjang tiang yang terpanjang;

14..5.27
Tiang dikerek dengan tali temali harus diangkat sedemikian rupa sehingga tidak berputa
atau mengayun;

14..5.28
Sebuah tali yang dipegang tangan harus diikatkan kepada tiang yang diderek untuk men
gerakan tiang;
14..5.29
Pada waktu tiang dikerek naik para pekerja yang tidak berkepentingan harus berada dit
yang aman;

14..5.30
Sebelum tiang kayu dikerek harus dilengkapi dengan cincin besi atau penutup pada uju
akan ditanam untuk mencegah ujungnya retak /pecah;

14..5.31
Bila tiang sedang dibawa keposisi pemancangan maka tiang tersebut tidak boleh diarah
dengan tangan, tetapi harus menggunakan tali pengarah;

14..5.32
Pada waktu tiang kayu dipancang, harus diambil tindakan pengamanan mata dan kulit p
pekerja dari pecahan lapisan pengawet kayu (creosote);
14..5.33

Bila kayu dipancangkan miring maka harus diberi semacam rel pengarah (guide) untuk

mencegah bahaya;
14..5.34
aman;

Saluran udara / uap tidak boleh dipancarkan sampai semua pekerja berada pada jarak y

14..5.35

Drum dan tabung penyimpan bahan bakar harus berada ditempat yang aman;

14.5.36 Pada waktu mesin pemancang tidak digunakan, palu (pancang) harus terkunci di bagian da
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Mesin Pancang Terapung (FLOATING PILE DRIVERS)

14..5.37
Bila mesin pancang digunakan di permukaan air maka harus dipatuhi persyaratan pada
(14.5.1) dan sebuah perahu (motor boat) harus siap setiap waktu;
14..5.38
14..5.39

Semua pekerja harus diajarkan mengendalikan / mengemudikan motor boat;
Mesin pancang terapung harus dilengkapi dengan sirine, peluit, tuter atau alat signal lain

14..5.40

Mesin pancang terapung harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang sesua

14..5.41
horizontal;

Berat muatan perlengkapan harus didistribusikan sama rata sehingga deck pelampung

14..5.42

Lambung dari mesin pancang harus terbagi - bagi menjadi bagian anti bocor;

14..5.43
Bagian-bagian anti bocor harus diberi semacam bejana berhubungan (siphon) untuk me
keluar air yang menembus masuk;
14..5.44

Pintu pintu pada lantai deck harus mempunyai penutup yang cocok (fit);

14..5.45

Lubang - lubang pada lantai harus diberi pagar atau pengaman;

14..5.46
14..5.47

Tangki bahan bakar di bawah deck harus mempunyai lubang angin ke udara luar;
Lubang angin yang sesuai dengan ayat diatas harus diberi alat pencegah api;

14..5.48

Untuk setiap tangki bahan bakar di bawah deck harus diberi alat pencegah api;

14..5.49
Untuk setiap tangki bahan bakar di bawah deck, harus ada kran penyetop aliran yang te
diatas deck;

14..5.50
Tindakan pengamanan harus diambil untuk mencegah ledakan dari perlengkapan listrik
bawah deck;

14..5.51
Roda pengerek yang cukup harus dipasang pada deck untuk mengarahkan mesin panc
dengan aman ke setiap jurusan;
14..5.52

Kamar kemudi harus mempunyai pandang yang luas (tidak ada benda penghalang peng

Pemancangan Turap Baja (SHEET PILLING)

14..5.53
Bila perlu untuk mencegah bahaya dari angin atau lainnya maka dapat digunakan tali ya
diikatkan pada turap baja yang gunanya untuk mengontrol pada waktu diangkat;

14..5.54
Pekerja yang harus duduk diatas turap baja sebagai penghubung turap baja, harus dibe
sanggurdi atau alat lain untuk melindungi keamanannya;
14..5.55

Pekerja yang mengerjakan turap baja harus menggunakan sarung tangan;
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14..5.56
Bila perlu untuk mencegah pergeseran karena gerakan air, maka turap baja harus diber
penguat (braced) sampai posisinya kuat / aman;

14..5.57
Pekerja tidak boleh berdiri diatas turap baja bila turap baja tersebut sedang diangkut ata
dipasang pada tempatnya;
14..5.58
tambatan;

Bila sedang diberati oleh batu, dan lain lain turap baja harus diamankan dengan ikatan /

14..5.59
Dasar permukaan air yang dikeringkan harus dilengkapi dengan fasilitas pompa yang cu
supaya tetap kering;

14..5.60
Fasilitas untuk menyelamatkan diri seperti tangga dan perahu motor harus cukup untuk
bila terjadi banjir;
14..5.61

Para pekerja harus dilengkapi dengan alat penyelamat;

14..5.62
Bila turap baja sedang digeser / diangkat maka harus dikontrol dengan kabel atau deng
lain yang efektif.

BAB 15
PEKERJAA N KONSTRUKSI BAJ A DAN PENGELASAN

15..1

Konstr uksi Baja
15..1.1

Bagian – bagian konstruksi baja atau yang lain sedapat mungkin harus dibuat / dirakit di luar

pabrik;

15..1.2 Bagian - bagian yang siap dipasang (prefabricated parts) harus direncanakan dan dibuat den
baik sehingga dapat diangkut dan dipasang dengan aman :
a.

Pada waktu fabrikasi dibengkel / dipabrik;

b.
Pada waktu pengangkutan, termasuk keselamatan pihak lain pengguna jalan yang dilalui
kendaraan tersebut;
c.

Pada waktu pembongkaran / penurunan dan penyimpanan;

d.
Pada waktu pemasangan dan penyelesaian akhir.
15.1.3
Pemasangan kerangka atap harus dilakukan dari peralatan perancah atau tenaga kerja haru
dilengkapi dengan peralatan pengaman lainnya;

15.1.4
Bagian – bagian struktur pada yang mana jalan masuk mungkin sulit harus dipasang dengan
pengikatan untuk perancah – perancah gantung, tali-tali penolong , titik – titik penjangkaran, jaring peng
(safety net), tangga – tangga, dan ruji – ruji;

6214

15..1.5 Bagian – bagian struktur tidak boleh dijemur / dipanaskan atau dipotong tanpa seijin ahli tekn
berwenang;
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15..1.6

Penyetelan rangka baja harus dilakukan di bawah atau sedikit di atas tanah;

15..1.7 Pada waktu mengangkat bagian – bagian bangunan (structure) pada kedudukannya, kompon
komponen lepas atau bahan – bahan sisa harus disingkirkan dari padanya;

15..1.8 Bagian – bagian bangunan yang kapasitas sikap beban dapat berubah pada waktu orientasi
vertikalnya berubah, harus dilindungi dari gerakan tersebut, dengan jalan memasang palang penguat, p
atau yang sejenis sampai kekuatannya terjamin;

15..1.9 Apabila tenaga kerja terancam bahaya jatuh harus dipasang jala pengaman. Harus dipasang
pengaman di mana orang – orang memerlukan untuk lewat balok – balok deck.

15..2

Pekerjaan Pengelasan
15..2.1
berikut :
a.

Sebelum memulai pekerjaan pengelasan, periksalah peralatan harus diperiksa untuk hal-hal

peralatan las asitilin : harus dipastikan bahwa tidak ada kebocoran di sepanjang slang yang

b. perawatan las listrik : harus dipastikan bahwa sistem isolasi kabel – kabel instalasi listrik da
keadaan baik;
c.

aarde / grounding harus dipasang pada mesin pengelas listrik.

15..2.2 Pakailah alat keselamatan dengan benar : helm, pelindung mata, sarung tangan dengan isola
dan sepatu pengaman;
15..2.3

Dilarang melakukan pengelasan di dekat api, atau di dekat barang yang mudah terbakar;

15..2.4

Dilarang merokok pada saat mengelas, dan dilarang membuang puntung rokok sembaranga

15..2.5 Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menghindarkan timbulnya kebakaran sewaktu
mengelas dan memotong dengan las busur;

15..2.6 Tukang las dan tenaga kerja yang berada disekitarnya harus dilindungi terhadap serpihan bu
uap radiasi dan sinar berbahaya lainnya;
15..2.7 Penggunaan dan pemeliharaan peralatan las harus dilakukan dengan baik untuk menjamin
keselamatan dan kesehatan tukang las dan tenaga kerja yang berada disekitarnya.

15..3.Pekerjaan Mekanikal – Elektrikal

6215

15..3.1
Perlakukan kabel – kabel yang terkubur sebagai benda hidup. Sebelum anda memulai
penggalian, perlu menemui pejabat PLN yang berwenang, pejabat setempat atau pemilik tempat itu
barangkali mereka mempunyai layout dari jaringan kabel di area tersebut. Apabila jaringan itu ada, pe
diingat bahwa beberapa kabel mungkin tidak tercantum dalam gambar;
15..3.2
Perhatikan tanda – tanda lalu lintas, lampu – lampu lalu lintas dan tanda – tanda yang b
gunakan tempat kabel – kabel ditanam / dikubur. Gunakan ’’Cable Locator” bila ada, perlu diingat bah
kabel – kabel berdekatan satu sama lainnya, cable locator tidak mampu menjelaskan bagian – bagia
Type kabel – kabel tertentu tidak dapat ditelusuri dengan cabel locator. Setiap anda menemukan kab
beritahukan supervisor dan teman – teman sekerja;
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15..3.3
Posisi dari kabel – kabel harus diberi tanda dengan kapur, krayon, cat atau patok kayu j
tanahnya lembek;
15..3.4
Peralatan yang menggunakan tenaga listrik tidak boleh digunakan bila panjang kabel ha
meter;
15..3.5
Hati – hati menggali dengan tangan untuk kabel – kabel yang barangkali berada hanya
bawah permukaan tanah;
15..3.6
Gunakan cangkul atau sekop dan jangan menggunakan garpu atau kampak dan jangan
menancapkan tombak / lembing di dalam tanah;

15..3.7
Jika menemukan kabel dalam beton, jangan beton itu dipecahkan tetapi mintalah petunj
15..3.8
Jika kabel rusak walaupun sedikit secepatnya diberi tanda – tanda yang jelas;
15..3.9
Mintalah keterangan dari penguasa yang bersangkutan dan pemilik tempat jika di pabrik
pabrik mempunyai layout dari jaringan pipa – pipa gas, saluran air / selokan, kabel – kabel telpon dan
lakukan metoda kerja seperti yang diuraikan diatas;
15..3.10
Jangan menggunakan alat – alat penggalian mekanik dalam jarak setengah meter dari
Jika tercium bau gas, usahakan agar tidak ada sumber percikan api di dekat itu seperti menyulut roko
mesin kendaraan bermotor yang dihidupkan dan jangan sampai orang lain mendekat serta segera be
atau panggil petugas yang berwenang;
15..3.11
Jangan menggunakan peralatan di atas atau dekat dengan pipa gas yang memungkinka
gas dapat pecah. Semua pipa – pipa atau kabel – kabel yang terlihat harus ditutup, ditunjang bila pen
dilakukan. Jangan jadikan kabel atau pipa sebagai tempat sandaran peralatan atau dijadikan tangga
keluar masuk dalam tempat penggalian.
15..4

Pekerjaan Hidrom ekanikal
15..4.1
Pekerja diwajibkan menggunakan APD khususnya : helm, sarung tangan kulit, sabuk
keselamatan;
15..4.2

Untuk pekerja yang bekerja di tempat tinggi harus mematuhi persyaratan pada BAB 12

15..4.3
Untuk pekerja yang bekerja dengan lingkungan pekerjaan kelistrikan gunakan ketentua
ada di Pasal 15.3.
15..5

Pekerjaan Pengecatan

15..5.1
Dilarang menggunakan bahan cat, pernis dan zat warna yang berbahaya, atau pelarut y
berbahaya;

15..5.2
Apabila digunakan bahan cat yang mengandung zat yang dapat meresap ke dalam kulit
cat harus menggunakan APD (sarung tangan, masker, topi, baju kerja, dll);
15.5.3

Hindari sikap ingin merokok, atau jangan merokok saat melaksanakan pekerjaan pengeca

15..5.4
Dilarang mengecat di dekat api. Jauhkan bahaya api terhadap bahan cat dan zat aditif la
yang mempengaruhinya, dari lokasi pengecatan;

15..5.5
Tindakan pencegahan harus dilakukan agar tukang cat tidak menghirup uap, gas atau a
debu yang berbahaya, sehingga pelihara ruang pengecatan, jangan sampai udara terkontaminasi uap
bahan cat, (seperti bahan pengencer zat, bahan pencampur cat, atau bahan kimia lainnya untuk kep
pengecatan dan bahan campuran lainnya) sehingga cukup pekat dan menjadikan susah untuk berna
6216
http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (53 of 67)23/03/2008 10:13:12

55/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

Tukang cat harus memakai alat pelindung pernafasan (respirator);

15..5.6
Harus tersedia sirkulasi udara yang memadai, misalnya blower untuk pekerjaan penyele
(finishing) dan pengecatan di dalam ruang tertutup;

15..5.7
Ruangan pengecatan harus dibiarkan dalam keadaan terbuka. Jika terpaksa melakukan
pengecatan dalam ruang tertutup harus dipastikan ada sirkulasi udara seperti ketentuan pada Pasal
15..6

Pekerjaan Pengakhiran (Finishi ng)
15..6.1
Pekerja diwajibkan menggunakan APD khususnya : helm. sarung tangan kulit, sabuk
keselamatan;
15..6.2

Untuk pekerja yang bekerja di tempat tinggi harus mematuhi persyaratan pada BAB 12

15..6.3
Untuk pekerja yang bekerja dengan lingkungan pekerjaan kelistrikan gunakan ketentua
ada di ayat 15.3.;

15..6.4
Untuk pekerja yang bekerja dengan lingkungan pekerjaan pengelasan gunakan ketentu
ada BAB 15;

15..6.5
Untuk pekerjaan yang menggunakan konstruksi dari bahan baja, gunakan ketentuan ya
pada ayat 15.3.
BAB 16
PENGGENANGAN (IMPOUNDING)

16.1.1
Sebelum digenangi, kawasan harus dibersihkan dari material, sisa – sisa pohon / kayu d
dapat hanyut dan merusakkan bangunan air, pintu air, dan bangunan lainnya;
16.1.2

Di dalam kawasan yang akan digenangi tidak diijinkan adanya tempat pembuangan limb

kimia dan bahan beracun dan berbahaya yang licit (leachete) dapat mencemari perairan dan membah
bangunan (menyebabkan korosi);

16.1.3
Sebelum penggenangan dilakukan harus diberikan tanda dan pemberitahuan kepada pe
dan penduduk dan harus dipastikan bahwa tidak ada peralatan, orang, dll, di kawasan yang akan dige

16.1.4
Tindakan penjagaan harus dilakukan untuk mengantisipasi perpindahan binatang melat
dan binatang berbisa lainnya ke permukiman terdekat akibat habitatnya tergenangi yang dapat
membahayakan penduduk dan pekerja;

16.1.5
Tanda Peringatan Bahaya, Tanda Larangan, dan Tanda Pemberitahuan harus dipasang
tempat-tempat yang memerlukan untuk menjaga keselamatan pekerja dan pengunjung baik karena
kedalaman air, lereng yang terjal, permukaan lereng licin, atau kondisi yang mengandung bahaya lain

BAB 17
PENGUNAAN PERALATAN KONSTRUKSI
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Alat Ang kat

17.1.1
Alat–alat angkat harus direncanakan dipasang, dilayani dan dipelihara sedemikian rupa se
terjamin keselamatan dalam pemakaiannya;

17.1.2. Peralatan dari alat alat angkat harus direncanakan dengan matang, agar tidak menimbulkan
kecelakaan. Kecelakaan yang mungkin terjadi antara lain :
a.
Muatan yang melebihi kapasitas
b.
c.
d.
17.1.3

Kerusakan mesin
Kabel baja pengangkat putus
Terjepit

Peralatan dimaksud antara lain :
a.
Poros penggerak
b.
Mesin – mesin
c.
Kabel – kabel baja
17.1.4

Kran angkat yang dipakai, dibuat dan dipertimbangkan terhadap :

a.
b.

Perimbangan dari setiap bagian peralatan bantu yang besarnya muatan yang diangkat;
Pengaruh, kondisi dan ragamnya muatan dan kekuatannya;

c.

Perpasang;

d.

Mempertimbangkan tegangan :
Tegangan maksimum yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan maksimum yan
diijinkan;
harus ada keseimbangan sehingga dapat berfungsi tanpa melalui batas – batas
pemuaian, pelenturan, getaran, puntiran dan tanpa terjadi kerusakan sebelum batas wa
•

•

e.
Setiap
kran
angkat
yang
tidak
direncanakan
untukmempunyai
mengangkut
muatanradius
kerja muatan;
maksimumya
diijinkan
pada
semua
posisi
yang
dapat
dicapai, harus
petunjuk
f.
Derek (Derricks) harus direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga terjamin
kestabilannya waktu bekerja;
g.

Kaki rangka yang berbentuk segitiga, harus :
i.
ii.

17..1.5

Terbuat dari bahan yang memenuhi syarat
Terjamin keamanannya waktu mengangkat beban maksimum

Pencegahan dan Larangan :

a. Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk melarang orang memasuki daerah lintas kera
(traveling crane) untuk menghindarkan kecelakaan karena terhimpit, dll;

b. Pesawat – pesawat angkat mono-rail harus dilengkapi sakelar pembatas untuk menjamin a
perjalanan naik dari peralatan angkat (lifting device) harus berhenti dijarak yang aman pada pos

c. Tiang Derek (gin pales) harus dari bahan yang kuat dan harus dijangkarkan dan diperkuat
kabel
6218

d.

Semua bagian – bagian dari kerekan (winches) harus memenuhi syarat antara lain :
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i.

Mampu menahan tekanan beban maksimum yang terjadi ;
ii.
iii.

17.1.6
a.

Aman terhadap kemungkinan putus / jatuh;
Tidak merusak kabel atau tambang.

Penggunaan dan penempatan dongkrak
Posisi dongkrak harus betul-betul aman, tidak memutar atau bergeser.

b.
Dongkrak harus dilengkapi dengan peralatan yang effektif untuk mencegah agar tidak melebih
maksimum (over travel).
Persyaratan Operator Alat An gkat

17.1.7
Operator keran angkat (crane) harus memenuhi kompetensi operator keran angkat se
peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 01/MEN/1989, tentang klasifikasi syarat-syarat Operator Ke
Angkat;

17.1.8
Setiap operator keran angkat harus memiliki SIO (Surat Ijin mengoperasikan) alat, yang
dikeluarkan oleh badan yang berwenang;
17.1.9
Operasi keran angkat harus oleh operator yang telah mendapatkan sertifikasi pelatihan
mempunyai SIO seperti yang di atur pada ayat (17.1.8);

17.1.10
Penempatan Operator di pesawat angkat harus sesuai dengan kelas / tingkatan kema
angkat keran tersebut.

17..2

Peralatan Pekerjaan Tanah

17..2.1
Alat – alat penggalian tanah yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga terj
keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya;
17..2.2
Kestabilan posisi peralatan harus dijaga :

a.
Tanah dasar kedudukan alat harus rata, padat dan mampu menahan beban pada waktu
opersional;
b.

Pada kondisi tertentu, perlu diberi bantalan dari kayu atau plat baja;

c.
Penempatan pada daerah galian, jaraknya harus dihitung dengan cermat dan memperhitungka
pengaruh kemiringan, jenis tanah dan kestabilannya.
17..2.3

Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke tempat kerja;

17..2.4
Sebelum meninggalkan bulldozer atau scrapper, operator harus yakin bahwa mesin dala
keadaan terkunci dan tidak bergerak;

17..2.5
Pengamanan pada malam hari maupun pada waktu-waktu libur / tidak dipergunakan ha
- betul dilaksanakan.
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Mesin Pemecah Batu (Stone Crusher)

17..3.1
Untuk menjamin kesehatan tenaga kerja pada bagian pengolahan batu agar tidak meng
debu silikat, harus dilakukan tindakan pencegahan dengan menggunakan masker pernafasan (respir
dan alat pelindung diri berupa memakai kacamata debu, sepatu pengaman, dan helm;

17..3.2
Bila seseorang yang masuk ke tempat / ke dalam stock-bin atau silo harus menggun
perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai :
a.
Siapa saja yang masuk ke tempat / ke dalam stockbin atau silo harus menggunakan perlengka
keselamatan kerja.

17.4

b.

Bila masuk ke gudang / silo semen tenaga kerja wajib memakai masker debu dan kaca mata d

c.

Ruangan gudang / silo harus cukup tersedia ventilasi udara.

Alat Pencampur As pal (Asphalt Mixing Plant)

17.4.1
Perlengkapan instalasi pencampur aspal :
a.
harus dibuat dan dilengkapi dengan alat pengaman / pencegahan terhadap bahaya akibat bah
bahan panas, api terbuka, uap panas, debu dan lain-lain;
b.

harus dilakukan pemeriksaan berkala agar alat-alat dapat berfungsi dengan baik;

c.

harus dilakukan pemeliharaan / perawatan sesuai buku manual.

17. 4.2
Operator dan pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri berupa sepatu (safety sho
pelindung pernafasan (respirator), dan helm;

17..4.3
Tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjamin agar orang yang tidak berkepen
memasuki tempat kerja mesin pengolah aspal dengan memasang pagar, dan rambu larangan masuk

17..5

Mesin Pengaduk Beton (Concrete Mixer)

17..5.1
Semua gigi, rantai – rantai dan roda pemutar dari pengaduk beton harus dilindungi sec
nya untuk mencegah kecelakaan;

17..5.2
Penyanggah pengaduk beton harus dilindungi oleh pagar pengaman untuk mencegah p
pekerja lewat di bawahnya ketika alat yang bersangkutan sedang diangkat;

17..5.3
Bila kedudukan operator lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter di atas tanah, maka harus
dilengkapi dengan :

a. Sarana untuk mencapai seperti dengan tangga yang sesuai dengan persyaratan – persyar
yang tercantum dalam bab 12; dan

6220

b. Pegangan pengaman dan plat pengaman kaki yang sesuai dengan persyaratan – persyara
yang tercantum dalam ayat (12.9.1) sampai dengan ayat (12.9.3).
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17..5.4
Hoppers yang memungkinkan seseorang terjatuh kedalamnya dan pisau – pisau dari m
dengan tipe batch dan through harus dilindungi secukupnya dengan terali;

17..5.5
Sebagai tambahan dari rem, penyanggah pengaduk beton harus dilengkapi dengan sua
yang dapat mengunci alat – alat tersebut, dapat menganjal pada waktu alat pengaduk dituang.
Cara Penggunaan :

17..5.6
Tidak seorangpun diperkenankan berjalan di bawah penyanggah kecuali bila penyangg
bersangkutan, telah diamankan dengan dua cara yang tidak tergantung satu dengan yang lainnya;

17..5.7
Operator mixer beton tidak diperkenankan menurunkan penyangga sebelum semua pek
berada di tempat yang aman;
17..5.8

Daerah sekitar pengaduk beton harus bersih dari benda – benda penghalang;

17..5.9
Pada waktu membersihkan tabung pengaduk tindakan – tindakan pengamanan harus d
secukupnya untuk melindungi para pekerja didalamnya, misalnya dengan mengunci tombol dalam po
terbuka melepaskan sikring – sikring atau dengan cara mematikan sumber tenaga;
17..5.10
17..5.11
lain :

Tali dan cakra pengerek harus diperiksa tiap hari kerja;
Kecelakaan yang mungkin terjadi adalah akibat kecerobohan atau kekurang hati-hatian

a.

Disebabkan oleh bagian bagian mesin yang bergerak atau berputar;

b.

Terkena curahan adukan beton;

c.

Kejatuhan benda-benda / bahan bangunan;

d.

Terkena lemparan krikil dari drum pengaduk mortar yang berputar.

17..5.12
Mesin pengaduk beton (concrete mixer) yang digunakan harus di lengkapi dengan alat
pengaman dari bahaya bagian bagian yang berputar;
17..5.13
baik;

Mesin mesin harus dijalankan serta dipelihara dengan baik, agar dapat selalu berfungsi

17..5.14
Setiap selesai penggunaan, bagian-bagian yang penting harus dibersihkan dari sisa adu
maupun kotoran yang lain;
17..5.15

17..6.

Alat yang sedang tidak dipakai :

a.

disimpan dalam gudang tertutup dan aman dari pencurian, dll;

b.

mesin dalam keadaan bersih dan siap dioperasikan.

Peralatan Pemindahan Tanah
Umum

17.6.1.
Peralatan pemindahan tanah harus dilengkapi dengan sebuah plat petunjuk atau semac
yang menunjukkan :
a.
Berat total / kotor;
b.
Tekanan gandar maksimal dalam hal peralatan yang beroda rantai (caterpillar), tekanan tanah
c.
Berat sendiri.
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17.6.2.
a.
b.
c.
d.
e.
17.6.3.

Peralatan pemindahan tanah harus dilengkapi dengan :
Sinyal listrik yang tidak bersuara;
Lampu sorot untuk gerakan maju dan mundur;
Rem – rem mekanik dan rem – rem tangan;
Lampu – lampu belakang; dan
Alat – alat peredam.

Operator – operator peralatan pemindahan tanah harus dilindungi secukupnya terhadap

dengan kabin, penahan angin (wind screen) atap atau dengan cara – cara lain;
17.6.4.

Peralatan pemindahan tanah dengan kabin harus dilengkapi dengan :

a.

Penunjuk arah; dan

b.

Kaca spion yang dipasang pada kedua sisinya.

17.6.5.
Operator peralatan yang menggunakan draglines atau tali – tali penarik harus dilindungi
secukupnya terhadap sambaran tali yang terputus;
17.6.6.

Bila perlu untuk mencegah terjadinya kecelaka-an, operator – operator dari peralatan

penimbunan harus dilindungi terhadap bagian – bagian muatan yang terjatuh.
Cara Penggunaan Peralatan

17.6.7.
Peralatan pemindahan tanah tidak boleh dihidupkan sebelum semua pekerja berada dit
yang aman;

17.6.8.
Tidak seorangpun diperkenankan untuk memasuki radius kerja dari peralatan pemindah
tanah yang sedang bekerja;

17.6.9.
Tindakan pengamanan secukupnya harus diambil untuk mencegah agar peralatan pem
tanah dijalankan didekat benda – benda yang bersifat konduktor listrik;

17.6.10.
Pemeriksaan sehari – hari harus dilaksanakan terhadap bagian – bagian yang erat kaita
terhadap keselamatan yang antara lain berupa : motor peralatan pemindahan tanah, rem, roda gigi ke
chassis, pisau (blades), tangkai pisau, rantai roda gigi (tracks), kawat, roda katrol, peralatan hydrauli
bagian meter yang bergerak, transmisi, baut dan bagian – bagian lainnya;
17.6.11.
jelas;

Jalan dan jalur pengangkut yang berdebu harus disiram air untuk menjaga pandangan y

17.6.12.
Peralatan pemindahan tanah tidak boleh ditinggalkan pada suatu tanjakan, di lereng, ata
tempat labil dengan mesin yang masih hidu;

17.6.13.
Sejauh mungkin diusahakan agar peralatan pemindahan tanah tidak ditinggalkan di jala
pada malam hari;

17.6.14.
Bila peralatan pemindahan tanah terpaksa harus ditinggalkan dijalan raya, maka harus d
tanda – tanda secukupnya berupa lentera, bendera merah atau alat tanda pengaman lainnya;
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17..6.15

Orang yang tidak berkepentingan dilarang menumpang pada peralatan pemindahan tan

17..6.16

Pembetulan, pemeliharaan atau perbaikan tidak boleh dilakukan pada waktu kendaraan

17..6.17
Plat injak (deck plates) harus bersih dari oli, gemuk, lumpur atau cairan – cairan lainnya
dapat membuat tergelincir.

17.7

Excavator
17..7.1

Excavator harus dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kestabilan;

17.7.2 Apabila perlu untuk mencegah kecelakaan selama pemeriksaan, atau perbaikan, lengan peno
power shovels harus dilengkapi dengan tangga yang dilindungi oleh pengangan pengaman dan plat
pengaman kaki (toe – board);

17.7.3. Pedal rem untuk setiap gerakan dari power shovels harus mempunyai dua alat pengunci ya
tergantung satu sama lain;

17..7.4. Excavator harus dilengkapi dengan alat penyetop darurat yang dapat bekerja cepat dan tida
hubungannya dengan alat – alat pengontrol;

17.7.5. Excavator yang dilengkapi dengan unit untuk panggilan yang dalam harus dirancang sedemik
sehingga gigi pengeruknya tidak dapat mendekati lengannya sampai sejarak 40 (empat puluh) cm ata
dilengkapi dengan suatu alat penyetop yang dapat dipercaya yang dapat mencegah kejadian ini;

17.7.6. Excavator yang digunakan untuk pekerjaan angkat dengan gigi pengangkat harus dileng
dengan suatu plaat petunjuk pada lengannya yang memuat keterangan secara jelas dan tahan lama y
menyatakan beban maksimal yang diijinkan dari gigi pengangkat.

17.7.7. Beban maksimal yang dimaksud dalam ayat (8.2.7) harus berlaku untuk keadaan yang pali
menguntungkan dalam hubungannya dengan stabilitas dimana excavator tersebut dapat digunakan u

pekerjaan angkat apabila berdiri pada landasan horizontal yang mantap;
17.7.8. Excavator yang dilengkapi untuk digunakan sebagai kran – kran yang bergerak harus diadak
pemeriksaan dan pengujian sebagaiman disyaratkan bagi alat – alat pengangkat.
Cara Penggunaan Excavator
17.7.9.

Operator excavator harus :
a. Sedikitnya berumur 18 tahun, dan;
b. Sudah terbiasa menjalankan dan me-melihara mesin yang bersangkutan.

17.7.10. Excavator
harus ditempatkan
sedemikian
rupamenjalankan
hingga :
a.
Terdapat
ruangan yang
cukup untuk
;
b.
Operator harus mempunyai pandangan yang jelas terhadap daerah tempat bekerjanya .
c.
Tidak ada bahay untuk terjungkal, selip atau terbalik.

17..7.11. Selama Ecavator sedang bekerja :
a. Tidak seorangpun diperkenankan memasuki daerah kerja tanpa terlebih dahulu memberitahuk
operator ; dan
b. Tidak seorangpun diperkenankan bekerja, melewati atau berdiri dibawah pengeruk yang sedan
diangkat atau sedang mencengkeram.
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17.7.12. Orang – orang yang tidak berkepentingan dilarang naik plat-form pada waktu Ecavator seda
bekerja.

17..7.13 Lengan harus dicegah terhadap ayunan yang terjadi sewaktu – waktu selama alat beroperas
sedang dalam pengangkutan.
17.7.14. Pengeruk atau alat pencengkrampower shovels harus dicegah terhadap kemungkinan –
kemungkinan anjlok (dipping ), terjungkal atau terayun selama alat bekerja.

a.

17.7.15. Sebelum meninggalkan power shovels, operator harus :
Menetralkan gigi utama; dan
b. Menurunkan pengeruk atau alat penceng-kram ke tanah;
c. Mematikan mesin.

17.7.16. Pengeruk atau alat pencengkram Ecavator harus dimatikan untuk mencegah gerakan s
diperbaiki atau sewaktu mengganti gigi.

17.7.17. Apabila sebuahexcavator sedang bekerja dekat sebuah dinding atau konstruksi semacamny
orang – orang harus dicegah untuk memasuki daerah berbahaya, yang memungkinkan mereka terben

apabila mesin berayun.
17.7.18. Truk – truk tidak dibenarkan dimuati di seberang tempat dimana ada kemungkinan bahaya d
benda – benda seperti batu – batu yang jatuh dari pengeruk – pengeruk, yang lewat di atas kepala, dim
hal ini tidak dapat dihindari, maka tak seorangpun diperkenankan berada dalam kabin selama proses
pemuatan.

17.7.19. Truk – truk harus diparkir sedemikian rupa jauhnya dari excavator sehingga jarak bersih anta
dan bagian atas (superstructure) excavator sedikitnya 60 (enam puluh) cm, meskipun alat tersebut sed
berputar .

17.7.20.
Selama
pekerjaan
sedang dilaksanakan dengan menggunakan bucket, hydraulics pistonny
ditarik masuk
dalam
silinder hidraulics-nya.

17.8. Bulldozer
17..8.1. Sebelum meninggalkan bulldozer harus :
a.
Menarik rem;
b.
Menurunkan pisau (blade); dan
c.
Menetralkan gigi;
d.
Mematikan mesin.

17.8.2. Pada waktu pekerjaan selesai bulldozer harus ditem-patkan di tanah yang datar dan stab
17.8.3.
17.8.4.

17..9

Pisau bulldozer harus selalu rendah posisinya pada waktu bulldozer menanjak.
Pisau bulldozer tidak boleh digunakan sebagai rem, kecuali dalam keadaan darurat.

Mesin Pemadat Jalan (Road Compacto r)
6224

http://slide pdf.c om/re a de r/full/ke pme npu-384-2004-te nta ng-pe doma n-k3-pa da -proye k-be ndunga n

http://www.pu.go.id/itjen/hukum/km384-04l.htm (61 of 67)23/03/2008 10:13:12

63/69

Lampiran Kepmen Kimpraswil No 384-2004
5/11/2018

Ke pme npu 384 2004 Te nta ng Pe doma n k3 Pa da Proye k Be ndunga n - slide pdf.c om

17.9.1. Sebelum menggunakan mesin pemadat jalan, tanah harus diperiksa daya dukungnya dan koe
keamanannya, khususnya pada tepi – tepi kemiringan dari satu timbunan.

17.9.2. Tidak seorangpun diperkenankan naik mesin pemadat saat sedang berjalan kecuali oper
17.9.3. Mesin pemadat jalan bertenaga besar tidak boleh dihidupkan dengan tangan.

17.9.4. Perseneling mesin pemadat jalan tidak boleh dalam keadaan netral pada waktu berjalan men
17.9.5.

Bila mesin pemadat jalan sedang tidak digunakan:

a.
Rem harus diinjak / ditarik;
b.
Roda gigi terendah harus digunakan apabila mesin pemadat jalan sedang menanjak (
pada jalan menanjak);
c.
Bila mesin pemadat berhenti pada posisi menurun maka harus digunakan gigi mundu
d.
Kunci kontak harus dimatikan; dan
e.
Roda – roda harus diganjal.

17.9.6. Sedapat mungkin mesin pemadat jalan jangan ditinggalkan di jalan raya setelah pekerj
selesai;

17.10

Alat – alat Pemuat (Ban Berjalan atau Wheel Loaders)
17.10.1.

Alat – alat pemuat harus dilengkapi dengan kabin untuk melindungi benturan;

17.10.2.
Apabila ada kemungkinan operator mendapat kecelakaan akibat benturan antara len
penciduk (bucket jib) dengan bagian – bagian tetap dari alat tersebut, maka kabinnya harus memen
persyaratan – persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (8.8.3) sampai dengan ayat (8.8.8);

17.10.3.
Pintu – pintu samping kabin harus diatur sedemikian rupa sehingga bila sedang terbu
mungkin terbentur oleh lengan penciduk (bucket jib). Pintu – pintu berengsel harus dipasang hingg

mudah dilepas,
misalnya engselnya harus dipasang dengan perantaraan baut – baut yang dimatikan
dengan
cara semacamnya;

17.10.4.
Jendela samping yang dapat dibuka atau dilepas dan lubang – lubang lainnya didala
dimana kemungkinan operator mendapat kecelakaan apabila ia mengeluar-kan tangan atau lengann
harus ditutup dengan teralis yang kuat dan cukup rapat;
17.10.5.

Apabila kaca jendela samping yang tidak bertralis pecah harus segera diganti.

17.10..6.
Tutup atap (roof hatches) atau kerangka belakang yang dapat dibuka harus dapat
dipergunakan sebagai jalan keluar darurat.;

17.10.7.
Didalam kabin harus ada tanda peringatan yang melarang melepas / membuka pintu
kerangka samping yang tidak terlindung atau teralis.

17.11

Tractor Truck

17.11.1. Tractor truck haruslah terbuat dari konstruksi yang kukuh agar dapat menahan tegangan y
paling berat sebagaimana alat – alat tersebut diperuntukkan;

6225

17.11.2. Tractor truck harus dilengkapi dengan sebuah kabin atau ruang kemudi dan sebuah temp
duduk untuk pengemudinya, alat rem yang cukup, sarana yang aman untuk keluar masuk, lampu – lamp
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penerangan, perlengkapan sinyal dan apabila perlu untuk mencegah kecelakaan dengan pelindung lump
roda – rodanya;

17.11.3. Mesin pemuat (loading machine) harus dilengkapi dengan kabin yang kuat dan dilengkapi d
alat pengaman sehingga tenaga kerja tidak tergencet oleh bagian – bagian mesin yang bergerak.
17.12

Traktor Truck Pengangku t

17.12.1.
Traktor truck yang digunakan harus dipelihara sedemikian rupa untuk menjamin agar d
menahan tekanan dan muatan maksimum yang diijinkan, dapat dikemudikan, serta direm dengan am
dalam situasi bagaimanapun juga. Traktor truck tersebut hanya boleh dijalankan oleh pengemudi yan
terlatih, memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai ketentuan.
17.13. Kabin

17.13.1. Disain dari pada kabin mesin – mesin kerja harus memberi kepada operator untuk bekerja dal
posisi yang nyaman. Kontrol – kontrol, jalan masuk, tempat duduk operator, jendela dan sebagainya, har
dijaga dalam kondisi yang baik;

17.13.2. Kabin harus sedemikian kuat dan dipasang sedemikian rupa agar dapat memberikan
perlindungan secukupnya kepada pengemudi :
a.
Apabila pengemudi tersebut ada kemungkinan terkena benda yang terjatuh atau mela
b.
Apabila muatan sedang dipindahkan.
17.13.3.

Kabin harus diatur sedemikian rupa, sehingga :
a.
Interiornya (bagian dalamnya) mendapat ventilasi secukupnya dan apabila perlu
mendapatkan pemanasan dengan alat pemanas (untuk daerah dingin) atau alat pendingin
daerah panas;
b.
Pengemudi harus mempunyai ruang pandangan yang cukup.

17.13.4. Kabin harus dilengkapi dengan : Penahan angin dan jendela – jendela yang dibuat dari baha
transparan yang tidak akan pecah menjadi pecahan – pecahan yang tajam apabila terkena benturan yan
dan sebuah alat pembersih kaca yang digerakkan oleh motor;

17.13.5. Tractor dan truck harus dilengkapi dengan plat injak kaki atau anak – anak tangga dan pegan
tangan sehingga memungkinkan untuk keluar masuk kedalam kabin dengan aman.

17.13.7. Kabin harus diatur sedemikian rupa sehingga pengemudi dapat keluar dengan mudah dari tra
atau truck apabila berada dalam keadaan darurat.
17.13.8.
duduk pengem
udi harus
a. Tempat
Direncanakan
sedemikian
rupa:agar dapat menyerap getaran dengan baik;
b. Mempunyai sandaran belakang dan injakan kaki; serta
c. Memberikan kenyamanan pada umumnya.

17.13.9. Pedal – pedal pengontrol harus :
a. Cukup lebar ;
b. Memberikan tempat berpijak kaki dengan aman; dan
c. Apabila perlu, harus diberi perforasi (lubang – lubang) untuk menjaga agar permukaannya selalu b
dari tanah, lumpur dan sebagainya.
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17.4. Rem

17.14.1. Traktor dan truk harus dilengkapi dengan rem yang sanggup menahannya dalam keadaan pembebana
paling berat yang harus ditariknya dalam segala keadaan dan pada segala kemiringan untuk mana kendaraan ya
bersangkutan direncanakan.
17.14.2. Harus dapat mengunci remnya apabila traktor atau truk yang bersangkutan sedang berhenti.
17.15. Pipa Knalpot
17.15.1. Pipa knalpot dari traktor, harus :

a.
Ditempatkan sedemikian rupa agar tidak memungkinkan terkumpulnya gas dan asap yang membah
disekitar pengemudi; dan
b.

Dilengkapi dengan alat penangkal percikan bunga api (spark arrestor).

17.16. Truk Pengangkat dan Truk Untuk Keperluan Lainnya ;
Konstruksi :

17.16.1. Besarnya kapasitas harus tertulis atau terbaca dengan jelas pada setiap truk pengangkat dan
forklift.

17.16.2. Truck forklift harus dilengkapi dengan sebuah atap di atas kepala atau pelindung lainnya yang
memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan atas operator yang disebabkan oleh benda – benda ya

17.16.3. Semua truk untuk keperluan konstruksi dlengkapi dengan klakson, gong, pluit atau alat pering

lainnya yang cukup.
17.16.4. Setiap alat pengangkat dan truk forklift yang digerakkan dengan tenaga penggerak harus dilen
dengan peralatan rem yang dapat dikunci.

17.16.5. Mekanisme alat pengangkat yang dapat turun naik dan truk – truk forklift harus dapat dikunci p
setiap kedudukan.

17.16.6. Truck pengangkat dengan platform untuk menumpuk barang – barang yang dapat digerakkan
naik dengan menggunakan tuas yang digerakkan oleh tangan harus dilengkapi dengan sebuah alat otom
yang dapat menahan beban yang sedang diangkat dan membebaskan tuas tersebut dari beban lainnya,
bergerak kembali apabila tuas digerakkan / distel kembali oleh operator yang bersangkutan.

17.16.7. Truk forklift yang sedang menangani barang – barang kecil atau beban – beban yang tidak sta
harus dilengkapi dengan sandaran – sandaran beban yang cukup untuk mencegah terjatuhnya sebagian
ke arah tiangnya.
17.16.8. Sambungan garpunya harus dilindungi secukupnya terhadap kemungkinan penggeseran.

17.16.9. Truck yang digerakkan dengan tenaga listrik harus dilengkapi dengan sebuah tombol yang da
mematikan listriknya secara otomatis apabila pengemudinya meninggalkan truknya.

17.16.10. Pedal dan platform kemudi diatas truk dimana pengemudi berpijak harus mempunyai permuka
tidak licin.
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Cara Penggu naan :

17.16.11. Truk pengangkat dan truck untuk keperluan industri lainnya hanya boleh dijalankan oleh orang
yang telah mendapatkan latihan secukupnya.

17.16.12. Pada waktu truk pengangkat dan truk forklift sedang berjalan, bebannya harus diusahakan pad
kedudukan yang serendah mungkin.

17.16.13. Truk pengangkat dan truk forklift dilarang dipakai di atas permukaan tidak rata / dan membaha
17.16.14. Truk forklift dilarang dimuati atau dikosongkan apabila kendaraan yang bersangkutan sedang

17.16.15. Apabila muatannya menghalangi pandangan pengemudinya maka bekerjanya truk forklift haru
diatur / dibimbing dengan sinyal – sinyal.
17.16.16. Tidak seorangpun kecuali pengemudinya diizinkan mengendarai truk untuk keperluan industri
digerakkan dengan mesin, kecuali apabila disediakan tempat berdiri atau duduk yang aman baginya.
17.16.17. Platform pengangkat :
a.

Jangan ditumpukkan di atas bahan yang tidak stabil, dan

b.
Harus dijaga agar supaya selalu berkedudukan rata.
17.16.18. Muatan yang diikat dengan menggunakan kawat atau pita logam dilarang diangkat dengan tru
pengangkat atau truk forklift apabila sebagian kawat atau pita logam tersebut kedapatan dalam keadaan
17.16.19. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mencegah tertumpahnya muatan.

17.17. Penggunaan Alat Bantu Kerja Konstruks i
17.17.1.

Alat Pneumatik
Semua bagian – bagian alat–alat peneumatik termasuk selang – selang dan sambungan :

17.17.2.

a.

harus direncanakan untuk dapat menahan dengan aman tekanan kerja maksimum;

b.

harus dilayani dengan hati – hati sehingga tidak merusak atau menimbulkan kecelakaan.

Mesin untuk pekerjaan kayu

a.
Mesin – mesin pekerjaan kayu yang digunakan harus dipelihara dengan baik sehingga terjami
keselamatan dan kesehatan dalam pemakaiannya.
b.

Gergaji bundar (disc saw) harus dilengkapi dengan alat–alat :
i
ii
iii

untuk mencegah bahaya singgung dengan mata gergaji;
untuk mencegah bahaya tendangan belakang;
pengaman terkena serpihan yang berterbangan atau mata gergaji yang patah

17.17.3. Perkakas Tangan

Daun gergaji pita harus dengan tegangan, dudukan dan ketajaman yang memenuhi syarat dan harus
kecuali bukan yang perlu untuk menggergaji.
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17.17.4. Mesin Ketam

Mesin ketam harus dilengkapi dengan peralatan yang baik untuk mengurangi bidang bukan serut ya
membahayakan dan untuk mengurangi bahaya tendangan belakang.
17.7.5.
a.

Alat - alat Lain

Alat – alat kerja tangan harus dari mutu yang cukup baik dan harus dijaga supaya selalu da

keadaan baik.
b.
Penyimpanan dan pengangkutan alat – alat tajam harus dilakukan sedemikian rupa sehingg
membahayakan.

c.
Perencanaan dan pembuatan alat-alat kerja tangan harus cocok untuk keperluannya dan tid
menyebabkan terjadinya kecelakaan.

d.
Alat – alat kerja tangan harus didisain dari bahan dan tanpa kerusakan. Mereka harus digun
sesuai dengan tujuan disain, pemeliharaan yang baik dan penyimpanan yang aman.

BAB 18
PEMENUHAN FASILITAS K ANTOR PROYEK,
BARAK KERJA, BENGKEL / MOTOR-POOL / GUDANG DAN PENGOPERASIANNYA

18.1. Pemenuhan Fasilitas K esehatan, Kebersihan Kantor dan Barak Kerja

18.1.1. Pelaksana Konstruksi harus menyediakan bangunan perkantoran dan barak kerja bagi tenaga kerja
18.1.2. Ruang kerja dan perkantoran harus dilengkapi dengan penerangan yang memadai;
18.1.3. Fasilitas toilet harus diadakan dan dipelihara kebersihannya:
a. untuk pekerja sampai dengan 20 (dua puluh) orang harus disediakan 1 (satu) unit toilet dan 1 (sa
urinoir;
b. untuk pekerja 21 (dua puluh satu) orang hingga 199 orang ditambahkan 1 (satu) unit toilet dan 1 (s
unit urinoir setiap tambahan 40 orang;
c. untuk pekerja 200 orang ke atas harus ditambahkan 1 (satu) unit toilet dan 1 (satu) unit urinoir setia
tambahan 50 orang;
18.1.4. Fasilitas mencuci dengan air mengalir harus disediakan diberikan dan dipelihara :
a.
b.
c.

Sanitasi
fasilitas
untuk
mencuci;
Fasilitas dan
untuk
menukar
pakaian;
Fasilitas yang diberikan dan menyimpan, mengeringkan pakaian;
18.1.5. Bantuan untuk pengambilan makanan dan tempat perlindungan selama gangguan karena k
cuaca yang merugikan;
18.1.6. Pekerja pria dan wanita harus disediakan fasilitas sanitasi dan fasillitas untuk mencuci yang
18.1.7. Pengurus harus menyediakan fasilitas air minum yang memadai;
18.1.8. Pelaksana konstruksi harus menyediakan kantin yang menyajikan makanan yang berkualitas
memadai dan dalam jumlah cukup;
18.1.9. Semua tempat istirahat, kantin, toilet dan fasilitas mencuci harus dalam jumlah mencukupi, te
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kerja harus nyaman dan bersih, terpelihara dengan baik, ventilasi harus cukup;
18.1.10. Pengelolaan sampah dan limbah :
a.
Kotak sampah harus disediakan di setiap ruang kerja dan di sekitar ruang kerja dengan jum
kapasitas memadai ;
b.
Kotak sampah harus dibersihkan dan sampah dibuang di tempat pembuangan sampah yang
ditentukan;
c.
Sampah, limbah, dan kotoran tidak boleh dibuang secara sembarangan yang dapat menye
pencemaran lingkungan;

18.1.11. Semua karyawan harus diperiksa oleh mandor sebelum bekerja untuk meyakinkan secara fis
mereka mampu terhadap pekerjaan dan bebas dari tanda – tanda mengidap penyakit.
18.1.12. Karyawan yang bekerja pada ketinggian harus diperiksa oleh mandor sebelum memulai bek
setiap hari. Karyawan – karyawan yang menunjukkan tanda – tanda sakit tidak diperbolehkan bekerja
ketinggian.
18.2.

Bengkel dan Motor Pool
18..2.1

Hal - hal yang perlu

diperhatikan untuk pekerjaan ini adalah :

a.
Pemasangan dan pembongkaran peralatan / suku cadang (parts) harus dikomando
diperintah oleh foreman;

b.
Bila melakukan pengecekan boom dan mengangkat body dump truck untuk keselam
harus dipasang ganjal dengan kayu atau balok yang kuat;

c.
barang - barang yang ada di atas truk atau trailer harus diikat dengan jaring atau ran
terhadap body truk agar tidak terjadi kecelakaan. Bila membongkar barang-barang berat aga
ditempat yang rata dan aman;

d.
Alat Pelindung Diri berupa kacamata debu, kaos tangan dan pelindung yang lain bil
sedang melaksanakan pekerjaan pengelasan dengan asitilin atau listrik. Pangaman di sekita

tempat kerja harus dipasang untuk mencegah masuknya orang yang tidak berkepentingan;
e.
Pengaman atau pagar harus dipasang pada turbine shaft, puli mesin grinda, dan ba
berputar lainnya;
f.

Semua alat-alat listrik agar diberi / dipasang kabel aarde / grounding;

g.
alat pemadam kebakaran harus disediakan bila terdapat bahan bakar dan memasa
tanda / rambu “Barang Mudah Terbakar”.
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 29/PRT/M/2006
TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 20
ayat (6), Pasal 21 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5),
Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35
ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (7),
Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46
ayat (6), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3),
Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56
ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4),
dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Mengingat

:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4532);

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
Umum;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

6231

:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2.

Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan
budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

3.

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.

4.

Persyaratan teknis bangunan gedung adalah ketentuan mengenai persyaratan tata
bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

5.

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi
proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.

6.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.

7.

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, dan/atau bukan
pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

8.

Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga
atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat
hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.

9.

Daerah adalah Kabupaten/Kota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat
daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
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Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup
Pasal 2
(1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan persyaratan
teknis bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitas
sesuai dengan fungsinya, andal, serasi, selaras dengan lingkungannya.
(2) Pedoman Teknis ini bertujuan untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung yang
selamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni dan/atau
pengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, dan selaras dengan
lingkungannya.
(3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi fungsi, klasifikasi dan persyaratan teknis
bangunan gedung.

BAB II
FUNGSI, KLASIFIKASI, DAN PERSYARATAN TEKNIS
BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung
Pasal 3
(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung meliputi persyaratan mengenai:
a. Fungsi dan penetapan fungsi bangunan gedung;
b. Klasifikasi bangunan gedung; dan
c. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung.
(2) Rincian fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dalam peraturan ini.
(3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan ini.
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Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Pasal 4
(1) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:
a.

b.

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari:
1)

Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;

2)

Arsitektur bangunan gedung;

3)

Pengendalian dampak lingkungan;

4)

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan

5)

Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum.

Persyaratan keandalan bangunan gedung yang terdiri dari:
1)

Persyaratan keselamatan bangunan gedung;

2)

Persyaratan kesehatan bangunan gedung;

3)

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan

4)

Persyaratan kemudahan bangunan gedung.

(2) Rincian persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan pengaturan yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pengaturan Pelaksanaan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
Pasal 5
(1) Pelaksanaan persyaratan teknis bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan ini.
(2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1)
maka pelaksanaan persyaratan teknis bangunan gedung berpedoman pada
Peraturan ini.
(3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebelum Peraturan ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah tersebut harus
menyesuaikan dengan Peraturan ini.
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Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan pembinaan bangunan gedung, Pemerintah melakukan
peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan
lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengikuti Pedoman Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota yang
bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan
pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan
gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4
dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan
gedung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
(1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
(3) Peraturan ini disebarluaskan
diketahui dan dilaksanakan.

kepada

pihak-pihak

yang bersangkutan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2006
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO
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daftar isi
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BAGIAN I

PENGANTAR

I.1.

MAKSUD DAN TUJUAN
I.1.1. Maksud
Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan yang diperlukan dalam
mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung dalam
rangka proses perizinan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan, serta
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

I.1.2. Tujuan
Pedoman Teknis ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedung
sesuai fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis,
yaitu meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur
dan lingkungan, serta keandalan bangunan.
Adapun tujuan dari pengaturan per-bagian adalah:
1. Peruntukan Lokasi dan Intensitas Bangunan Gedung:
a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata
ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang
bersangkutan;
b. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
c. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
2. Arsitektur Bangunan Gedung:
a. menjamin

terwujudnya

bangunan

gedung

yang

didirikan

berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan,
dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan
lingkungannya;
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b. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan
keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
c. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Pengendalian Dampak Lingkungan
a. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan
keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
b. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata
ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yang
bersangkutan.
5. Pembangunan Bangunan Gedung di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air
dan/atau Prasarana/Sarana Umum
a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana teknik
ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di
sekitarnya;
c. mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan,
dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
6. Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung
a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung
beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia;
b. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau
luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan;
c. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan
benda yang disebabkan oleh perilaku struktur;
d. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang
disebabkan oleh kegagalan struktur;
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e. menjamin

terpasangnya

instalasi

gas

secara

aman

dalam

menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung
sesuai dengan fungsinya;
f.

menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup;

g. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gas
secara baik;
h. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung
beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia pada saat
terjadi kebakaran;
i.

menjamin

terwujudnya

bangunan

gedung

yang

sedemikian rupa sehinga mampu secara struktural stabil

dibangun
selama

kebakaran, sehingga:
1) cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman;
2) cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki
lokasi untuk memadamkan api;
3) dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
j.

menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman
dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan
gedung sesuai dengan fungsinya;

k. menjamin

terwujudnya

keamanan

bangunan

gedung

dan

penghuninya dari bahaya akibat petir;
l.

menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam
menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung
sesuai dengan fungsinya.

7. Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
a. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami
maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan
dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata
udara secara baik;
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c. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik
alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan
di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
d. menjamin

upaya

beroperasinya

peralatan

dan

perlengkapan

pencahayaan secara baik;
e. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam
menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung
sesuai dengan fungsinya;
f.

menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan
kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan;

g. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi
secara baik.
8. Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung
a. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan
suara dan getaran yang tidak diinginkan;
b. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatan
yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu
melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau mencegah
perusakan lingkungan.
9. Persyaratan Kemudahan Banguan Gedung
a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses
yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas
serta layanan di dalamnya;
b. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari cedera
atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat;
c. menjamin

tersedianya

aksesibilitas

bagi

penyandang

cacat,

khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial;
d. menjamin tersedianya alat transportasi yang layak, aman, dan
nyaman di dalam bangunan gedung;
e. menjamin

tersedianya

aksesibilitas

bagi

penyandang

cacat,

khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial;
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f.

menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam
bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat;

g. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman,
apabila terjadi keadaan darurat.
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BAGIAN II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

II.1. FUNGSI DAN PENETAPAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
II.1.1. Umum
1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
bangunan.
2. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian,
fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi
khusus.

II.1.2. Fungsi Bangunan Gedung
1. Fungsi hunian merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama
sebagai tempat manusia tinggal yang berupa:
a. bangunan hunian tunggal;
b. bangunan hunian jamak;
c. bangunan hunian campuran; dan
d. bangunan hunian sementara
2. Fungsi keagamaan merupakan bangunan gedung dengan fungsi
utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah yang berupa:
a. bangunan masjid termasuk mushola;
b. bangunan gereja termasuk kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara; dan
e. bangunan kelenteng
3. Fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari:
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a. bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, perkantoran
niaga, dan sejenisnya;
b. bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan,
mal, dan sejenisnya;
c. bangunan perindustrian: industri kecil, industri sedang, industri
besar/ berat;
d. bangunan perhotelan: hotel, motel, hostel, penginapan, dan
sejenisnya;
e. bangunan wisata dan rekreasi: tempat rekreasi, bioskop, dan
sejenisnya;
f.

bangunan terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara,
halte bus, pelabuhan laut; dan

g. bangunan tempat penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir,
dan sejenisnya.
4. Fungsi sosial dan budaya merupakan bangunan gedung dengan
fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan
budaya yang terdiri dari:
a. bangunan pelayanan pendidikan: sekolah taman kanak-kanak,
sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas,
sekolah luar biasa;
b. bangunan pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumahbersalin, rumah sakit klas A, B, C, dan sejenisnya;
c. bangunan

kebudayaan:

museum,

gedung

kesenian,

dan

sejenisnya;
d. bangunan laboratorium: laboratorium fisika, laboratorium kimia,
laboratorium biologi, laboratorium kebakaran; dan
e. bangunan pelayanan umum: stadion/hall untuk kepentingan olah
raga, dan sejenisnya.
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5. Fungsi khusus merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama
yang mempunyai:
a. tingkat kerahasiaan tinggi: bangunan kemiliteran, dan sejenisnya;
b. tingkat resiko bahaya tinggi: bangunan reaktor, dan sejenisnya.
6. Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

II.1.3. Penetapan Fungsi Bangunan Gedung
1. Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan
gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung dan tidak
boleh bertentangan dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atau
Rencana Teknis Ruang Kota.
2. Fungsi

bangunan

gedung

merupakan

ketetapan

pemenuhan

persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata
bangunan dan lingkungan, maupun keandalannya.
3. Rencana teknis bangunan gedung yang diusulkan dapat terdiri atas
rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal
dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dan disiapkan oleh
penyedia jasa perencana konstruksi bangunan gedung yang memiliki
sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan, dalam bentuk
gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan
syarat-syarat administratif syarat umum dan syarat teknis, rencana
anggaran biaya pembangunan, dan laporan perencanaan.
4. RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah
perkotaan di kabupaten atau ruang wilayah kota yang disusun untuk
menjaga keserasian dan keseimbangan pembangunan antar sektor
dalam jangka panjang.
5. Rencana Teknis Ruang Kota adalah rencana geometri pemanfaatan
ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota
dalam

rangka

pelaksanaan

(proyek)

pembangunan

kota,

dan

mempunyai wilayah perencanaan yang mencakup sebagian atau
seluruh kawasan tertentu.
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6. Penetapan fungsi dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat proses
pemberian IMB, berdasarkan rencana teknis yang disampaikan oleh
calon pemilik bangunan gedung, dan harus memenuhi persyaratanpersyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.

II.2. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
II.2.1. Umum
1. Fungsi

bangunan

gedung

diklasifikasikan

berdasarkan

tingkat

kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi
gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.
2. Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: bangunan
gedung

sederhana,

bangunan

gedung

tidak

sederhana,

dan

bangunan gedung khusus.
3. Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi: bangunan
gedung permanen, bangunan gedung semi permanen, dan bangunan
gedung darurat atau sementara.
4. Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi: bangunan
gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran
sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.
5. Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi: tingkat zonasi gempa
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
6. Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi: bangunan gedung di lokasi
padat, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung di
lokasi renggang.
7. Klasifikasi
bertingkat

berdasarkan
tinggi,

ketinggian

bangunan

meliputi:

gedung

bangunan

bertingkat

gedung

sedang,

dan

bangunan gedung bertingkat rendah.
8. Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi: bangunan gedung milik
negara, bangunan gedung milik badan usaha, dan bangunan gedung
milik perorangan.
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II.2.2. Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung
Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari bangunan
gedung

ditentukan

berdasarkan

fungsi

yang

digunakan

dalam

perencanaan, pelaksanaan, atau perubahan yang diperlukan pada
bangunan gedung.
1. Klas 1: Bangunan gedung hunian biasa
Adalah satu atau lebih bangunan gedung yang merupakan:
a. Klas 1a: bangunan gedung hunian tunggal yang berupa:
i.

satu rumah tunggal; atau

ii. satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masingmasing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahan
api, termasuk rumah deret, rumah taman, villa; atau
b. Klas 1b: rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atau
sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak
ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak di
atas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klas lain
selain tempat garasi pribadi.
2. Klas 2: Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit
hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.
3. Klas 3: Bangunan gedung hunian diluar bangunan klas 1 atau 2,
yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara
oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk:
a. rumah asrama, rumah tamu, losmen; atau
b. bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau
c. bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau
d. panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atau
e. bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatan
kesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.
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4. Klas 4: Bangunan gedung hunian campuran
Adalah tempat tinggal yang berada didalam suatu bangunan klas 5,
6, 7, 8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam
bangunan tersebut.
5. Klas 5: Bangunan gedung kantor
Adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan
usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial,
diluar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9.
6. Klas 6: Bangunan gedung perdagangan
Adalah bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang
dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran
atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk:
a. ruang makan, kafe, restoran; atau
b. ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari
suatu hotel atau motel; atau
c. tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum; atau
d. pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau reparasi.
7. Klas 7: Bangunan gedung penyimpanan/gudang
Adalah

bangunan

gedung

yang

dipergunakan

penyimpanan,

termasuk:
a. tempat parkir umum; atau
b. gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijual
atau cuci gudang.
8. Klas 8: Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/atau
bengkel mobil
Adalah

bangunan

gedung

laboratorium

dan

bangunan

yang

dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan,
perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan
barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.
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9. Klas 9: Bangunan gedung umum
Adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani
kebutuhan masyarakat umum, yaitu:
a. Klas 9a: bangunan gedung perawatan kesehatan, termasuk
bagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium;
b. Klas 9b: bangunan gedung pertemuan, termasuk bengkel kerja,
laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolah
lanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atau
sejenis, tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yang
merupakan klas lain.
10. Klas 10: Adalah bangunan gedung atau struktur yang merupakan
sarana/prasarana bangunan gedung yang dibangun secara terpisah,
seperti:
a. Klas 10a: bangunan gedung bukan hunian yang merupakan
garasi pribadi, garasi umum, atau sejenisnya;
b. Klas 10b: struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dinding
penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atau
sejenisnya.
11. Bangunan-bangunan yang tidak diklasifikasikan khusus
Bangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung yang tidak
termasuk dalam klasifikasi bangunan 1 s.d. 10 tersebut, dalam
Pedoman Teknis ini dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekati
sesuai peruntukannya.
12. Bangunan gedung yang penggunaannya insidentil
Bagian bangunan gedung yang penggunaannya insidentil dan
sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan
gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan
bangunan utamanya.
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13. Klasifikasi jamak
Bangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa
bagian dari bangunan harus diklasifikasikan secara terpisah, dan:
a. bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi
10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan, dan bukan
laboratorium,

klasifikasinya

disamakan

dengan

klasifikasi

bangunan utamanya;
b. Klas-klas 1a, 1b, 9a, 9b, 10a dan 10b adalah klasifikasi yang
terpisah;
c. Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lif, ruang boiler
atau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan
dimana ruang tersebut terletak.

II.2.3. Tingkat Kompleksitas
Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:
1. Bangunan gedung sederhana
Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan
karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi
sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada disain
prototipnya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10
(sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi sederhana, antara lain:
a. Bangunan gedung yang sudah ada disain prototipnya dan/atau
yang jumlah lantainya s.d. 2 (dua) lantai dengan luas s.d. 500
m 2;
b. Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas s.d. 70 m2;
c. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti puskesmas;
d. Bangunan gedung pendidikan tingkat dasar s.d. lanjutan dengan
jumlah lantai s.d. 2 (dua) lantai.

6253

II-8

2. Bangunan gedung tidak sederhana
Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan
karakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidak
sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10
(sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi tidak sederhana, antara lain:
a. Bangunan gedung yang belum ada disain prototipnya dan/atau
yang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas
500 m2;
b. Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas di atas 70 m2;
c. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit klas
A, B, dan C;
d. Bangunan gedung pendidikan tingkat dasar s.d. lanjutan dengan
jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan gedung
pendidikan tinggi.
3. Bangunan gedung khusus
Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan
pelaksanaannya

memerlukan

penyelesaian

dan/atau

teknologi

khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya minimum selama
10 (sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi bangunan gedung khusus,
antara lain:
a. Istana negara atau rumah jabatan presiden/wakil presiden;
b. Wisma negara;
c. Bangunan gedung instalasi nuklir;
d. Bangunan gedung laboratorium;
e. Bangunan gedung terminal udara/laut/darat;
f.

Stasiun kereta api;

g. Stadion olah raga;
h. Rumah tahanan dan lembaga pemasarakatan (lapas);
i.
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j.

Bangunan gedung monumental;

k. Bangunan gedung fungsi pertahanan; atau
l.

Bangunan gedung kantor perwakilan negara R.I di luar negeri.

II.2.4. Tingkat Permanensi
Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:
1. bangunan permanen;
2. bangunan semi permanen; dan
3. bangunan darurat atau sementara.

II.2.5. Tingkat Resiko Bahaya Kebakaran
Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko bahaya kebakaran meliputi:
1. tingkat resiko bahaya kebakaran tinggi;
2. tingkat resiko bahaya kebakaran sedang; dan
3. tingkat resiko bahaya kebakaran rendah.

II.2.6. Zonasi Gempa
Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa yang
ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

II.2.7. Lokasi
Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:
1. lokasi padat;
2. lokasi sedang; dan
3. lokasi renggang.
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II.2.8. Ketinggian Bangunan Gedung
Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi:
1. bangunan bertingkat tinggi;
2. bangunan bertingkat sedang; dan
3. bangunan bertingkat rendah.

II.2.9. Kepemilikan Bangunan Gedung
Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:
1. bangunan gedung negara;
2. bangunan gedung badan usaha; dan
3. bangunan gedung perorangan.

II.3. PERUBAHAN FUNGSI DAN/ATAU KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
II.3.1. Umum
1.

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dimungkinkan adanya
perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung yang telah
ditetapkan.

2.

Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung diusulkan
oleh Pemilik dan tidak boleh bertentangan dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan/atau Rencana
Teknis Ruang Kota.

3.

Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus
diikuti

dengan

pemenuhan

persyaratan

administratif

dan

persyaratan teknis yang dipersyaratkan untuk fungsi dan/atau
klasifikasi bangunan gedung yang baru.
4.

Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung ditetapkan
oleh pemerintah daerah melalui revisi atau proses perizinan baru
untuk bangunan gedung yang bersangkutan.
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5.

Dengan adanya perubahan fungsi dan/atau klasifikasi suatu
bangunan gedung, maka juga harus dilakukan perubahan pada
data kepemilikan bangunan gedung yang bersangkutan.

6.

Pedoman teknis tata cara penetapan dan perubahan fungsi
bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah.

II.3.2. Data Kepemilikan Bangunan Gedung
Dalam rangka tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung,
dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah. Pendataan dilakukan
terhadap kepemilikan, fungsi, klas, dan peruntukan bangunan gedung.
Kepemilikan bangunan gedung diperoleh setelah proses IMB berjalan dan
bangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan IMB.

6257

II-12

BAGIAN III
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

III.1. UMUM
Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan
persyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan tata bangunan dan
lingkungan meliputi persyaratan peruntukan, intensitas, arsitektur bangunan
gedung,

dan

pengendalian

dampak

lingkungan.

Sedangkan

persyaratan

keandalan meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan.

III.2. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
III.2.1. PERUNTUKAN LOKASI DAN INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG
1. Peruntukan Lokasi
a. Bangunan

gedung

harus

diselenggarakan

sesuai

dengan

peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan
tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan.
b. Ketentuan tata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalui:
i.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;

ii.

Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR); dan

iii.

Peraturan bangunan setempat dan Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL).

c. Peruntukan lokasi merupakan peruntukan utama sedangkan
peruntukan penunjangnya sebagaimana ditetapkan di dalam
ketentuan tata bangunan yang ada di daerah setempat atau
berdasarkan

pertimbangan

teknis

dinas

yang

menangani

bangunan gedung.
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d. Setiap pihak yang memerlukan keterangan atau ketentuan tata
ruang dan tata bangunan dapat memperolehnya secara terbuka
melalui dinas yang terkait.
e. Keterangan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir d
meliputi keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitas
bangunan, seperti kepadatan bangunan, ketinggian bangunan,
dan garis sempadan bangunan.
f.

Dalam hal rencana-rencana tata ruang dan tata bangunan belum
ada, Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan atas
ketentuan

yang

diperlukan,

dengan

tetap

mengadakan

peninjauan seperlunya terhadap rencana tata ruang dan tata
bangunan yang ada di daerah.
g. Bagi daerah yang belum memiliki RTRW, RRTR, ataupun
peraturan bangunan setempat dan RTBL, maka Kepala Daerah
dapat memberikan persetujuan membangun bangunan gedung
dengan pertimbangan:
i.

Persetujuan

membangun

tersebut

bersifat

sementara

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
tata ruang yang lebih makro, kaidah perencanaan kota dan
penataan bangunan;
ii.

Kepala Daerah segera menyusun dan menetapkan RRTR,
peraturan bangunan setempat dan RTBL berdasarkan
rencana tata ruang yang lebih makro;

iii.

Apabila

persetujuan

yang

telah

diberikan

terdapat

ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang dan tata
bangunan yang ditetapkan kemudian, maka perlu diadakan
penyesuaian

dengan

resiko

ditanggung

oleh

pemohon/pemilik bangunan;
iv.

Bagi daerah yang belum memiliki RTRW Daerah, Kepala
Daerah

dapat

memberikan

persetujuan

membangun

bangunan pada daerah tersebut untuk jangka waktu
sementara;
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v.

Apabila di kemudian hari terdapat penetapan RTRW daerah
yang

bersangkutan,

maka

bangunan

tersebut

harus

disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
h. Pembangunan bangunan gedung diatas jalan umum, saluran,
atau sarana lain perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerah
dengan pertimbangan sebagai berikut:
i.

Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata
bangunan daerah;

ii.

Tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan,
orang, maupun barang;

iii.

Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang
berada dibawah dan/atau diatas tanah; dan

iv.

Tetap

memperhatikan

keserasian

bangunan

terhadap

lingkungannya.
i.

Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi
sarana

dan

persetujuan

prasarana
Kepala

jaringan

Daerah

kota

dengan

perlu

mendapatkan

pertimbangan

sebagai

berikut:
i.

Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata
bangunan Daerah;

ii.

Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;

iii.

Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang
berada dibawah tanah;

iv.

Penghawaan dan pencahayaan bangunan telah memenuhi
persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan; dan

v.

Memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan
keselamatan bagi pengguna bangunan.

j.

Pembangunan bangunan gedung dibawah atau diatas air perlu
mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan
sebagai berikut:

6260

III-3

i.

Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata
bangunan daerah;

ii.

Tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi
lindung kawasan;

iii.

Tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak
lingkungan;

iv.

Tidak menimbulkan pencemaran; dan

v.

Telah mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan,
kesehatan, dan aksesibilitas bagi pengguna bangunan.

k. Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara
(transmisi) tegangan tinggi perlu mendapatkan persetujuan
Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:
i.

Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tata
bangunan daerah;

ii.

Letak bangunan minimal 10 (sepuluh) meter diukur dari as
(proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar;

iii.

Letak bangunan tidak boleh melebihi atau melampaui garis
sudut 45o (empat puluh lima derajat) diukur dari as
(proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar;

iv.

Setelah mendapat pertimbangan teknis dari para ahli
terkait.

2. Intensitas Bangunan Gedung
a. Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Gedung
i.

Bangunan

gedung

yang

didirikan

harus

memenuhi

persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan gedung
berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah yang
bersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan yang
ditetapkan, dan peraturan bangunan setempat.
ii.

Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir i,
meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan
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(KDB), yang dibedakan dalam tingkatan KDB padat, sedang,
dan renggang.
iii.

Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir i,
meliputi ketentuan tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB),
dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibedakan dalam
tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.

iv.

Persyaratan

kinerja

dari

ketentuan

kepadatan

dan

ketinggian bangunan ditentukan oleh:
(1) kemampuannya dalam menjaga keseimbangan daya
dukung lahan dan optimalnya intensitas pembangunan;
(2) kemampuannya

dalam

mencerminkan

keserasian

bangunan dengan lingkungan;
(3) kemampuannya
kenyamanan

dalam

menjamin

pengguna

serta

kesehatan

masyarakat

dan
pada

umumnya.
v.

Untuk suatu kawasan atau lingkungan tertentu, seperti
kawasan

wisata,

pelestarian

dan

lain

lain,

dengan

pertimbangan kepentingan umum dan dengan persetujuan
Kepala

Daerah,

dapat

diberikan

kelonggaran

atau

pembatasan terhadap ketentuan kepadatan, ketinggian
bangunan dan ketentuan tata bangunan lainnya dengan
tetap

memperhatikan

keserasian

dan

kelestarian

lingkungan.
vi.

Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada butir iii
tidak diperkenankan mengganggu lalu-lintas udara.

b. Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/KLB
i.

Penetapan besarnya kepadatan dan ketinggian bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam butir a.ii dan a.iii di
atas ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan
kota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung
lahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian
lingkungan.
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ii.

Apabila KDB dan JLB/KLB belum ditetapkan dalam rencana
tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan,
peraturan bangunan setempat, maka Kepala Daerah dapat
menetapkan

berdasarkan

berbagai

pertimbangan

dan

setelah mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
iii.

Ketentuan besarnya KDB dan JLB/KLB dapat diperbarui
sejalan

dengan

kebijaksanaan

pertimbangan

intensitas

perkembangan

pembangunan,

daya

kota,
dukung

lahan/lingkungan, dan setelah mendengarkan pendapat
teknis para ahli terkait.
iv.

Dengan pertimbangan kepentingan umum dan ketertiban
pembangunan, Kepala Daerah dapat menetapkan rencana
perpetakan

dalam

suatu

kawasan/lingkungan

dengan

persyaratan:
(1) Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan
rencana perpetakan yang telah diatur di dalam rencana
tata ruang;
(2) Apabila perpetakan tidak ditetapkan, maka KDB dan KLB
diperhitungkan berdasarkan luas tanah di belakang garis
sempadan jalan (GSJ) yang dimiliki;
(3) Untuk persil-persil sudut bilamana sudut persil tersebut
dilengkungkan atau disikukan, untuk memudahkan lalu
lintas, maka lebar dan panjang persil tersebut diukur
dari titik pertemuan garis perpanjangan pada sudut
tersebut dan luas persil diperhitungkan berdasarkan
lebar dan panjangnya;
(4) Penggabungan

atau

pemecahan

perpetakan

dimungkinkan dengan ketentuan KDB dan KLB tidak
dilampaui, dan dengan memperhitungkan keadaan
lapangan, keserasian dan keamanan lingkungan serta
memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
(5) Dimungkinkan

adanya

pemberian

dan

penerimaan

besaran KDB/KLB diantara perpetakan yang berdekatan,

6263

III-6

dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung
lahan dan keserasian lingkungan.
v.

Dimungkinkan adanya kompensasi berupa penambahan
besarnya KDB. JLB/KLB bagi perpetakan tanah yang
memberikan sebagian luas tanahnya untuk kepentingan
umum.

vi.

Penetapan besarnya KDB, JLB/KLB untuk pembangunan
bangunan gedung di atas fasilitas umum adalah setelah
mempertimbangkan

keserasian,

keseimbangan

dan

persyaratan teknis serta mendengarkan pendapat teknis
para ahli terkait.
c. Perhitungan KDB dan KLB
Perhitungan KDB maupun KLB ditentukan dengan pertimbangan
sebagai berikut:
i.

Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai
yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;

ii.

Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh
dinding yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantai
ruangan tersebut dihitung penuh 100 %;

iii.

Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atau
yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 m
di atas lantai ruangan dihitung 50 %, selama tidak melebihi
10 % dari luas denah yang diperhitungkan sesuai dengan
KDB yang ditetapkan;

iv.

Overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luas
mendatar kelebihannya tersebut dianggap sebagai luas
lantai denah;

v.

Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak
lebih dari 1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkan
sebagai luas lantai;

vi.

Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir
tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak
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melebihi 50 % dari KLB yang ditetapkan, selebihnya
diperhitungkan 50 % terhadap KLB;
vii.

Ram dan tangga terbuka dihitung 50 %, selama tidak
melebihi 10 % dari luas lantai dasar yang diperkenankan;

viii.

Dalam perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yang
diperhitungkan adalah yang dibelakang GSJ;

ix.

Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (besmen)
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat teknis
para ahli terkait;

x.

Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock),
perhitungan KDB dan KLB adalah dihitung terhadap total
seluruh lantai dasar bangunan, dan total keseluruhan luas
lantai bangunan dalam kawasan tersebut terhadap total
keseluruhan luas kawasan;

xi.

Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak
vertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih
dari 5 m, maka ketinggian bangunan tersebut dianggap
sebagai dua lantai;

xii.

Mezanin yang luasnya melebihi 50 % dari luas lantai dasar
dianggap sebagai lantai penuh.

d. Garis Sempadan (Muka) Bangunan Gedung
i.

Garis Sempadan Bangunan ditetapkan dalam rencana tata
ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta
peraturan bangunan setempat.

ii.

Dalam mendirikan atau memperbarui seluruhnya atau
sebagian dari suatu bangunan, Garis Sempadan Bangunan
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir a.
tidak boleh dilanggar.

iii.

Apabila Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada butir a. tersebut belum ditetapkan, maka Kepala
Daerah dapat menetapkan GSB yang bersifat sementara
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untuk lokasi tersebut pada setiap permohonan perizinan
mendirikan bangunan.
iv.

Penetapan Garis Sempadan Bangunan didasarkan pada
pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan
keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.

v.

Daerah menentukan garis-garis sempadan pagar, garis
sempadan muka bangunan, garis sempadan loteng, garis
sempadan podium, garis sempadan menara, begitu pula
garis-garis sempadan untuk pantai, sungai, danau, jaringan
umum dan lapangan umum.

vi.

Pada

suatu

kawasan/lingkungan

yang

diperkenankan

adanya beberapa klas bangunan dan di dalam kawasan
peruntukan campuran, untuk tiap-tiap klas bangunan dapat
ditetapkan garis-garis sempadannya masing-masing.
vii.

Dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan muka
bangunan berimpit (GSB sama dengan nol), maka bagian
muka bangunan harus ditempatkan pada garis tersebut.

viii.

Daerah berwenang untuk memberikan pembebasan dari
ketentuan dalam butir g, sepanjang penempatan bangunan
tidak

mengganggu

jalan

dan

penataan

bangunan

sekitarnya.
ix.

Ketentuan

besarnya

GSB

dapat

diperbarui

dengan

pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum,
keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain
dengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.
e. Garis Sempadan (Samping Dan Belakang) Bangunan Gedung
i.

Kepala

Daerah

dengan

pertimbangan

keselamatan,

kesehatan, dan kenyamanan, juga menetapkan garis
sempadan

samping

kiri

dan

kanan,

serta

belakang

bangunan terhadap batas persil, yang diatur di dalam
rencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan,
dan peraturan bangunan setempat.

6266

III-9

ii.

Sepanjang tidak ada jarak bebas samping maupun belakang
bangunan

yang

ditetapkan,

maka

Kepala

Daerah

menetapkan besarnya garis sempadan tersebut dengan
setelah mempertimbangkan keamanan, kesehatan dan
kenyamanan, yang ditetapkan pada setiap permohonan
perizinan mendirikan bangunan.
iii.

Untuk

bangunan

penyimpanan

yang

digunakan

sebagai

bahan-bahan/benda-benda

yang

tempat
mudah

terbakar dan/atau bahan berbahaya, maka Kepala Daerah
dapat menetapkan syarat-syarat lebih lanjut mengenai
jarak-jarak yang harus dipatuhi, diluar yang diatur dalam
butir i.
iv.

Pada daerah intensitas bangunan padat/rapat, maka garis
sempadan

samping

dan

belakang

bangunan

harus

memenuhi persyaratan:
(1) bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas
pekarangan;
(2) struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak
sekurang-kurangnya 10 cm kearah dalam dari batas
pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal;
(3) untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang
semula menggunakan bangunan dinding batas bersama
dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk
membuat dinding batas tersendiri disamping dinding
batas terdahulu;
(4) pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak
bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang
ditentukan minimal setengah

dari besarnya garis

sempadan muka bangunan.
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f.

Jarak Bebas Bangunan Gedung
i.

Pada daerah intensitas bangunan rendah/renggang, maka
jarak bebas samping dan belakang bangunan harus
memenuhi persyaratan:
(1) jarak

bebas

samping

dan

jarak

bebas

belakang

ditetapkan minimum 4 m pada lantai dasar, dan pada
setiap

penambahan

lantai/tingkat

bangunan,

jarak

bebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebas
lantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebas
terjauh 12,5 m, kecuali untuk bangunan rumah tinggal,
dan sedangkan untuk bangunan gudang serta industri
dapat diatur tersendiri;
(2) sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarak
bebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiri
dan kanan serta bagian belakang yang berbatasan
dengan pekarangan.
ii.

Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaan
dalam bentuk apapun.

iii.

Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatur
sebagai berikut:
(1) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yang
saling berhadapan, maka jarak antara dinding atau
bidang tersebut minimal dua kali jarak bebas yang
ditetapkan;
(2) dalam

hal

salah

satu

dinding

yang

berhadapan

merupakan dinding tembok tertutup dan yang lain
merupakan bidang terbuka dan/atau berlubang, maka
jarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarak
bebas yang ditetapkan;
(3) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang tertutup yang
saling berhadapan, maka jarak dinding terluar minimal
setengah kali jarak bebas yang ditetapkan.
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g. Pemisah di Sepanjang Halaman Depan/Samping/ Belakang
Gedung
i.

Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan dari
jalan menurut cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,
dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta
keserasian lingkungan.

ii.

Kepala Daerah menetapkan ketinggian maksimum pemisah
halaman muka.

iii.

Untuk sepanjang jalan atau kawasan tertentu, Kepala
Daerah dapat menerapkan desain standar pemisah halaman
yang dimaksudkan dalam butir i.

iv.

Dalam hal yang khusus Kepala Daerah dapat memberikan
pembebasan dari ketentuan-ketentuan dalam butir i dan ii,
dengan setelah mempertimbangkan hal teknis terkait.

v.

Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar
pada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunan
rumah tinggal maksimal 1,50 m di atas permukaan tanah,
dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk
bangunan industri maksimal 2 m di atas permukaan tanah
pekarangan.

vi.

Pagar sebagaimana dimaksud pada butir e harus tembus
pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus
pandang maksimal setinggi 1 m di atas permukaan tanah
pekarangan.

vii.

Untuk bangunan-bangunan tertentu, Kepala Daerah dapat
menetapkan

lain

terhadap

ketentuan

sebagaimana

dimaksud dalam butir v dan vi.
viii.

Penggunaan kawat berduri sebagai pemisah disepanjang
jalan-jalan umum tidak diperkenankan.

ix.

Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangan
samping dan belakang untuk bangunan renggang maksimal
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3 m di atas permukaan tanah pekarangan, dan apabila
pagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggal
bertingkat tembok maksimal 7 m dari permukaan tanah
pekarangan,

atau

ditetapkan

mempertimbangkan

lebih

kenyamanan

rendah
dan

setelah

kesehatan

lingkungan.
x.

Antara halaman belakang dan jalur-jalur jaringan umum
kota harus diadakan pemagaran. Pada pemagaran ini tidak
boleh diadakan pintu-pintu masuk, kecuali jika jalur-jalur
jaringan umum kota direncanakan sebagai jalur jalan
belakang untuk umum .

xi.

Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan syarat-syarat
lebih lanjut yang berkaitan dengan desain dan spesifikasi
teknis pemisah di sepanjang halaman depan, samping, dan
belakang bangunan.

xii.

Kepala Daerah dapat menetapkan tanpa adanya pagar
pemisah

halaman

depan,

samping

maupun

belakang

bangunan pada ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu,
dengan
kemudahan

pertimbangan
hubungan

kepentingan
(aksesibilitas),

kenyamanan,
keserasian

lingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan yang
diharapkan.
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III.2.2. ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
1. Persyaratan Penampilan Bangunan Gedung
a. Ketentuan Umum
i.

Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetris
dan sederhana, guna mengantisipasi kerusakan yang
diakibatkan oleh gempa.

KURANG BAIK

SEBAIKNYA
pemisahan
struktur

pemisahan
struktur

pemisahan
struktur
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ii.

Dalam hal denah bangunan gedung berbentuk T, L, atau U,
maka harus dilakukan pemisahan struktur atau dilatasi
untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa atau
penurunan tanah.

iii.

Denah bangunan gedung berbentuk sentris (bujursangkar,
segibanyak, atau lingkaran) lebih baik daripada denah
bangunan

yang

berbentuk

memanjang

dalam

mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa.
iv.

Atap bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi dan
bahan yang ringan untuk mengurangi intensitas kerusakan
akibat gempa.
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v.

Penempatan bangunan gedung tidak boleh mengganggu
fungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban umum.

vi.

Pada

lokasi-lokasi

tertentu

Kepala

Daerah

dapat

menetapkan secara khusus arahan rencana tata bangunan
dan lingkungan.
vii.

Pada jalan-jalan tertentu, perlu ditetapkan penampangpenampang

(profil)

bangunan

untuk

memperoleh

pemandangan jalan yang memenuhi syarat keindahan dan
keserasian.
viii.

Bilamana dianggap perlu, persyaratan lebih lanjut dari
ketentuan-ketentuan ini dapat ditetapkan pelaksanaaannya
oleh Kepala Daerah dengan membentuk suatu panitia
khusus yang bertugas memberi nasehat teknis mengenai
ketentuan tata bangunan dan lingkungan.

ix.

Bentuk

bangunan

memperhatikan

gedung

bentuk

harus

dan

dirancang

karakteristik

dengan
arsitektur

lingkungan yang ada di sekitarnya, atau yang mampu
sebagai

pedoman

arsitektur

atau

panutan

bagi

lingkungannya.
x.

Setiap bangunan gedung yang didirikan berdampingan
dengan bangunan yang dilestarikan, harus serasi dengan
bangunan yang dilestarikan tersebut.

xi.

Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil,
tampak bangunannya harus bersambungan secara serasi
dengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada di
sebelahnya.

xii.

Bentuk

bangunan

gedung

harus

dirancang

dengan

mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yang
nyaman dan serasi terhadap lingkungannya.
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xiii.

Bentuk, tampak, profil, detail, material maupun warna
bangunan harus dirancang memenuhi syarat keindahan dan
keserasian lingkungan yang telah ada dan/atau yang
direncanakan kemudian, dengan tidak menyimpang dari
persyaratan fungsinya.

xiv.

Bentuk bangunan gedung sesuai kondisi daerahnya harus
dirancang dengan mempertimbangkan kestabilan struktur
dan ketahanannya terhadap gempa.

xv.

Syarat-syarat lebih lanjut mengenai tinggi/tingkat dan
segala

sesuatunya

ditetapkan

berdasarkan

ketentuan-

ketentuan dalam rencana tata ruang, dan/atau rencana tata
bangunan

dan

lingkungan

yang

ditetapkan

untuk

daerah/lokasi tersebut.
b. Tapak Bangunan
i.

Tinggi rendah (peil) pekarangan harus dibuat dengan tetap
menjaga keserasian lingkungan serta tidak merugikan pihak
lain.

ii.

Penambahan lantai atau tingkat suatu bangunan gedung
diperkenankan apabila masih memenuhi batas ketinggian
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, dengan
ketentuan tidak melebihi KLB, harus memenuhi persyaratan
teknis yang berlaku dan keserasian lingkungan.

iii.

Penambahan lantai/tingkat harus memenuhi persyaratan
keamanan struktur.

iv.

Pada daerah/lingkungan tertentu dapat ditetapkan:
(1) ketentuan khusus tentang pemagaran suatu pekarangan
kosong atau sedang dibangun, pemasangan nama
proyek

dan

sejenisnya

dengan

memperhatikan

keamanan, keselamatan, keindahan dan keserasian
lingkungan;
(2) larangan membuat batas fisik atau pagar pekarangan;
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(3) ketentuan penataan
dengan

bangunan

memperhatikan

yang harus

keamanan,

diikuti

keselamatan,

keindahan dan keserasian lingkungan;
(4) perkecualian kelonggaran terhadap ketentuan butir (2)
di atas dapat diberikan untuk bangunan perumahan dan
bangunan sosial dengan memperhatikan keserasian dan
arsitektur lingkungan.
c. Bentuk Bangunan
i.

Bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupa
sehingga setiap ruang-dalam dimungkinkan menggunakan
pencahayaan dan penghawaan alami.

ii.

Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir i di atas
tidak berlaku apabila sesuai fungsi bangunan diperlukan
sistem pencahayaan dan penghawaan buatan.

iii.

Ketentuan pada butir ii harus tetap mengacu pada prinsipprinsip konservasi energi.

iv.

Untuk bangunan dengan lantai banyak, kulit atau selubung
bangunan harus memenuhi persyaratan konservasi energi.

v.

Aksesibilitas

bangunan

harus

mempertimbangkan

kemudahan bagi semua orang, termasuk para penyandang
cacat dan lansia.
vi.

Suatu

bangunan

gedung

tertentu

berdasarkan

letak,

ketinggian dan penggunaannya, harus dilengkapi dengan
perlengkapan yang berfungsi sebagai pengaman terhadap
lalu lintas udara dan/atau lalu lintas laut.
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2. Tata Ruang-dalam
a. Ketentuan Umum
i.

Penempatan dinding-dinding penyekat dan lubang-lubang
pintu/jendela

diusahakan

sedapat

mungkin

simetris

terhadap sumbu-sumbu denah bangunan mengantisipasi
terjadinya kerusakan akibat gempa.
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ii.

Bidang-bidang dinding sebaiknya membentuk kotak-kotak
tertutup untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan akibat
gempa.

iii.

Tinggi ruang adalah jarak terpendek dalam ruang diukur
dari permukaan bawah langit-langit ke permukaan lantai.

iv.

Ruangan dalam bangunan harus mempunyai tinggi yang
cukup untuk fungsi yang diharapkan.

v.

Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan dengan
fungsi ruang dan arsitektur bangunannya.

vi.

Dalam hal tidak ada langit-langit, tinggi ruang diukur dari
permukaan atas lantai sampai permukaan bawah dari lantai
di atasnya atau sampai permukaan bawah kaso-kaso.
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vii.

Bangunan

atau

bagian

bangunan

yang

mengalami

perubahan perbaikan, perluasan, penambahan, tidak boleh
menyebabkan

berubahnya

fungsi/penggunaan

utama,

karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunan
serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi
sarana jalan keluar/masuk.
viii.

Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan
atau bagian bangunan dapat diizinkan apabila masih
memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan dan
dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan
serta penghuninya.

ix.

Ruang

penunjang

dapat

ditambahkan

dengan

tujuan

memenuhi kebutuhan kegiatan bangunan, sepanjang tidak
menyimpang dari penggunaan utama bangunan.
x.

Jenis dan jumlah kebutuhan fasilitas penunjang yang harus
disediakan

pada

setiap

jenis

penggunaan

bangunan

ditetapkan oleh Kepala Daerah.
xi.

Tata

ruang-dalam

bangunan

untuk

monumental,

bangunan
gedung

tempat

ibadah,

serbaguna,

gedung

pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, gedung
olah raga, serta gedung sejenis lainnya diatur secara
khusus.
b. Perancangan Ruang-dalam
i.

Bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memiliki
ruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi,
kegiatan keluarga/bersama dan kegiatan pelayanan.

ii.

Bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruang
fungsi utama yang mewadahi kegiatan kerja, ruang umum
dan ruang pelayanan.

iii.

Bangunan toko sekurang-kurang memiliki ruang-ruang
fungsi utama yang mewadahi kegiatan toko, kegiatan
umum dan pelayanan.
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iv.

Suatu

bangunan

gudang

sekurang-kurangnya

harus

dilengkapi dengan kamar mandi dan kakus serta ruang
kebutuhan karyawan.
v.

Suatu

bangunan

pabrik

sekurang-kurangnya

harus

dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan kakus, ruang
ganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang istirahat, serta
ruang pelayanan kesehatan yang memadai.
vi.

Perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal dari
lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 meter,
maka ketinggian bangunan dianggap sebagai dua lantai,
kecuali

untuk

penggunaan

ruang

lobby,

atau

ruang

pertemuan dalam bangunan komersial (antara lain hotel,
perkantoran, dan pertokoan).
vii.

Mezanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar,
dianggap sebagai lantai penuh.

viii.

Penempatan fasilitas kamar mandi dan kakus untuk pria dan
wanita harus terpisah.

ix.

Ruang

rongga

atap

hanya

dapat

diizinkan

apabila

penggunaannya tidak menyimpang dari fungsi utama
bangunan serta memperhatikan segi kesehatan, keamanan
dan keselamatan bangunan dan lingkungan.
x.

Ruang rongga atap untuk rumah tinggal harus mempunyai
penghawaan dan pencahayaan alami yang memadai.

xi.

Ruang rongga atap dilarang dipergunakan sebagai dapur
atau kegiatan lain yang potensial menimbulkan kecelakaan/
kebakaran.

xii.

Setiap penggunaan ruang rongga atap yang luasnya tidak
lebih dari 50% dari luas lantai di bawahnya, tidak dianggap
sebagai penambahan tingkat bangunan.

xiii.

Setiap bukaan pada ruang atap, tidak boleh mengubah sifat
dan karakter arsitektur bangunannya.
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xiv.

Pada ruang yang penggunaannya menghasilkan asap
dan/atau gas, harus disediakan lobang hawa dan/atau
cerobong hawa secukupnya, kecuali menggunakan alat
bantu mekanis.

xv.

Cerobong asap dan/atau gas harus dirancang memenuhi
persyaratan pencegahan kebakaran.

xvi.

Tinggi ruang-dalam bangunan tidak boleh kurang dari
ketentuan minimum yang ditetapkan.

xvii. Tinggi

lantai

dasar

suatu

bangunan

diperkenankan

mencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah
pekarangan

atau

tinggi

rata-rata

jalan,

dengan

memperhatikan keserasian lingkungan.
xviii. Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik
ketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan
yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanah
asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar
ditetapkan tersendiri.
xix.

Tinggi Lantai Denah:
Permukaan atas dari lantai denah (dasar) harus:
(1) Sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi dari
pekarangan yang sudah dipersiapkan;
(2) Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari
sumbu jalan yang berbatasan.
Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam butir (1)
tersebut, tidak berlaku jika letak lantai-lantai itu lebih tinggi
dari 60 cm di atas tanah yang ada di sekelilingnya, atau
untuk tanah-tanah yang miring.

6280

III-23

xx.

Lantai tanah atau tanah dibawah lantai panggung harus
ditempatkan sekurang-kurangnya 15 cm di atas tanah
pekarangan serta dibuat kemiringan supaya air dapat
mengalir.

3. Keseimbangan,

Keserasian

dan

Keselarasan

dengan

Lingkungan Bangunan Gedung
a. Ketentuan Umum
Keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan lingkungan
bangunan gedung adalah perlakuan terhadap lingkungan di
sekitar

bangunan

gedung

yang

menjadi

pertimbangan

penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya,
maupun dari segi ekosistem.
b. Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP)
i.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara makro berfungsi untuk
kepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika dari
suatu kota. Secara ekologis dimaksudkan sebagai upaya
konservasi air tanah, paru-paru kota, dan dapat menjadi
tempat hidup dan berkembangnya plasma nutfah (flora
fauna dan ekosistemnya).

ii.

Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung dengan
bangunan gedung dan terletak pada persil yang sama
disebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP).

iii.

RTHP berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman,
peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagai
ruang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity.

iv.

Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integral
dari penataan bangunan gedung dan sub-sistem dari
penataan lansekap kota.
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v.

Syarat-syarat RTHP ditetapkan dalam rencana tata ruang
dan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung,
dalam bentuk ketetapan GSB, KDB, KDH, KLB, parkir dan
ketetapan lainnya.

vi.

RTHP yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan
tata bangunan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan atau
memperbaharui seluruhnya atau sebagian dari bangunan.

vii.

Apabila RTHP sebagaimana dimaksud pada butir v belum
ditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan,
maka dapat dibuat ketetapan yang bersifat sementara untuk
lokasi/lingkungan yang terkait dengan setiap permohonan
bangunan.

viii.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir v dapat
dipertimbangkan

dan

disesuaikan

untuk

bangunan

perumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikan
keserasian dan arsitektur lingkungan.
ix.

Setiap perencanaan bangunan baru harus memperhatikan
potensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak seperti
danau,

sungai,

pohon-pohon

menahun,

tanah

dan

permukaan tanah.
x.

Dalam hal terdapat makro lansekap yang dominan seperti
laut, sungai besar, gunung dan sebagainya, terhadap suatu
kawasan/daerah dapat diterapkan pengaturan khusus untuk
orientasi tata letak bangunan yang mempertimbangkan
potensi arsitektural lansekap yang ada.

xi.

Sebagai perlindungan atas sumber-sumber daya alam yang
ada, dapat ditetapkan persyaratan khusus bagi permohonan
IMB

dengan

mempertimbangkan

hal-hal

pencagaran

sumber daya alam, keselamatan pemakai dan kepentingan
umum.
xii.

Ketinggian maksimum/minimum lantai dasar bangunan dari
muka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatan
bangunan, seperti dari bahaya banjir, pengendalian bentuk
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estetika

bangunan

secara

keseluruhan/

kesatuan

lingkungan, dan aspek aksesibilitas, serta tergantung pada
kondisi lahan.
c. Persyaratan Ruang Sempadan Bangunan Gedung
i.

Pemanfaatan Ruang Sempadan Depan Bangunan harus
mengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang
terkait sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan
tata bangunan yang ada. Keserasian tersebut antara lain
mencakup pagar dan gerbang, vegetasi besar/pohon,
bangunan penunjang seperti pos jaga, tiang bendera, bak
sampah dan papan nama bangunan.

ii.

Bila diperlukan dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan
atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian
tampak

depan

bangunan,

ruang

sempadan

depan

bangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan
jalur hijau median jalan berikut utilitas jalan lainnya seperti
tiang listrik, tiang telepon di kedua sisi jalan/ruas jalan yang
dimaksud.
iii.

Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan
peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah
ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat/
padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya
ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.

iv.

Ruang

terbuka

hijau

pekarangan

sebanyak

mungkin

diperuntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah.
Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan
masih tergolong RTHP sejauh ditanami pohon peneduh
yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah/
kontainer yang kedap air.
v.

KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap klas
bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana
terdapat beberapa klas bangunan dan kawasan campuran.
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d. Persyaratan Tapak Besmen Terhadap Lingkungan
i.

Kebutuhan besmen dan besaran koefisien tapak besmen
(KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan,
ketentuan teknis, dan kebijaksanaan daerah setempat.

ii.

Untuk keperluan penyediaan RTHP yang memadai, lantai
besmen pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapak
bangunan (di atas tanah) dan atap besmen kedua (B-2)
yang

di

luar

tapak

bangunan

harus

berkedalaman

sekurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempat
penanaman.
e. Hijau Pada Bangunan
i.

Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa taman-atap

(roof-garden) maupun penanaman pada sisi-sisi bangunan
seperti pada balkon dan cara-cara perletakan tanaman
lainnya pada dinding bangunan.
ii.

DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohon bangunan
untuk

menyediakan

RTHP.

Luas

DHB

diperhitungkan

sebagai luas RTHP namun tidak lebih dari 25% luas RTHP.
f.

Tata Tanaman
i.

Pemilihan

dan

memperhitungkan

penggunaan
karakter

tanaman
tanaman

harus
sampai

pertumbuhannya optimal yang berkaitan dengan bahaya
yang mungkin ditimbulkan. Potensi bahaya terdapat pada
jenis-jenis tertentu yang sistem perakarannya destruktif,
batang dan cabangnya rapuh, mudah terbakar serta bagianbagian lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
ii.

Penempatan tanaman harus memperhitungkan pengaruh
angin, air, kestabilan tanah/wadah sehingga memenuhi
syarat-syarat keselamatan pemakai.

iii.

Untuk memenuhi fungsi ekologis khususnya di perkotaan,
tanaman dengan struktur daun yang rapat besar seperti
pohon menahun harus lebih diutamakan.
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iv.

Untuk pelaksanaan kepentingan tersebut pada butir i dan
butir ii, Kepala Daerah dapat membentuk tim penasehat
untuk mengkaji rencana pemanfaatan jenis-jenis tanaman
yang layak tanam di RTHP berikut standar perlakuannya
yang memenuhi syarat keselamatan pemakai.

g. Sirkulasi dan Fasilitas Parkir
i.

Sistem

sirkulasi

yang

direncanakan

harus

saling

mendukung, antara sirkulasi eksternal dengan internal
bangunan, serta antara individu pemakai bangunan dengan
sarana

transportasinya.

Sirkulasi

harus

memberikan

pencapaian yang mudah dan jelas, baik yang bersifat
pelayanan publik maupun pribadi.
ii.

Sistem

sirkulasi

yang

direncanakan

harus

telah

memperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki.
iii.

Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal

(clearance) dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaian
darurat

oleh

kendaraan

pemadam

kebakaran,

dan

kendaraan pelayanan lainnya.
iv.

Sirkulasi perlu diberi perlengkapan seperti tanda penunjuk
jalan, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi, elemen
pengarah

sirkulasi

(dapat

berupa

elemen

perkerasan

maupun tanaman), guna mendukung sistem sirkulasi yang
jelas dan efisien serta memperhatikan unsur estetika.
v.

Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataan
pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka umum.

vi.

Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruangruang antar bangunan yang tidak hanya terbatas dalam
Rumija, dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan,
penghijauan, dll.

vii.

Pemilihan

bahan

pelapis

jalan

dapat

mendukung

pembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki, dan
kejelasan kontinuitas pedestrian.
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viii.

Jalur utama pedestrian harus telah mempertimbangkan
sistem pedestrian secara keseluruhan, aksesibilitas terhadap
subsistem pedestrian dalam lingkungan, dan aksesibilitas
dengan lingkungan sekitarnya.

ix.

Jalur pedestrian harus berhasil menciptakan pergerakan
manusia yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan.

x.

Penataan pedestrian harus mampu merangsang terciptanya
ruang yang layak digunakan/manusiawi, aman, nyaman,
dan memberikan pemandangan yang menarik.

xi.

Elemen pedestrian (street furniture) harus berorientasi pada
kepentingan pejalan kaki.

xii.

Setiap

bangunan

bukan

rumah

hunian

diwajibkan

menyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah
area parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantai
bangunan.
xiii.

Penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi
daerah penghijauan yang telah ditetapkan.

xiv.

Prasarana parkir untuk suatu rumah atau bangunan tidak
diperkenankan mengganggu kelancaran lalu lintas, atau
mengganggu lingkungan di sekitarnya.

xv.

Jumlah

kebutuhan

parkir

menurut

jenis

bangunan

ditetapkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
xvi.

Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentingan
pejalan

kaki,

memudahkan

aksesibilitas,

dan

tidak

terganggu oleh sirkulasi kendaraan.
xvii. Luas, distribusi dan perletakan fasilitas parkir diupayakan
tidak mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya,
serta disesuaikan dengan daya tampung lahan.
xviii. Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnya
seperti untuk jalan, pedestrian dan penghijauan.
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h. Pertandaan (Signage)
i.

Penempatan

pertandaan

iklan/reklame, harus
mengganggu

(signage),

membantu

karakter

termasuk

orientasi

lingkungan

papan

tetapi tidak
yang

ingin

diciptakan/dipertahankan, baik yang penempatannya pada
bangunan, kaveling, pagar, atau ruang publik.
ii.

Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuk
lingkungan/kawasan

tertentu,

Kepala

Daerah

dapat

mengatur pembatasan-pembatasan ukuran, bahan, motif,
dan lokasi dari signage.
i.

Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung
i.

Pencahayaan ruang luar bangunan harus disediakan dengan
memperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitektur
bangunan, estetika amenity, dan komponen promosi.

ii.

Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi keserasian
dengan

pencahayaan

dari

dalam

bangunan

dan

pencahayaan dari jalan umum.
iii.

Pencahayaan yang dihasilkan dengan telah menghindari
penerangan ruang luar yang berlebihan, silau, visual yang
tidak menarik, dan telah memperhatikan aspek operasi dan
pemeliharaan.
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III.2.3. PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1. Dampak Penting
a. Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang
mengganggu

dan

menimbulkan

dampak

penting

terhadap

lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan) sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang
menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau
secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak
perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap
lingkungan adalah bila rencana kegiatan tersebut akan:
i.

menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau
hayati lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkungan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ii.

menyebabkan
lingkungan

perubahan
yang

mendasar

melampaui

pada

kriteria

komponen

yang

diakui,

berdasarkan pertimbangan ilmiah;
iii.

mengakibatkan
endemik,

spesies-spesies

dan/atau

dilindungi

yang

langka

menurut

dan/atau
peraturan

perundang-undangan yang berlaku terancam punah; atau
habitat alaminya mengalami kerusakan;
iv.

menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan
lindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, suaka
margasatwa,

dan

sebagainya)

yang

telah

ditetapkan

menurut peraturan perundang-undangan;
v.

merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan
peninggalan sejarah yang bernilai tinggi;

vi.

mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai
keindahan alami yang tinggi;
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vii.

mengakibatkan/

menimbulkan

konflik

atau

kontroversi

dengan masyarakat, dan/atau pemerintah.
d. Kegiatan yang dimaksud pada butir c merupakan kegiatan yang
berdasarkan

pengalaman

dan

tingkat

perkembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pengelolaan Dampak Lingkungan
Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan/atau
lingkungannya

yang

wajib

AMDAL,

adalah

sesuai

ketentuan

pengelolaan dampak lingkungan yang berlaku.

3. Ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL)
Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan/atau
lingkungannya yang harus melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah sesuai
ketentuan yang berlaku.
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III.2.4. RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
1. Tindak Lanjut RTRW dan/atau Rencana Teknik Ruang
Kabupaten/Kota
a. RTBL menindaklanjuti rencana tata ruang wilayah dan/atau
rencana teknik ruang kabupaten/kota, dan sebagai panduan
rancangan

kawasan,

dalam

rangka

perwujudan

kesatuan

karakter, kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang
berkelanjutan. Selain itu, RTBL merupakan instrumen guna
meningkatkan:
i.

Perwujudan Kesatuan karakter;

ii.

Kualitas Bangunan Gedung; dan

iii.

Lingkungan yang Berkelanjutan

b. RTBL

digunakan

sebagai

panduan

dalam

pengendalian

pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan.

2. Muatan Materi RTBL
a. Program Bangunan dan Lingkungan
Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih
lanjut dari peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun
waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan
bangunan, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum,
fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan
sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana
dan sarana yang sudah ada maupun baru.
b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan
Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuanketentuan tata bangunan dan lingkungan yang memuat rencana
peruntukan lahan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak,
rencana sistem pergerakan, rencana prasarana dan sarana
lingkungan, rencana aksesibilitas lingkungan, dan rencana wujud
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visual bangunan gedung untuk semua lapisan sosial yang
berkepentingan dalam kawasan tersebut.
c. Rencana Investasi
Rencana investasi merupakan arahan program investasi bangunan
gedung dan lingkungannya berdasarkan program bangunan dan
lingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana,
yang

memuat

program

investasi

jangka

pendek,

jangka

menengah, dan jangka panjang, yang disertai estimasi biaya
investasi

baik

penataan

pembangunan

baru

bangunan

dan

lama

maupun

pengembangannya

rencana

serta

pola

pendanaannya.
d. Ketentuan Pengendalian Rencana dan Pedoman Pengendalian
Pelaksanaan
Ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian
pelaksanaan merupakan persyaratan-persyaratan tata bangunan
dan

lingkungan

bersangkutan,

yang

ditetapkan

untuk

kawasan

yang

prosedur

perizinan,

dan

lembaga

yang

bertanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan.

3. Penyusunan RTBL

a. RTBL dapat disusun berdasarkan kemitraan pemerintah daerah,
swasta,

dan/atau

masyarakat

sesuai

dengan

tingkat

permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.

b. Penyusunan

RTBL

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

pendapat tim ahli dan pendapat publik.

c. Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penanganan penataan
bangunan

gedung

dan

lingkungan

yang

ditetapkan

oleh

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. Pola penanganan penataan bangunan dan lingkungan meliputi:
perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan baru, dan/atau
pelestarian, yang diterapkan pada:
i.
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ii.

kawasan yang dilestarikan dan dilindungi;

iii.

kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atau

iv.

kawasan yang bersifat campuran.

III.2.5. PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI ATAS DAN/ATAU DI
BAWAH TANAH, AIR DAN/ATAU PRASARANA/SARANA UMUM
1. Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana
umum harus:
a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana
teknik ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di
bawahnya dan/atau di sekitarnya; dan
c. tetap

memperhatikan

keserasian

bangunan

terhadap

lingkungannya.
2. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi
prasarana dan/atau sarana umum harus:
a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana
teknik ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;
b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di
bawah tanah;
d. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan; dan
e. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan
keselamatan bagi pengguna bangunan.
3. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air harus:
a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana
teknik ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;
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b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung
kawasan;
c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak
lingkungan;
d. tidak menimbulkan pencemaran; dan
e. telah

mempertimbangkan

faktor

keselamatan,

kenyamanan,

kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan.
4. Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara
(transmisi)

tegangan

tinggi,

dan/atau

menara

telekomunikasi,

dan/atau menara air, harus:
a. sesuai rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana teknik ruang
kabupaten/kota, dan/atau RTBL;
b. telah

mempertimbangkan

faktor

keselamatan,

kenyamanan,

kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan; dan
c. khusus untuk daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi,
harus mengikuti pedoman dan/atau standar teknis yang berlaku
tentang ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluran
udara tegangan ekstra tinggi.
5. Pembangunan bangunan gedung pada butir 1, 2, 3, dan 4 harus
mendapat

persetujuan

dari

Bupati/Walikota

setelah

mempertimbangkan pendapat dari tim ahli bangunan gedung dan
pendapat publik.
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III.3. PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG
III.3.1. PERSYARATAN KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG
1. Umum
Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan
kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, persyaratan
kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, dan
persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir
dan bahaya kelistrikan.

2. Persyaratan Struktur Bangunan Gedung
a. Struktur Bangunan Gedung
i. Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan dan
dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul
beban/kombinasi

beban

dan

memenuhi

persyaratan

keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan

(serviceability) selama umur layanan yang direncanakan
dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi,
keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
ii. Kemampuan

memikul

beban

diperhitungkan

terhadap

pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang
mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban
muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul
akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga
perusak.
iii. Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap
pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung,
baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus
diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai
dengan zona gempanya.
iv. Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara daktail
sehingga

pada

kondisi

pembebanan

maksimum

yang

direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya
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masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedung
menyelamatkan diri.
v. Apabila bangunan gedung terletak pada lokasi tanah yang
dapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan gedung
harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah
tersebut.
vi. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan,
harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara
berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk
Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung.
vii. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segera
dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan
bangunan

gedung,

sehingga

bangunan

gedung

selalu

memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
viii. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunan
gedung

seperti

halnya

penambahan

struktur

dan/atau

penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan
keselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standar
teknis yang berlaku.
ix. Pembongkaran bangunan gedung dilakukan apabila bangunan
gedung sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaran
bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dengan
mempertimbangkan

keselamatan

masyarakat

dan

lingkungannya.
x. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secara
berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau
didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.
xi. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak
diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan
secara berkala sesuai dengan pedoman/ petunjuk teknis yang
berlaku.
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b. Pembebanan pada Bangunan Gedung
i. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa respon
struktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selama
umur kelayanan struktur, termasuk beban tetap, beban
sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
ii.

Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya
beban harus mengikuti:
(1)

SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan
gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan

(2)

SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan
untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
c. Struktur Atas Bangunan Gedung
i.

Konstruksi beton
Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti:
(1)

SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan
struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung,
atau edisi terbaru;

(2)

SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur
beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;

(3)

SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dinding
struktur pasangan blok beton berongga bertulang
untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;

(4)

SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru; Tata cara
pengadukan pengecoran beton.

(5)

SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencana
campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
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(6)

SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatan
campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau
edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi
beton pracetak dan prategang harus mengikuti:
(1) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Konstruksi
Beton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung;
(2) Metoda

Pengujian

dan

Penentuan

Parameter

Perencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetak
dan Prategang untuk Bangunan Gedung; dan
(3) Spesifikasi

Sistem

dan

Material

Konstruksi

Beton

Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
ii.

Konstruksi Baja
Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti:
(1)

SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunan
baja untuk gedung, atau edisi terbaru;

(2)

Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait
dalam perencanaan konstruksi baja;

(3)

Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja;
dan

(4)

Tata

Cara

Pemeliharaan

Konstruksi

Baja

Selama

Pelaksanaan Konstruksi.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
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iii.

Konstruksi Kayu
Perencanaan konstruksi kayu harus mengikuti:
(1)

SNI 03-2407-1994 Tata cara pengecatan kayu untuk
rumah dan gedung, atau edisi terbaru;

(2)

Tata

Cara

Perencanaan

Konstruksi

Kayu

untuk

Bangunan Gedung; dan
(3)

Tata Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Kayu;

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
iv.

Konstruksi Bambu
Perencanaan konstruksi bambu harus memenuhi kaidahkaidah perencanaan konstruksi berdasarkan pedoman dan
standar teknis yang berlaku.

v.

Konstruksi dengan Bahan dan Teknologi Khusus
(1)

Perencanaan konstruksi dengan bahan dan teknologi
khusus harus dilaksanakan oleh ahli struktur yang
terkait dalam bidang bahan dan teknologi khusus
tersebut;

(2)

Perencanaan

konstruksi

dengan

memperhatikan

standar-standar teknis padanan untuk spesifikasi teknis,
tata cara, dan metoda uji bahan dan teknologi khusus
tersebut.
vi.

Pedoman Spesifik Untuk Tiap Jenis Konstruksi
Selain pedoman yang spesifik untuk masing-masing jenis
konstruksi,

standar

teknis

lainnya

yang

terkait

dalam

perencanaan suatu bangunan yang harus mengikuti:
(1)

SNI 03-1736-1989 Tata cara perencanaan struktur
bangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
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(2)

SNI 03-1745-1989 Tata cara pemasangan sistem hidran
untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
rumah dan gedung, atau edisi terbaru;

(3)

SNI 03-1977-1990 Tata cara dasar koordinasi modular
untuk perancangan bangunan rumah dan gedung, atau
edisi terbaru;

(4)

SNI

03–2394-1991

Tata

cara

perencanaan

dan

perancangan bangunan kedokteran nuklir di rumah
sakit, atau edisi terbaru;
(5)

SNI

03–2395-1991

Tata

cara

perencanaan

dan

perancangan bangunan radiologi di rumah sakit, atau
edisi terbaru;
(6)

SNI 03–2397-1991 Tata cara perancangan bangunan
sederhana tahan angin, atau edisi terbaru;

(7)

SNI 03–2404-1991 Tata cara pencegahan rayap pada
pembuatan bangunan rumah dan gedung, atau edisi
terbaru;

(8)

SNI 03–2405-1991 Tata cara penanggulangan rayap
pada bangunan rumah dan gedung dengan termitisida,
atau edisi terbaru;

(9)

SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan bangunan
dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran
pada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.

6299

III-42

d. Struktur Bawah Bangunan Gedung
i.

Pondasi Langsung
(1)

Kedalaman

pondasi

langsung

harus

direncanakan

sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di atas
lapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanah
yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan
tidak mengalami penurunan yang melampaui batas.
(2)

Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi
dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan
lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang
ditemukan

dari

penyelidikan

tanah

dengan

memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan
parameter tanah yang lain.
(3)

Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang
dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau
ditentukan oleh perencana ahli yang memiiki sertifikasi
sesuai.

(4)

Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau
konstruksi beton bertulang.

ii. Pondasi Dalam
(1)

Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hal
lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak
jauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaan
pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang
berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.

(2)

Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi
dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan
lazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yang
ditemukan

dari

penyelidikan

tanah

dengan

memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan
parameter tanah yang lain.
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(3)

Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus
diverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jika
jumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktor
keamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamanan
yang lazim.

(4)

Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus
dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan
hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang
memiliki sertifikasi sesuai.

(5)

Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam
adalah 1 % dari jumlah titik pondasi yang akan
dilaksanakan dengan penentuan titik secara random,
kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta
disetujui oleh Dinas Bangunan.

(6)

Pelaksanaan

konstruksi

bangunan

gedung

harus

memperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkan
terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
(7)

Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak di
daerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosif
harus

memperhatikan

pengamanan

baja

terhadap

korosi.
(8)

Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaan
menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI
dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi
yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang
dikeluarkan instansi yang berwenang.

(9)

Apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat
lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui
oleh asosiasi terkait.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
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e. Keandalan Bangunan Gedung
i.

Keselamatan Struktur
(1)

Untuk

menentukan

tingkat

keandalan

struktur

bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan
bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan
dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan
Keandalan Bangunan Gedung.
(2)

Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus
segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan
keandalan

bangunan

gedung,

sehingga

bangunan

gedung selalu memenuhi persyaratan keselamatan
struktur.
(3)

Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan
secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus
dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki
sertifikasi sesuai.

ii. Keruntuhan Struktur
Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak
diharapkan,

pemeriksaan

keandalan

bangunan

harus

dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/ petunjuk
teknis yang berlaku.
iii. Persyaratan Bahan
(1)

Bahan struktur yang digunakan harus sudah memenuhi
semua persyaratan keamanan, termasuk keselamatan
terhadap lingkungan dan pengguna bangunan, serta
sesuai standar teknis (SNI) yang terkait.

(2)

Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harus
diproses sesuai dengan standar tata cara yang baku
untuk keperluan yang dimaksud.

(3)

Bahan bangunan prefabrikasi harus dirancang sehingga
memiliki sistem hubungan yang baik dan mampu
mengembangkan
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dihubungkan, serta mampu bertahan terhadap gaya
angkat pada saat pemasangan/pelaksanaan.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.

3. Persyaratan

Kemampuan

Bangunan

Gedung

Terhadap

Bahaya Kebakaran
a. Sistem Proteksi Pasif
Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana, harus mempunyai sistem proteksi pasif
terhadap bahaya kebakaran yang memproteksi harta milik
berbasis pada desain atau pengaturan terhadap komponen
arsitektur dan struktur bangunan gedung sehingga dapat
melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi
kebakaran.
Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasi
resiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang,
dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
Pada sistem proteksi pasif yang perlu diperhatikan meliputi:
persyaratan kinerja, ketahanan api dan stabilitas, tipe konstruksi
tahan api, tipe konstruksi yang diwajibkan, kompartemenisasi dan
pemisahan, dan perlindungan pada bukaan.
Sistem proteksi pasif tersebut harus mengikuti:
(1) SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksi
pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
gedung; dan
(2) SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan
sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya
kebakaran pada bangunan gedung.
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Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
b. Sistem Proteksi Aktif
Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya
kebakaran dengan proteksi aktif.
Penerapan

sistem

proteksi

aktif

didasarkan

pada

fungsi,

klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah
dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.
Pada sistem proteksi aktif yang perlu diperhatikan meliputi:
-

Sistem Pemadam Kebakaran;

-

Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran;

-

Sistem Pengendalian Asap Kebakaran; dan

-

Pusat Pengendali Kebakaran

(1) Pusat Pengendali Kebakaran
Pusat Pengendali Kebakaran adalah sebuah ruang untuk
pengendalian dan pengarahan selama berlangsungnya operasi
penanggulangan kebakaran atau penanganan kondisi darurat
lainnya, dengan persyaratan sebagai berikut:
(i)

dilengkapi

sarana

alat

pengendali,

panel

kontrol,

telepon, mebel, peralatan dan sarana lainnya yang
diperlukan dalam penanganan kondisi kebakaran;
(ii)

tidak digunakan bagi keperluan lain, selain:
(a)

kegiatan pengendalian kebakaran; dan

(b)

kegiatan

lain

keselamatan

yang
atau

berkaitan
keamanan

dengan
bagi

unsur

penghuni

bangunan.
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(iii)

Konstruksi
Ruang Pusat Pengendali Kebakaran pada bangunan
gedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 meter harus
merupakan ruang terpisah, dimana:
(a)

konstruksi penutupnya dari beton, dinding atau
sejenisnya mempunyai kekokohan yang cukup
terhadap

keruntuhan

akibat

kebakaran

dan

dengan nilai TKA tidak kurang dari 120/120/120;
(b)

bahan lapis penutup, pembungkus atau sejenisnya
harus memenuhi persyaratan terhadap kebakaran;

(c)

peralatan

utilitas,

sejenisnya,

pipa,

yang

saluran

tidak

udara

diperlukan

dan
untuk

berfungsinya ruang pengendali, tidak boleh lewat
ruang tersebut;
(d)

bukaan pada dinding, lantai atau langit-langit yang
memisahkan ruang pengendali dengan ruangdalam bangunan dibatasi hanya untuk pintu,
ventilasi dan lubang perawatan lainnya, yang
khusus untuk melayani fungsi ruang pengendali
tersebut.

(iv)

Proteksi pada bukaan
Setiap bukaan pada ruang pengendali kebakaran,
seperti pada lantai, langit-langit dan dinding dalam,
untuk jendela, pintu, ventilasi, saluran, dan sejenisnya
harus mengikuti persyaratan teknis proteksi bukaan.

(v)

Pintu Keluar
(a)

Pintu

yang

menuju

ruang

pengendali

harus

membuka ke arah dalam ruang tersebut, dapat
dikunci

dan

ditempatkan

sedemikian

rupa

sehingga orang yang menggunakan rute evakuasi
dari dalam bangunan tidak menghalangi atau
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menutupi

jalan

masuk

ke

ruang

pengendali

tersebut.
(b)

Ruang pengendali haruslah dapat dimasuki dari
dua arah, yaitu:
-

arah pintu masuk di depan bangunan; dan

-

arah langsung dari tempat umum atau melalui
jalan terusan yang dilindungi terhadap api,
yang

menuju

ke

tempat

umum

dan

mempunyai nilai TKA tidak kurang dari
-/120/30.
(vi)

Ukuran dan sarana
(a) Ruang pengendali kebakaran harus dilengkapi
dengan sekurang-kurangnya:
-

Panel indikator kebakaran, sakelar kontrol dan
indikator visual yang diperlukan untuk semua
pompa kebakaran, kipas pengendali asap, dan
peralatan

pengamanan

kebakaran

lainnya

yang dipasang di dalam bangunan;
-

telepon sambungan langsung;

-

sebuah papan tulis dan sebuah papan tempel

(pin-up board) berukuran cukup;
-

sebuah

meja

berukuran

cukup

untuk

menggelar gambar dan rencana taktis, dan
-

rencana taktis penanggulangan kebakaran.

(b) Sebagai tambahan, di ruang pengendali dapat
disediakan:
-

Panel pengendali utama, panel indikator lif,
sakelar pengendali jarak jauh untuk gas atau
catu daya listrik, genset darurat; dan
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-

sistem

keamanan

bangunan,

sistem

pengamatan, dan sistem manajemen, jika
dikehendaki terpisah total dari sistem lainnya.
(c) Ruang pengendali harus:
-

mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10
m2, dan salah satu panjangnya dari sisi bagian
dalam tidak kurang dari 2,50 m;

-

jika hanya menampung peralatan minimum,
luas lantai bersih tidak kurang dari 8 m2 dan
luas ruang bebas di depan panel indikator
tidak kurang dari 1,50 m2;

-

jika dipasang peralatan tambahan, luas lantai
bersih daerah tambahan adalah 2 m2 untuk
setiap penambahan alat, ruang bebas di depan
panel indikator tidak kurang dari 1,50 m2 dan
ruang untuk tiap rute evakuasi penyelamatan
dari ruang pengendali ke ruang lainnya harus
disediakan sebagai tambahan persyaratan (2)
dan (3) di atas.

(d) Ventilasi dan pemasok daya
Ruang pengendali harus diberi ventilasi dengan
cara:
-

ventilasi alami dari jendela atau pintu pada
dinding

luar

bangunan

yang

membuka

langsung ke ruang pengendali; atau
-

Sistem udara bertekanan yang hanya melayani
ruang pengendali, dan:
a) dipasang sesuai ketentuan yang berlaku
seperti untuk tangga kebakaran yang
dilindungi;
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b) beroperasi

otomatis

melalui

aktivitas

sistem alarm atau sistem springkler yang
dipasang pada bangunan;
c) mengalirkan udara segar ke ruangan tidak
kurang dari 30 kali pertukaran udara perjamnya pada waktu sistem beroperasi
dengan dan salah satu pintu ruangan
terbuka;
d) mempunyai kipas, motor dan pipa-pipa
saluran udara yang membentuk bagian
dari sistem , tetapi tidak berada di dalam
ruang

pengendali

dan

diproteksi

oleh

dinding yang mempunyai TKA tidak lebih
kecil dari 120/120/120;
e) mempunyai catu daya listrik ke ruang
pengendali atau peralatan penting bagi
beroperasinya ruang pengendali.
(vii) Pencahayaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku
harus dipasang dalam ruang pusat pengendali, dan
tingkat iluminasi diatas meja kerja tak kurang dari 400
Lux.
(viii) Beberapa

peralatan

pengendali

seperti

springkler,

motor

pemipaan

bakar,

dan

pompa

sambungan-

sambungan pipa tidak boleh dipasang dalam ruang
pengendali, tetapi boleh dipasang di ruangan-ruangan
yang dapat dicapai dari ruang pengendali tersebut.
(ix)

Tingkat

suara

(ambient) dalam ruang pengendali

kebakaran yang diukur pada saat semua peralatan
penanggulangan kebakaran beroperasi ketika kondisi
darurat

berlangsung

tidak

melebihi

65

dbA

bila

ditentukan berdasarkan ketentuan tingkat kebisingan
didalam bangunan.
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Sistem proteksi aktif tersebut harus mengikuti:
(1)

SNI

03-1745-2000

Tata

cara

perencanaan

dan

pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;
(2)

SNI 03-3985-2000 Tata cara perencanaan, pemasangan
dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran
untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
gedung;

(3)

SNI

03-3989-2000

Tata

cara

perencanaan

dan

pemasangan sistem springkler otomatik untuk untuk
pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung;
(4)

SNI 03-6571-2001 Sistem pengendalian asap kebakaran
pada bangunan gedung; dan

(5)

SNI 03-0712-2004 Sistem manajemen asap dalam mal,
atrium, dan ruangan bervolume besar.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
c. Persyaratan Jalan Keluar dan Aksesibilitas untuk Pemadaman
Kebakaran
Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman
kebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan
untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung,
dan perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk
penyelamatan terhadap bahaya kebakaran.
Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadaman
kebakaran tersebut harus mengikuti:

(1)

SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan
dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran
pada bangunan rumah dan gedung; dan
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(2)

SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan
sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya
kebakaran pada gedung.

Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.
d. Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar/Eksit, dan
Sistem Peringatan Bahaya
Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar/eksit, dan
sistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan
arahan yang jelas bagi pengguna bangunan gedung dalam
keadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri, yang meliputi:
i.

Sistem pencahayaan darura;

ii. Tanda arah keluar/eksit; dan
iii. Sistem Peringatan Bahaya.
Pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan
bahaya dalam gedung harus mengikuti SNI 03-6573-2001 Tata
cara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistem
peringatan bahaya pada bangunan gedung.
Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.
e. Persyaratan Komunikasi Dalam Bangunan Gedung
Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung dimaksudkan
sebagai penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluan
internal bangunan maupun untuk hubungan ke luar, pada saat
terjadi kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya. Termasuk
antara lain: sistem telepon, sistem tata suara, sistem voice

evacuation, dll.
Penggunaan instalasi tata suara pada waktu keadaan darurat
dimungkinkan asal memenuhi pedoman dan standar teknis yang
berlaku.

6310

III-53

i. Perencanaan Komunikasi dalam Gedung
(1) Sistem instalasi komunikasi telepon dan sistem tata
komunikasi gedung dan lain-lainnya, penempatannya
harus mudah diamati, dioperasikan, dipelihara, tidak
membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan
dan bagian bangunan serta sistem instalasi lainnya, serta
direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar,
normalisasi teknik dan peraturan yang berlaku.
(2) Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidak
memberi

dampak,

gangguan

seperti

dan

harus

diamankan

interferensi

gelombang

terhadap
elektro

magnetik, dan lain-lain.
(3) Secara berkala dilakukan pengukuran/pengujian terhadap
EMC (Electro Magnetic Campatibility).

Apabila hasil

pengukuran terhadap EMC melampaui ambang batas
yang ditentukan, maka langkah penanggulangan dan
pengamanan harus dilakukan.
ii. Instalasi Telepon
(1)

Saluran masuk sistem telepon harus memenuhi
persyaratan:
(i) Tempat pemberhentian ujung kabel harus terang,
tidak ada genangan air, aman dan mudah
dikerjakan.
(ii) Ukuran lubang orang (manhole) yang melayani
saluran masuk ke dalam gedung untuk instalasi
telepon minimal berukuran 1,50 m x 0,80 m dan
harus diamankan agar tidak

menjadi jalan air

masuk ke bangunan gedung pada saat hujan dll.
(iii) Diupayakan dekat dengan kabel catu dari kantor
telepon dan dekat dengan jalan besar.
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(2)

Penempatan kabel telepon yang sejajar dengan kabel
listrik, minimal berjarak 0,10 m atau sesuai ketentuan
yang berlaku.

(3)

Ruang PABX/TRO sistem telepon harus memenuhi
persyaratan:
(i) Ruang yang bersih, terang, kedap debu, sirkulasi
udaranya cukup dan tidak boleh kena sinar
matahari langsung, serta memenuhi persyaratan
untuk tempat peralatan;
(ii) Tidak boleh digunakan cat dinding yang mudah
mengelupas;
(iii) Tersedia ruangan untuk petugas sentral dan
operator telepon.

(4)

Ruang batere sistem telepon harus bersih, terang,
mempunyai dinding dan lantai tahan asam, sirkulasi
udara cukup dan udara buangnya harus dibuang ke
udara terbuka dan tidak ke ruang publik, serta tidak
boleh kena sinar matahari langsung.

iii. Instalasi Tata Suara
(1)

Setiap bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau 14
m keatas, harus dipasang sistem tata suara yang
dapat digunakan untuk menyampaikan pengumuman
dan instruksi apabila terjadi kebakaran atau keadaan
darurat lainnya.

(2)

Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimana
dimaksud pada butir a diatas harus menggunakan
sistem khusus, sehingga apabila sistem tata suara
umum rusak, maka sistem telepon darurat tetap dapat
bekerja.

(3)

Kabel instalasi komunikasi darurat harus terpisah dari
instalasi lainnya, dan dilindungin terhadap bahaya
kebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api.
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(4)

Harus dilengkapi dengan sumber/pasokan daya listrik
untuk kondisi normal maupun pada kondisi daya listrik
utama mengalami gangguan, dengan kapasitas dan
dapat melayani dalam waktu yang cukup sesuai
ketentuan yang berlaku.

(5)

Persyaratan sistem komunikasi dalam gedung harus
memenuhi:
(i) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 1999,
tentang Telekomunikasi; dan
(ii) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000,
tentang Telekomunikasi Indonesia;

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
f.

Persyaratan Instalasi Bahan Bakar Gas
i.

Jenis bahan bakar gas yang dimaksud meliputi:
(1) Gas Kota.
Gas kota yang dipakai umumnya berupa gas alam (natural
gas), yang terdiri dari kandungan methane (CH4) dan
ethane (C2H6). Ketentuan teknis dari gas ini mengikuti
standar yang dileluarkan oleh pemasok gas tersebut.
(2) Gas elpiji (LPG = Liquefied Petroleum Gasses).
Gas elpiji, terdiri dari propane (C3H8) dan butane
(C4H10). Ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standar
yang dileluarkan oleh pemasok gas tersebut.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.

ii. Instalasi Gas Kota
(1) Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan
bahan dan konstruksinya mengikuti peraturan yang
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berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan
lainnya sepanjang tidak bertentangan.
(2) Instalasi pemipaan untuk rumah dan gedung (mulai dari
katup penutup, meter-gas atau regulator) mengikuti
peraturan yang berlaku dari instansi yang berwenang,
atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan.
Katup

penutup,

meter-gas

atau

regulator

harus

ditempatkan di luar bangunan.
(3) Pada instalasi untuk pembakaran, harus dilengkapi dengan
peralatan khusus untuk mendeteksi kebocoran gas yang
secara otomatis mematikan aliran gas.
iii. Instalasi gas elpji (LPG).
(1) Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihan
bahan dan konstruksinya mengikuti peraturan yang
berlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuan
lainnya sepanjang tidak bertentangan.
(2) Instalasi pemipaan untuk rumah tangga (domestik) dan
gedung (komersial) mengikuti peraturan yang berlaku
dari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnya
sepanjang tidak bertentangan.
(3) Bila pasokan dari beberapa tabung silinder digabung ke
dalam satu manipol (manifold atau header), maka harus
mengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yang
berwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidak
bertentangan. Tabung-tabung silinder yang digabung
harus ditempatkan di luar bangunan. Dalam hal tabungtabung tersebut harus ditempatkan dalam bangunan,
maka harus diletakkan di lantai dasar dan salah satu
dinding ruangan gas tersebut merupakan dinding luar
dari bangunan dan dinding lainnya harus memiliki TKA
120/120/120.

Tabung-tabung

tersebut

dapat

pula

diletakkan di lantai teratas bangunan gedung.
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(4) Pada instalasi untuk pembakaran, harus dilengkapi
dengan peralatan khusus untuk mendeteksi kebocoran
gas yang secara otomatis mematikan aliran gas, dan
tanda “DILARANG MEROKOK”.
iv. Pemeriksaan dan pengujian.
Instalasi gas beserta kelengkapannya harus diperiksa dan
diuji sebelum digunakan dan diperiksa secara berkala oleh
instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku,
serta merupakan bagian pertimbangan keandalan bangunan.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
g. Manajemen Penanggulangan Kebakaran
Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah
lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki
unit manajemen pengamanan kebakaran.
Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.

4. Persyaratan

Kemampuan Bangunan Gedung Terhadap

Bahaya Petir dan Bahaya Kelistrikan
a. Persyaratan Instalasi Proteksi Petir
Persyaratan proteksi petir ini memberikan petunjuk untuk
perancangan, instalasi, dan pemeliharaan instalasi sistem proteksi
petir terhadap bangunan gedung secara efektif untuk proteksi
terhadap petir serta inspeksi, dalam upaya untuk mengurangi
secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan oleh petir
terhadap

bangunan

gedung

yang

diproteksi,

termasuk

di

dalamnya manusia serta perlengkapan bangunan lainnya.
Persyaratan proteksi petir harus memperhatikan sebagai berikut:
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i.

Perencanaan sistem proteksi petir;

ii.

Instalasi Proteksi Petir; dan

iii.

Pemeriksaan dan Pemeliharaan

Persyaratan sistem proteksi petir harus memenuhi SNI 03-70152004 Sistem proteksi petir pada bangunan gedung.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,
atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku
dan/atau pedoman teknis.
b. Persyaratan Sistem Kelistrikan
Persyaratan sistem kelistrikan meliputi sumber daya listrik, panel
hubung bagi, jaringan distribusi

listrik, perlengkapan serta

instalasi listrik untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedung
yang terjamin terhadap aspek keselamatan manusia dari bahaya
listrik, keamanan

instalasi listrik beserta perlengkapannya,

keamanan gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat
listrik, dan perlindungan lingkungan.
Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan:
i.

Perencanaan instalasi listrik;

ii. Jaringan distribusi listrik;
iii. Beban listrik;
iv. Sumber daya listrik;
v. Transformator distribusi;
vi. Pemeriksaan dan pengujian; dan
vii. Pemeliharaan
Persyaratan sistem kelistrikan harus mengikuti:
(1)

SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau edisi terbaru;

(2)

SNI 04-0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL
2000), atau edisi terbaru;
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(3)

SNI 04-7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dan
siaga, atau edisi terbaru;

(4)

SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat
menggunakan energi tersimpan, atau edisi terbaru.

Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.

III.3.2. PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG
1. Umum
Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan
sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan
bangunan gedung.

2. Persyaratan Sistem Penghawaan
a. Persyaratan Ventilasi
i.

Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami
dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.

ii. Bangunan

gedung

tempat

tinggal,

bangunan

gedung

pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunan
gedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunan
pelayanan

umum

lainnya

harus

mempunyai

bukaan

permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan
permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi
alami.
iii. Persyaratan Umum
Jika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, maka
diperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitas
tertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar dan
pencemaran.
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Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, harus
mengikuti:
(a)

SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara
pada bangunan gedung;

(b)

SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem
ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan
gedung, atau edisi terbaru;

(c)

Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan,
dan pemeliharaan sistem ventilasi;

(d)

Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan,
dan pemeliharaan sistem ventilasi mekanis.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.

3. Persyaratan Sistem Pencahayaan
Persyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung meliputi:
i.

Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistem
pencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau
pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai
dengan fungsinya.

ii.

Bangunan

gedung

tempat

tinggal,

pelayanan

kesehatan,

pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai
bukaan untuk pencahayaan alami.
iii.

Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi
bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam
bangunan gedung.

iv.

Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat
iluminasi
bangunan
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penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya
tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.
v.

Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan
darurat harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi
tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai
tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.

vi.

Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan
untuk

pencahayaan

darurat,

harus

dilengkapi

dengan

pengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan pada
tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.
vii.

Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik di
dalam bangunan maupun di luar bangunan gedung.

Persyaratan pencahayaan harus mengikuti:
(1)

SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatan
pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

(2)

SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan
alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

(3)

SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaan
buatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau
yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau
pedoman teknis.

4. Persyaratan Sanitasi
a. Persyaratan Plambing Dalam Bangunan Gedung
i.

Sistem air minum harus direncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih,
sistem distribusi, dan penampungannya.

ii.

Sumber air minum dapat diperoleh dari sumber air
berlangganan dan/atau sumber air lainnya yang memenuhi
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persyaratan kesehatan sesuai pedoman dan standar teknis
yang berlaku.
iii.

Perencanaan sistem distribusi air minum dalam bangunan
gedung harus memenuhi debit air dan tekanan minimal
yang disyaratkan.

iv.

Penampungan

air

minum

dalam

bangunan

gedung

diupayakan sedemikian rupa agar menjamin kualitas air.
v.

Penampungan air minum harus memenuhi persyaratan
kelaikan fungsi bangunan gedung.

Persyaratan plambing dalam bangunan gedung harus mengikuti:
(1)

Kualitas air minum mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Air Minum
dan Permenkes 907/2002, sedangkan instalasi perpipaannya
mengikuti Pedoman Plambing;

(2)

SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi
terbaru.

Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.
vi.

Sistem Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah/Kotor
(1) Sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor harus
direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan
jenis dan tingkat bahayanya.
(2) Pertimbangan jenis air limbah dan/atau air kotor
diwujudkan

dalam

pengaliran/pembuangan

bentuk
dan

pemilihan
penggunaan

sistem
peralatan

yang dibutuhkan.
(3) Pertimbangan tingkat bahaya air limbah dan/atau air
kotor diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan
pembuangannya.
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(4) Air limbah yang mengandung bahan beracun dan
berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah
domestik.
(5) Air limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya
(B3) harus diproses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
(6) Air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbuka
harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar
teknis yang berlaku.
Persyaratan teknis air limbah harus mengikuti:
SNI 03-6481-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi

(1)

terbaru;
SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangki

(2)

septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru;
SNI

(3)

03-6379-2000

Spesifikasi

dan

pemasangan

perangkap bau, atau edisi terbaru;
Tata

(4)

cara

perencanaan,

pemasangan,

dan

pemeliharaan sistem pembuangan air limbah dan air
kotor pada bangunan gedung mengikuti standar baku
serta ketentuan teknis yang berlaku.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
b. Persyaratan Instalasi Gas Medik
i.

Umum
(1)

Persyaratan ini berlaku wajib untuk fasilitas pelayanan
kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas
hiperbarik,

klinik

bersalin.

dan

fasilitas

pelayanan

kesehatan lainnya.
(2)

Bila terdapat istilah gas medik atau vakum, ketentuan
tersebut berlaku wajib bagi semua sistem perpipaan
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untuk oksigen, nitrous oksida, udara tekan medik,
karbon dioksida, helium, nitrogen, vakum medik untuk
pembedahan, pembuangan sisa gas anestesi, dan
campuran dari gas-gas tersebut. Bila terdapat nama
layanan gas khusus atau vakum, maka ketentuan
tersebut hanya berlaku bagi gas tersebut.
(3)

Sistem

yang

memenuhi

sudah

ketentuan

ada

yang

ini

boleh

tidak
tetap

sepenuhnya
digunakan

sepanjang pihak yang berwenang telah memastikan
bahwa penggunaannya tidak membahayakan jiwa.
(4)

Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan
dengan sistem perpipaan sentral gas medik dan sistem
vakum

medik

harus

dipertimbangkan

dalam

perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian
dan pemeliharaan sistem ini.
ii. Identifikasi dan pelabelan sistem pasokan terpusat (sentral).
(1)

Silinder dan kontainer yang boleh digunakan harus yang
telah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi dan
ketentuan dari pihak berwenang.

(2)

Isi silinder harus diidentifikasi dengan suatu label atau
cetakan yang ditempelkan yang menyebutkan isi atau
pemberian warna pada silnder/tabung sesuai ketentuan
yang berlaku.

(3)

Sebelum digunakan harus dipastikan isi silinder atau
kontainer.

(4)

Label tidak boleh dirusak, diubah atau dilepas, dan fiting
penyambung tidak boleh dimodifikasi.

iii. Pengoperasian sistem pasokan sentral.
(1)

Harus dilarang penggunaan adaptor atau fiting konversi
untuk menyesuaikan fiting khusus suatu gas ke fiting
gas lainnya.

6322

III-65

(2)

Hanya silinder gas medik dan perlengkapannya yang
boleh disimpan dalam ruangan tempat sistem pasokan
sentral atau silinder gas medik.

(3)

Harus dilarang penyimpanan bahan mudah menyala,
silinder berisi as mudah menyala atau yang bertisi
cairan mudah menyala, di dalam ruangan bersama
silinder gas medik.

(4)

Diperbolehkan pemasangan rak kayu untuk menyimpan
silinder gas medik.

(5)

Bila silinder terbungkus pada saat diterima, pembungkus
tersebut harus dibuang sebelum disimpan.

(6)

Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada
tempatnya bila silinder sedang tidak digunakan.

(7)

Penggunaan silinder tanpa penandaan yang benar, atau
yang tanda dan fiting untuk gas spesifik yang tidak
sesuai harus dilarang.

(8)

Unit penyimpan cairan kriogenik yang dimakudkan
memasok

gas

ke

dalam

fasilitas

harus

dilarang

digunakan untuk mengisi ulang bejana lain penyimpan
cairan.
iv. Perancangan dan pelaksanaan.
Lokasi untuk sistem pasokan sentral dan penyimpanan gas-gas
medik harus memenuhi persyaratan berikut:
(1)

Dibangun dengan akses ke luar dan masuk lokasi untuk
memindahkan silinder, peralatan, dan sebagainya.

(2)

Dijaga keamanannya dengan pintu atau gerbang yang
dapat dikunci, atau diamankan dengan cara lain.

(3)

Jika di luar ruangan/bangunan, harus dilindungi dengan
dinding atau pagar dari bahan yang tidak dapat terbakar.

(4)

Jika di dalam ruangan/bangunan, harus dibangun dengan
menggunakan bahan interior yang tidak dapat terbakar atau
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sulit terbakar, sehingga semua dinding, lantai, langit-langit
dan

pintu

sekurang-kurangnya

mempunya

tingkat

ketahanan api 1 jam.
(5)

Dilengkapi dengan rak, rantai, atau pengikat lainnya untuk
mengamankan masing-masing silinder, baik yang terhubung
maupun tidak terhubung, penuh atau kosong, agar tidak
roboh.

(6)

Dipasok dengan daya listrik yang memenuhi persyaratan
sistem kelistrikan esensial.

(7)

Apabila disediakan rak, lemari, dan penyangga, harus dibuat
dari bahan tidak dapat terbakar atau bahan sulit terbakar.

Persyaratan instalasi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011–
2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.
c. Persyaratan Penyaluran Air Hujan
i.

Umum
(1) Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan
dipasang

dengan

permukaan

air

mempertimbangkan

tanah,

permeabilitas

ketinggian
tanah,

dan

ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.
(2) Setiap

bangunan

gedung

dan

pekarangannya

harus

dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan.
(3) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan
ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur
resapan

sebelum

dialirkan

ke

jaringan

drainase

lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Pemanfaatan air hujan diperbolehkan dengan mengikuti
ketentuan yang berlaku.
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(5) Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab
lain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan harus
dilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansi
yang berwenang.
(6) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk
mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada
saluran.
Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti:
(1)

SNI 03-4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisi
terbaru;

(2)

SNI

03-2453-2002

Tata

cara

perencanaan

sumur

resapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisi
terbaru;
(3)

SNI 03-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujan
untuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru;

(4)

Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan,
dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan pada
bangunan gedung;

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
d. Persyaratan Fasilitasi Sanitasi Dalam Bangunan Gedung (Saluran
Pembuangan Air Kotor, Tempat Sampah, Penampungan Sampah,
dan/atau Pengolahan Sampah)
i.

Sistem

pembuangan

sampah

padat

direncanakan

dan

dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan
dan jenisnya.
ii. Pertimbangan
bentuk
sampah

fasilitas

penyediaan
pada

diperhitungkan

penampungan

tempat

penampungan

masing-masing
berdasarkan

diwujudkan

bangunan
fungsi

dalam

kotoran
gedung,

bangunan,

dan
yang

jumlah

penghuni, dan volume kotoran dan sampah.
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iii. Pertimbangan jenis sampah padat diwujudkan dalam bentuk
penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak
mengganggu

kesehatan

penghuni,

masyarakat

dan

lingkungannya.
iv. Ketentuan pengelolaan sampah padat
(1)

Sumber

sampah

padat

permukiman

berasal

dari:

perumahan, toko, ruko, pasar, sekolah, tempat ibadah,
jalan, hotel, rumah makan dan fasilitas umum lainnya.
(2)

Setiap bangunan baru dan/atau perluasan bangunan
dilengkapi dengan fasilitas pewadahan yang memadai,
sehingga

tidak

mengganggu

kesehatan

dan

kenyamanan bagi penghuni, masyarakat dan lingkungan
sekitarnya.
(3)

Bagi

pengembang

wadah

sampah,

perumahan
alat

pembuangan

sampah

pengangkutan

dan

wajib

pengumpul

menyediakan
dan

sementara,

pembuangan

tempat

sedangkan

akhir

sampah

bergabung dengan sistem yang sudah ada.
(4)

Potensi reduksi sampah padat dapat dilakukan dengan
mendaur ulang, memanfaatkan kembali beberapa jenis
sampah seperti botol bekas, kertas, kertas koran,
kardus,

aluminium,

kaleng,

wadah

plastik

dan

sebagainya.
(5)

Sampah padat kecuali sampah Bahan Beracun dan
Berbahaya
laboratorium

(B3)

yang

penelitian,

berasal
atau

dari

rumah

fasilitas

sakit,

pelayanan

kesehatan harus dibakar dengan insinerator yang tidak
mengganggu lingkungan.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum
tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.
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5. Persyaratan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung
i.

Bahan bangunan gedung yang digunakan harus aman bagi
kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan.

ii.

Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan
pengguna bangunan gedung harus tidak mengandung bahanbahan

berbahaya/

beracun

bagi

kesehatan,

aman

bagi

pengguna bangunan gedung.
iii.

Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negatif
terhadap lingkungan harus:
(1)

menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi
pengguna

bangunan

gedung lain, masyarakat,

dan

lingkungan sekitarnya;
(2)

menghindari timbulnya efek peningkatan temperatur
lingkungan di sekitarnya;

(3)

mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan

(4)

Menggunakan

bahan-bahan

bangunan

yang

ramah

lingkungan.
iv.

Harus

menggunakan

bahan

bangunan

yang

menunjang

pelestarian lingkungan.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,
atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau
pedoman teknis.
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III.3.3. PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNAN GEDUNG
1. Umum
Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan
ruang gerak dan hubungan antarruang, kenyamanan termal dalam
ruang, kenyamanan pandangan (visual), serta kenyamanan terhadap
tingkat getaran dan kebisingan.

2. Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak dalam Bangunan
Gedung
a. Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak dan Hubungan Antarruang
i. Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan
gedung, harus mempertimbangkan:
(1)

fungsi

ruang,

jumlah

pengguna,

perabot/peralatan,

aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung; dan
(2)

persyaratan keselamatan dan kesehatan.

ii. Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antarruang harus
mempertimbangkan:
(1)

fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna
dan perabot/peralatan di dalam bangunan gedung;

(2)

sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; dan

(3)

persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan
standar baku dan/atau pedoman teknis.

3. Persyaratan Kenyamanan Kondisi Udara Dalam Ruang
a. Persyaratan Kenyamanan Termal Dalam Ruang
i.

Untuk kenyamanan termal dalam ruang di dalam bangunan
gedung

harus

mempertimbangkan

temperatur

dan

kelembaban udara.
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ii.

Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban
udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan alat
pengkondisian udara yang mempertimbangkan:
(1) fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak
geografis, orientasi bangunan, volume ruang, jenis
peralatan, dan penggunaan bahan bangunan;
(2) kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan
(3) prinsip-prinsip

penghematan

energi

dan

ramah

lingkungan
Persyaratan kenyamanan termal dalam ruang harus mengikuti:
(1)

SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan
pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

(2)

SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara
pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

(3)

SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada bangunan
gedung, atau edisi terbaru;

(4)

SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi
dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau
edisi terbaru.

Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.

4. Persyaratan Kenyamanan Pandangan
a. Persyaratan Kenyamanan Pandangan (Visual)
i. Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan (visual) harus
mempertimbangkan

kenyamanan

pandangan

dari

dalam

bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke ruang-ruang
tertentu dalam bangunan gedung.
ii. Kenyamanan pandangan (visual) dari dalam bangunan ke luar
harus mempertimbangkan:
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(1)

gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata
ruang-dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk
luar bangunan;

(2)

pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan
penyediaan RTH;

iii. Kenyamanan pandangan (visual) dari luar ke dalam bangunan
harus mempertimbangkan:
(1)

rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan,
dan rancangan bentuk luar bangunan gedung;

(2)

keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang
akan ada di sekitarnya; dan

(3)

pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.

iv. Untuk kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan gedung
harus dipenuhi persyaratan teknis, yaitu Standar kenyamanan
pandangan (visual) pada bangunan gedung.
Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,
atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau
pedoman teknis.

5. Persyaratan Kenyamanan Terhadap Tingkat Getaran dan
Kebisingan
a. Persyaratan Getaran
i.

Umum
(1) Persyaratan ini menyangkut paparan manusia terhadap
getaran dan kejut dari seluruh badan pada bangunan
gedung berkenaan dengan kenyamanan dan gangguan
terhadap penghuninya.
(2) Respon

dasar

manusia

terhadap

getaran

dalam

bangunan gedung adalah keluhan.
(3) Kenyamanan terhadap getaran adalah suatu keadaan
dengan
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gangguan bagi kesehatan dan kenyamanan seseorang
dalam melakukan kegiatannya. Getaran dapat berupa
getaran kejut, getaran mekanik atau seismik baik yang
berasal

dari

dalam

bangunan

maupun

dari

luar

bangunan.
ii. Sifat getaran

Respon subyektif juga merupakan fungsi dari sifat getaran.
Sifatnya dapat ditentukan sesuai dengan sifat getaran yang
diukur:
(1) Getaran dapat menerus, denan magnituda yang berubah,
atau tetap terhadap waktu;
(2) Getaran dapat terputus-putus, dengan magnituda tiap
kejadian yang berubah maupun tetap terhadap waktu.
(3) Getaran dapat bersifat impulsif, seperti dalam kejut.
iii. Waktu paparan

Waktu paparan pada penghuni yang terpengaruh mungkin
juga perlu dievaluasi. Waktu penghunian bangunan gedung
harus dicatat.
iv. Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan

dan

getaran

pada

bangunan

gedung harus

mengikuti

persyaratan teknis, yaitu Standar tata cara perencanaan
kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung.
Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.
b. Persyaratan Kebisingan
i.

Umum
Kenyamanan terhadap kebisingan adalah keadaan dengan
tingkat

kebisingan

yang

tidak

menimbulkan

gangguan

pendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorang
dalam melakukan kegiatan.
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Gangguan kebisingan pada bangunan gedung dapat berisiko
cacat pendengaran. Untuk memproteksi gangguan tersebut
perlu dirancang lingkungan akustik di tempat kegiatan dalam
bangunan yang sudah ada dan bangunan baru.
ii. Pertimbangan
Pertimbangan perancangan harus memasukkan seleksi dan
penilaian terhadap:
(1)

Bahan bangunan dan pelayanan yang digunakan di
tempat ini;

(2)

Komponen bangunan yang dapat menahan kebisingan
eksternal ke dalam bangunan;

(3)

Komponen bangunan yang dapat mencegah kebisingan
di dalam bangunan;

(4)

Tingkat bunyi perancangan dan kualitas yag diharapkan.

(5)

Tingkat bunyi yang diharapkan tidak selalu cocok dalam
semua keadaan. Secara khusus, tingkat kebisingan yang
lebih rendah diperlukan dalam lingkungan yang sunyi
atau ketika kualitas yang dituntut adalah tinggi.

iii. Waktu reverberasi perancangan untuk berbagai kegiatan di
dalam bangunan.
Waktu reverberasi optimum untuk ruang tertentu tergantung
pada volume ruang tersebut. Waktu reverberasi yang
direkomendasikan mengacu ke frekuensi medium (misalnya
500 Hz atau 1000 Hz). Untuk ruang dengan volume besar
biasanya dapat diterima bila dilakukan penambahan waktu
reverberasi pada frekuensi rendah.
iv. Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan
pada bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis
kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising
lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di
luar bangunan gedung.

6332

III-75

v. Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena
fungsinya

menimbulkan

dampak

kebisingan

terhadap

lingkungannya dan/atau terhadap bangunan gedung yang
telah ada, harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan
sampai dengan tingkat yang diizinkan.
vi. Untuk kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan
gedung harus dipenuhi standar tata cara perencanaan
kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung.
Dalam

hal

masih

ada

persyaratan

lainnya

yang

belum

tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar
baku dan/atau pedoman teknis.
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III.3.4. PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG
1. Umum
Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan
di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan fasilitas prasarana dan
sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

2. Persyaratan Hubungan Ke, Dari, dan di Dalam Bangunan
Gedung
a. Persyaratan Kemudahan Hubungan Horisontal dalam Bangunan
Gedung
i. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan
gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang
mudah, aman, dan nyaman bagi semua orang, termasuk
penyandang cacat dan lansia.
ii. Penyediaan

fasilitas

mempertimbangkan
antarruang-dalam

dan

aksesibilitas

tersedianya
bangunan

hubungan

gedung,

harus
horizontal

akses

evakuasi,

termasuk bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan
lansia.
iii. Kelengkapan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi
bangunan

gedung

dan

persyaratan

lingkungan

lokasi

bangunan gedung.
iv. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan
kemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintu
dan/atau koridor yang memadai untuk terselenggaranya
fungsi bangunan gedung tersebut.
v. Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangan
dipertimbangkan berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang,
dan jumlah pengguna ruang.
vi. Arah

bukaan

dipertimbangkan

daun

pintu

berdasarkan

dalam
fungsi

suatu
ruang

ruangan

dan

aspek

keselamatan.
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vii. Ukuran

koridor

sebagai

akses

horizontal

antarruang

dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang,
dan jumlah pengguna.
b. Persyaratan Kemudahan Hubungan Vertikal dalam Bangunan
Gedung
i. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan
sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk
terselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut berupa
tersedianya tangga, ram, lif, tangga berjalan/eskalator,
dan/atau lantai berjalan/travelator.
ii. Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikal
harus berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan,
dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan pengguna
bangunan gedung.
iii. Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai
harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lif.
iv. Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan
publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun
fungsi sosial dan budaya harus menyediakan fasilitas dan
kelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang,
termasuk penyandang cacat dan lansia.
v. Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lif sebagai sarana hubungan
vertikal dalam bangunan gedung harus mampu melakukan
pelayanan

yang

optimal

untuk

sirkulasi

vertikal

pada

bangunan, sesuai dengan fungsi dan jumlah pengguna
bangunan gedung.
vi. Setiap bangunan gedung yang menggunakan lif harus
tersedia lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar bangunan
(ground floor).
vii. Lif kebakaran dapat berupa lif khusus kebakaran atau lif
penumpang

6335

biasa

atau

lif

barang

yang

dapat

diatur

III-78

pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat
digunakan secara khusus oleh petugas kebakaran.
c. Persyaratan Sarana Evakuasi
Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana, harus menyediakan sarana evakuasi
bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia yang
meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar
darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin pengguna
bangunan gedung untuk melakukan evakuasi dari dalam
bangunan gedung secara aman apabila terjadi bencana atau
keadaan darurat.
Pada rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana dapat
disediakan sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu
keluar darurat, dan jalur evakuasi bagi semua orang termasuk
penyandang cacat dan lansia.
d. Persyaratan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lansia
i.

Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas dan
aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi
penyandang cacat dan lansia masuk dan keluar, ke, dan dari
bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung
secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.

ii.

Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir,
telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram,
tangga, dan lif bagi penyandang cacat dan lansia.

iii.

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan
fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung.
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3. Persyaratan

Kelengkapan

Prasarana

dan

Sarana

Pemanfaatan

Bangunan Gedung
a. Guna memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung
untuk beraktivitas di dalamnya, setiap bangunan gedung untuk
kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana
dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi: ruang
ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat
sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
b. Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan
luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung
Persyaratan

kelengkapan

prasarana

dan

sarana

pemanfaatan

bangunan gedung harus mengikuti:
i.

SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunan dan
akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan gedung, atau edisi terbaru;

ii.

SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan
sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya
kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru;

iii.

SNI 03-6573-2001 Tata cara perancangan sistem transportasi
vertikal dalam gedung (lif), atau edisi terbaru;

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,
atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau
pedoman teknis.
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 25/PRT/M/2007
TANGGAL 9 AGUSTUS 2007
TENTANG

PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

(Hasil Konsensus, Desember 2006)

Disiapkan untuk acara Diseminasi Perundang-undangan Bangunan Gedung dan
Lingkungan Wilayah II di Samarinda
3 – 5 Juli 2007

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
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MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 25/PRT/M/2007
TENTANG
PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang

:

a. bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yang
andal harus memenuhi persyaratan teknis
administratif bangunan gedung sesuai dengan
fungsinya;
b. bahwa bangunan gedung sebelum dimanfaatkan
harus diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi bangunan
gedung;
c. bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya,
menetapkan Sertifikat Laik Fungsi bangunan
gedung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

Mengingat

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

1
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2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
286/KPTS/M/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
TENTANG PEDOMAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik
secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum.
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Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Pasal 2
(1)

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah,
khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung
dalam menetapkan kebijakan operasional sertifikat laik fungsi bangunan
gedung.

(2)

Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang selalu
andal dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan
gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan
selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk
menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya
kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

(3)

Lingkup pedoman ini meliputi tata cara penerbitan dan perpanjangan
sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pembinaan, dan ketentuan lain.

BAB II
TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PEMBINAAN, DAN KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 3
(1)

Tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung meliputi:
a. Pola umum pengaturan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
b. Tata cara penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
c. Tata cara perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
d. Pelaksana pengurusan permohonan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung;
e. Dokumen sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
f. Pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi dan pemeriksaan berkala
bangunan gedung;
g. Pembinaan; dan
h. Ketentuan lain.
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(2)

Rincian tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan
menteri ini.

(3)

Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman penerbitan sertifikat
laik fungsi bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 4

(1)

Pembinaan meliputi:
a. Peran Pemerintah;
b. Peran pemerintah daerah; dan
c. Peran masyarakat.

(2)

Rincian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
peraturan menteri ini.
Bagian Ketiga
Ketentuan Lain
Pasal 5

(1)

Ketentuan lain meliputi:
a. Label tanda bangunan gedung laik fungsi; dan
b. Pemberlakuan.

(2)

Rincian ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
peraturan menteri ini.

(3)

Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam
penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman penerbitan sertifikat
laik fungsi bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 6
(1)

Pelaksanaan pedoman sertifikat laik fungsi bangunan gedung di daerah
diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung
yang berpedoman pada peraturan ini.

(2)

Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pengaturan sertifikat laik fungsi
bangunan gedung berpedoman pada peraturan ini.

(3)

Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka
peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.
Pasal 7

(1)

Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung,
Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam
memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal
4, dan Pasal 5 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan
lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.

(2)

Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengikuti
pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3)

Terhadap
aparat
Pemerintah,
pemerintah
provinsi,
dan/atau
kabupaten/kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian
bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3
ayat (3), dan Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4)

Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3,
dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5)

Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan
pembinaan dalam pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung fungsi
khusus dan penetapan kebijakan operasional serta pemberian sertifikat
laik fungsi bangunan gedung pada umumnya dan bangunan gedung untuk
kepentingan umum di kabupaten dan kota di wilayahnya.
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BAB III
PEMBINAAN TEKNIS
Pasal 8
(1)

Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalam
rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah
dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintah
kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam
rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau
sejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2007
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 25/PRT/M/2007 TANGGAL 9 AGUSTUS 2007
Halaman
DAFTAR ISI
BAGIAN I

BAGIAN II

i
KETENTUAN UMUM

1

PENGERTIAN

1

TATA CARA PENERBITAN DAN
PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

5

A. POLA UMUM PENGATURAN SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
a. Lingkup penyelenggaraan bangunan
gedung
b. Pengendalian penyelenggaraan
bangunan gedung
c. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
2. Prinsip-prinsip Pemberian Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung
a. Pelayanan prima
b. Tanpa pungutan biaya
3. Persyaratan Penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
a. Pemenuhan persyaratan administratif
b. Pemenuhan persyaratan teknis
4. Penggolongan Bangunan Gedung
untuk Pemberian Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
a. Bangunan gedung pada umumnya
b. Bangunan gedung tertentu
5. Masa Berlaku Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
a. Masa berlaku
b. Masa pengurusan perpanjangan SLF
bangunan gedung
6. Dasar Pemberian Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
7. Pemberian Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
a. Penerbitan SLF bangunan gedung
b. Perpanjangan SLF bangunan gedung
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B. TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
1. Tata Cara Umum
a. Kelengkapan dokumen
b. Pemeriksaan/pengujian
c. Pengajuan permohonan
d. Pemeriksaan oleh instansi terkait
e. Pemeriksaan bersama
f. Persetujuan pengesahan
g. Penerbitan SLF
2. Tata Cara Berdasarkan Penggolongan
a. Bangunan gedung pada umumnya
b. Bangunan gedung untuk kepentingan
umum
c. Bangunan gedung fungsi khusus
C. TATA CARA PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG
1. Tata Cara Umum
2. Tata Cara Berdasarkan Penggolongan
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Bagan Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2.1

Bagan Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung
pada Umumnya

2.2

Bagan Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Tertentu

Lampiran
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Contoh Daftar Simak
Bangunan Gedung

Pemeriksaan

Kelaikan

Fungsi

Lampiran

3

Contoh Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung
3.1

Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung (untuk penerbitan Sertifikat
Laik Fungsi bangunan gedung pada umumnya, dan
bangunan gedung untuk kepentingan umum)

3.2

Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung Fungsi Khusus (untuk
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung
fungsi khusus)
iii

Lampiran

Lampiran

Lampiran
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Contoh Formulir Permohonan Penerbitan/Perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4.1

Formulir
Permohonan
Penerbitan/Perpanjangan
Sertifikat
Laik
Fungsi
Bangunan
Gedung
(untuk bangunan gedung pada umumnya, dan
bangunan gedung untuk kepentingan umum)

4.2

Contoh
Formulir
Permohonan
Penerbitan/
Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung Fungsi Khusus (untuk bangunan gedung
fungsi khusus)

Bagan Tata Cara Proses Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung pada Umumnya
5.1

Bagan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

5.2

Bagan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Bagan Alir Proses Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Pada Umumnya
6.1

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal
Sederhana (Rumah Inti Tumbuh dan Rumah
Sederhana Sehat), dan Rumah Deret Sederhana
a. Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan
oleh pemilik secara individual
b. Pelaksanaan konstruksi dilakukan
jasa/pengembang secara massal

6.2

oleh

penyedia

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal,
dan Rumah Deret – sampai dengan 2 (dua) lantai –
a. Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan
oleh pemilik secara individual
b. Pelaksanaan konstruksi dilakukan
jasa/pengembang secara massal

6.3

penyedia

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak
Sederhana – 2 (dua) lantai atau lebih - , dan
Bangunan Gedung Lainnya pada Umumnya
(Pelaksanaan konstruksi
jasa/pengembang)

dilakukan

oleh

penyedia

Lampiran
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Bagan Alir Proses Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum

Lampiran

8

Bagan Alir Proses Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Fungsi Khusus
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oleh

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
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Bagan Tata Cara Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung
9.1

Bagan Tata Cara Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung (bangunan gedung pada umumnya, dan
bangunan gedung untuk kepentingan umum)

9.2

Bagan Tata Cara Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung Fungsi Khusus

Contoh Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung
10.1

Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung

10.2

Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Contoh Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung
11.1

Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung (untuk perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung pada
umumnya, dan bangunan gedung untuk kepentingan
umum)

11.2

Formulir
Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung Fungsi Khusus (untuk
perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan
gedung fungsi khusus)

Bagan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
12.1

Bagan Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung (bangunan gedung pada
umumnya, dan bangunan gedung untuk kepentingan
umum)

12.2

Bagan
Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Bagan Alir Proses Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung pada Umumnya
13.1

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal,
dan Rumah Deret-sampai dengan 2 (dua) lantai(Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh
pemilik
secara
individual,
atau
oleh
penyedia
jasa/pengembang secara massal)

13.2

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak
Sederhana-2 (dua) lantai atau lebih-, dan Bangunan
Gedung Lainnya pada Umumnya
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan
jasa/pengembang secara massal)

oleh

penyedia
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Lampiran
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Bagan Alir Proses Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum

Lampiran

15

Bagan Alir Proses Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Lampiran

16

Contoh Dokumen Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Lampiran
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16.1

Lembar
Fungsi

Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik

16.2

Lembar Pencatatan Data Tanggal Penerbitan dan
Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung (Lampiran a)

16.3

Lembar Gambar Block Plan/Site Plan
(Lampiran b)

16.4

Lembar
Daftar Kelengkapan Dokumen untuk
Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung (Lampiran c)

Contoh Label Tanda Bangunan Gedung Laik Fungsi

BAGIAN

I

KETENTUAN

UMUM

PENGERTIAN
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1.

Pedoman adalah acuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan

Pemerintah

dalam

bentuk

ketentuan-ketentuan

penyelenggaraan bangunan gedung.
2.

Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara,
standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional
Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

3.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang,
atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan
gedung.

4.

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan
pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi
yang ditetapkan.

5.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan atau di dalam tanah atau di air yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun
kegiatan khusus.

6.

Struktur bangunan gedung adalah bagian dari bangunan yang tersusun
dan komponen-komponen yang dapat bekerja sama secara satu
kesatuan, sehingga mampu berfungsi menjamin kekakuan, stabilitas,
keselamatan dan kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam
beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap
bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut,
gempa,
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angin

kencang,

tsunami,

dan

sebagainya.
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7.

•

PENGERTIAN

Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan
gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi bangunan gedung dan
tercapainya keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan di
dalam bangunan gedung.

8.

Dokumen administratif adalah dokumen yang berkaitan dengan
pemenuhan persyaratan administratif meliputi dokumen kepemilikan
bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan
bangunan gedung.

9.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat penetapan
status kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan berdasarkan hasil
pendataan pendaftaran bangunan gedung yang diterbitkan oleh instansi
yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Presiden.

10. Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh
kinerja bangunan gedung.
11. Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban muatan,
serta

kemampuan

dalam

mencegah

dan

menanggulangi

bahaya

kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis oleh
kinerja bangunan gedung.
12. Kesehatan adalah kondisi penghawaan, pencahayaan, air bersih,
sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.
13. Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan
antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran
dan tingkat kebisingan oleh kinerja bangunan gedung.
14. Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam bangunan gedung, serta
kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan
gedung yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan
gedung.
15. Kegagalan bangunan gedung adalah kinerja bangunan gedung dalam
tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun
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sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan
atau keselamatan umum.
16. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan
gedung.
17. Pemanfaatan

bangunan

gedung

adalah

kegiatan

memanfaatkan/menggunakan bangunan gedung sesuai dengan fungsi
yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan
pemeriksaan secara berkala.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung
beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
19. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung, komponen bahan bangunan dan/atau prasarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
20. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan
menurut periode yang dikehendaki.
21. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan
peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya
penegakan hukum.
22. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan
mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi
komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal),
prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang
terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap
spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
23. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan
termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan
menetapkan

6353

nilai
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bangunan

gedung

meliputi
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komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal),
prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang
terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap
spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
24. Rekomendasi

adalah

saran

tertulis

dari

ahli

berdasarkan

hasil

pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan
pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah
daerah/Pemerintah.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) adalah kajian mengenai identifikasi dampak-dampak
dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi
dengan AMDAL.
26. Dokumen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung meliputi rencana teknis dan syarat-syarat,
gambar-gambar workshop, as built drawings, dan dokumen ikatan kerja.
27. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang perorangan
atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi
bidang

bangunan

gedung,

meliputi

perencana

teknis,

pelaksana

konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis
bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.
28. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang
terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis
dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan
dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu
yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan
dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
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B A G I A N II

TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

A.

POLA UMUM PENGATURAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG
Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah
daerah, oleh Pemerintah dan pemerintah provinsi untuk bangunan gedung
fungsi khusus, kepada pemilik/pengguna bangunan gedung meliputi:
- Penerbitan SLF untuk pertama kali; dan
- Perpanjangan SLF selanjutnya.
Dalam proses pemberian SLF bangunan gedung pemerintah daerah,
Pemerintah dan pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi
khusus, harus melaksanakan dengan prinsip pelayanan prima, serta tidak
ada pungutan biaya.
1.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung
a. Lingkup penyelenggaraan bangunan gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung sebagai satu kesatuan
sistem dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintahan di bidang
bangunan

gedung

meliputi:

pembangunan,

pemanfaatan,

pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung.
b. Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung
Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan
dengan:
1)

Penerbitan IMB;

2)

Penerbitan SLF bangunan gedung, perpanjangan SLF
bangunan gedung; dan

3)

Persetujuan

Rencana

Teknis

Pembongkaran

(RTB)

bangunan gedung.
c. Sertifkat Laik Fungsi Bangunan Gedung
SLF bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung yang
telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan
fungsi
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bangunan

gedung

sebagai

syarat

untuk

dapat
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dimanfaatkan
Penyelenggaraan bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem
seperti pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 1.2 pedoman ini.
2.

Prinsip-prinsip Pemberian SLF Bangunan Gedung
Pemberian SLF bangunan gedung sebagai satu kesatuan sistem
dengan penerbitan IMB harus mengikuti prinsip-prinsip:
a. Pelayanan prima
Proses pemeriksaan kelaikan fungsi, persetujuan, penerbitan SLF
bangunan gedung, dan perpanjangan SLF bangunan gedung
dilaksanakan dengan waktu proses yang singkat sesuai dengan
kompleksitas teknis bangunan gedung; dan
b. Tanpa pungutan biaya
SLF bangunan gedung

sebagai keterangan yang menyatakan

bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah
memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk dapat
dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak dikenakan
biaya lagi.
3.

Persyaratan Penerbitan SLF Bangunan Gedung
SLF bangunan gedung diberikan dengan persyaratan meliputi:
a. Pemenuhan persyaratan administratif
1)

Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung
untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif meliputi:
a)

Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam
dokumen status hak atas tanah;

b)

Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam
IMB, dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan
gedung yang semula telah ada/dimiliki; dan

c)

6
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Kepemilikan dokumen IMB.
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Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan
gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif
meliputi:
a)

Kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan
dalam dokumen status kepemilikan bangunan gedung
berdasarkan pada perubahan kepemilikan;

b)

Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya
perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah;
dan

c)

Kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya
perubahan data dalam dokumen IMB berdasarkan
antara lain adanya pemecahan IMB atas permohonan
pemilik.

b. Pemenuhan persyaratan teknis
1)

Pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF
bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan
teknis meliputi:
a)

Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam
dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian
dan

pemeliharaan/perawatan

bangunan

gedung,

peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal
bangunan gedung (manual), dan dokumen ikatan kerja;
b)

Pengujian/test di lapangan (on site) dan/atau di
laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan, pada struktur, peralatan,
dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana
bangunan gedung pada komponen konstruksi atau
peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat;
dan

c)

6357

Pengujian/test sebagaimana dimaksud pada butir b.1)
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b) dan b.1) c) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis
dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung.
2)

Pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF
bangunan gedung untuk

menilai pemenuhan persyaratan

teknis meliputi:
a)

Kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam
dokumen laporan hasil pemeriksaan berkala, laporan
pengujian

struktur,

peralatan,

dan

perlengkapan

bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung,
laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada
kegiatan
fungsi

perawatan,
bangunan

termasuk
gedung,

adanya

perubahan

intensitas,

arsitektur

bangunan gedung, dan dampak lingkungan yang
ditimbulkan;
b)

Pengujian/test di lapangan (on site) dan/atau di
laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan, pada struktur, peralatan
dan

perlengkapan

bangunan

gedung,

prasarana

bangunan gedung pada struktur, komponen konstruksi
bangunan gedung dan peralatan yang memerlukan data
yang akurat, termasuk adanya perubahan fungsi
bangunan gedung, peruntukan dan intensitas, arsitektur
bangunan gedung, serta dampak lingkungan yang
ditimbulkan;dan
c)

Pengujian/test sebagaimana dimaksud dalam butir b)
dilakukan sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

3)

Lingkup dan metode pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung
a)

8
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meliputi:
(1)

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud pada butir A.3.a.
Pemeriksaan

mengidentifikasikan

kelengkapan,

keabsahan, dan kebenaran/kesesuaian data dalam
dokumen.
(2)

Pemeriksaan

pemenuhan

persyaratan

teknis

sebagaimana dimaksud pada butir A.3.b.
Pemeriksaan meliputi pemenuhan persyaratan tata
bangunan, dan persyaratan keandalan bangunan
gedung.
Tata cara pemeriksaan pemenuhan persyaratan
tata

bangunan,

bangunan
keselamatan,

dan

gedung

persyaratan
meliputi

kesehatan,

keandalan
persyaratan

kenyamanan,

dan

kemudahan, lebih rinci diatur dalam pedoman
teknis kelaikan fungsi bangunan gedung.
Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir
a)(1) dan butir a)(2) dicatat dalam daftar simak, disimpulkan
dalam surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung
atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama, pemeriksaan
berkala dan laporan yang terakumulasi sesuai dengan jadwal
pemeriksaan berkala yang disyaratkan untuk setiap sistem,
atau komponen pada bangunan gedung.
b)

Pada pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
untuk

perpanjangan

SLF

bangunan

gedung,

pemeriksaan ulang wajib dilakukan dengan prioritas
pada persyaratan teknis yang mutlak untuk pemenuhan
persyaratan minimal berfungsinya bangunan gedung
meliputi:
(1)

6359

Persyaratan keselamatan

9

BAGIAN II TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI …

(a)

•

A. POLA UMUM…

Persyaratan kemampuan untuk mendukung
beban muatan dengan lingkup dan metode
pemeriksaan:
i.

Lingkup pemeriksaan
i) Pemeriksaan

kondisi

struktur

bangunan gedung; dan
ii) Pemeriksaan

kondisi

komponen

bangunan gedung.
ii. Metode pemeriksaan
i) Pengamatan visual; dan
ii) Pemeriksaan

mutu

bahan

dengan

peralatan yang sesuai antara lain:
-

ultrasonic untuk beton dan baja
tulangan; dan

-

core drill dan hammer test untuk
beton.

Untuk kondisi bangunan gedung yang
berubah

fungsi,

perubahan

beban,

dan/atau pasca bencana, dilakukan:
i) Analisis

model

untuk

perhitungan

beban, gaya, dan kapasitas daya
dukung struktur dengan:
-

Analisis statis 2 dimensi, atau 3
dimensi terhadap beban gravitasi
untuk bangunan gedung dengan
konfigurasi struktur beraturan, dan
tinggi bangunan gedung kurang
dari 40 m;

-

Analisis dinamik untuk bangunan
gedung dengan konfigurasi struktur
tidak

10
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bangunan gedung 40 m atau lebih;
dan
ii) Uji beban.
(b)

Persyaratan kemampuan dalam mencegah
dan

menanggulangi

bahaya

kebakaran

dengan lingkup dan metode pemeriksaan:
i.

Lingkup pemeriksaan:
i) Identifikasi bahaya dan risiko;
ii) Sistem proteksi pasif;
iii) Sistem proteksi aktif;
iv) Sarana jalan keluar; dan
v) Operasional

dan

(manajemen

pemeliharaan
penanggulangan

kebakaran).
ii. Metode pemeriksaan:
i) Daftar simak (check list);
ii) Inspeksi visual; dan
iii) Kajian keselamatan.
(c)

Persyaratan kemampuan dalam mencegah
bahaya sambaran petir dengan lingkup dan
metode pemeriksaan:
i.

Lingkup pemeriksaan:
i) Pemeriksaan kondisi sistem instalasi
penangkal petir; dan
ii) Pemeriksaan

kondisi

komponen

instalasi

penangkal

petir

meliputi

instalasi

eksternal,

dan

instalasi

internal.
ii. Metode pemeriksaan
Sesuai dengan tata cara pemeriksaan
sistem instalasi penangkal petir.

6361
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Pemberian

SLF

Bangunan Gedung
a. Bangunan gedung pada umumnya
1)

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana
meliputi rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat, dan
rumah deret sederhana;

2)

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah
deret –sampai dengan 2 (dua) lantai –; dan

3)

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana –2
(dua) lantai atau lebih–, dan bangunan gedung lainnya pada
umumnya.

b. Bangunan gedung tertentu

5.

1)

Bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan

2)

Bangunan gedung fungsi khusus.

Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung
a. Masa berlaku
1)

Masa berlaku SLF untuk bangunan gedung hunian rumah
tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak
dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF).

2)

Masa berlaku SLF bangunan gedung untuk bangunan
gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret
sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu
20 (dua puluh) tahun.

3)

Masa berlaku SLF bangunan gedung untuk bangunan
gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan
gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung
tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Masa pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung
1)

12
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meliputi rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat, dan
rumah deret sederhana tidak dikenakan perpanjangan SLF
bangunan gedung.
2)

Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan
paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa
berlaku SLF bangunan gedung atau perpanjangan SLF
bangunan gedung berakhir.

6.

Dasar Pemberian SLF Bangunan Gedung
Penerbitan SLF bangunan gedung dan perpanjangan SLF bangunan
gedung diproses atas dasar:
a. Permintaan pemilik/pengguna bangunan gedung;
b. Adanya perubahan fungsi, perubahan beban, atau perubahan
bentuk bangunan gedung;
c. Adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti
gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan/atau

bencana lainnya;

atau
d. Adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang
diindikasikan

membahayakan

keselamatan

masyarakat

dan

lingkungan sekitarnya.
7.

Pemberian SLF Bangunan Gedung
a. Penerbitan SLF bangunan gedung
1)

Penerbitan SLF bangunan gedung diberlakukan pertama kali
untuk bangunan gedung yang baru selesai dibangun.
a)

Untuk bangunan gedung tunggal dalam 1 (satu)
kavling/persil, SLF bangunan gedung dapat diberikan
hanya pada bangunan gedung yang merupakan satu
kesatuan sistem;

b)

6363

Penerbitan SLF bangunan gedung untuk sebagian

13

BAGIAN II TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI …

•

A. POLA UMUM…

diberikan pada unit bangunan gedung yang terpisah
secara horizontal, atau terpisah secara konstruksi; dan
c)

Untuk kelompok unit bangunan gedung dalam 1 (satu)
kavling/persil dengan kepemilikan yang sama, SLF
bangunan gedung dapat diterbitkan secara bertahap
untuk sebagian bangunan gedung yang secara teknis
sudah fungsional, dan akan dimanfaatkan sesuai
dengan permintaan pemilik/pengguna.

2)

Penerbitan

SLF

bangunan

gedung

dilakukan

setelah

pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan
administratif,

dan

persyaratan

teknis

telah

memenuhi

persyaratan.
3)

Untuk bangunan gedung yang dibangun secara massal oleh
pengembang (developer), seperti pembangunan perumahan,
serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, dapat diminta secara
bertahap oleh pengembang.

4)

Untuk

bangunan

gedung

dengan

sistem strata title,

penerbitan SLF diberikan untuk satu kesatuan sistem
bangunan gedung.
b. Perpanjangan SLF bangunan gedung
1)

Perpanjangan SLF bangunan gedung diberlakukan untuk
bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan:
a)

20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, meliputi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada butir
A.4.a.2) khususnya rumah tinggal tunggal dan rumah
deret; dan

b)
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Perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan setelah
pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan
administratif dan persyaratan teknis, serta hasil pemeriksaan
berkala dalam rangka pemeliharaan/perawatan pada tahuntahun sebelumnya telah memenuhi persyaratan.

3)

Terhadap bangunan gedung yang dilakukan perubahan
fungsi diberlakukan perpanjangan SLF bangunan gedung
setelah diterbitkannya IMB yang baru atas perubahan fungsi
bangunan gedung tersebut.

B.

TATA CARA PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG
1.

Tata Cara Umum
a. Kelengkapan dokumen
Proses

pengurusan penerbitan SLF bangunan gedung yang

pertama

diterbitkan

dapat

dilakukan

setelah pelaksanaan

konstruksi bangunan gedung selesai dan dilengkapi dokumen
meliputi:
1)

Dokumen pelaksanaan konstruksi, atau catatan pelaksanaan
konstruksi

termasuk

pengoperasian

dan

as

built

drawings,

pedoman

pemeliharaan/perawatan

bangunan

gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan
elektrikal bangunan gedung (manual), dan dokumen ikatan
kerja.
2)

Dokumen administratif meliputi IMB, dokumen status/bukti
kepemilikan bangunan gedung dan dokumen status hak
atas tanah.

b. Pemeriksaan/pengujian
Pemeriksaan/pengujian

kelaikan

fungsi

bangunan

gedung

dilakukan dengan pengisian hasilnya pada formulir daftar simak

6365
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pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung:
1)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dapat
dilakukan oleh:
a)

Penyedia jasa pengawasan/MK yang memiliki sertifikat
keahlian; atau

b)

Pemerintah daerah, apabila pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung dan pengawasan dilakukan oleh
pemilik pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret;

2)

Pemilik bangunan gedung wajib memperbaiki bagian-bagian
bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan; dan

3)

Hasil pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung, setelah dianalisis dirangkum dalam surat
pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
atau berupa rekomendasi.

Contoh formulir Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 2 pedoman ini.
Contoh

formulir

Surat Pernyataan Pemeriksaan

Kelaikan

Fungsi Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 3.1 dan
Lampiran 3.2 pedoman ini.
c. Pengajuan permohonan
Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan dengan
ketentuan meliputi:
1)

Bangunan gedung telah selesai pelaksanaan konstruksinya
sebagaimana dimaksud pada butir A.7.a.1).

2)

Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung disertai
lampiran sekurang-kurangnya meliputi:
a)

Surat

Pernyataan

Pemeriksaan

Kelaikan Fungsi

Bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan
kelaikan fungsi dengan tanda tangan di atas meterai
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secukupnya;
b)

Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung;

c)

As Built drawings; dan

d)

Dokumen administratif meliputi:
(1)

IMB awal atau perubahan IMB jika terdapat
perubahan pada pelaksanaan konstruksi;

(2)

Dokumen

status/bukti

kepemilikan

bangunan

gedung; dan
(3)
3)

Dokumen status hak atas tanah.

Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan
kepada:
a)

Pemerintah daerah untuk bangunan gedung selain
bangunan gedung fungsi khusus;

b)

Menteri Pekerjaan Umum, untuk bangunan gedung
fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

c)

Gubernur, untuk bangunan gedung fungsi khusus di
provinsi

lainnya

sebagai

pelaksanaan

tugas

dekonsentrasi dari Pemerintah.
Contoh formulir Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2
pedoman ini.
d. Pemeriksaan oleh instansi terkait
1)

Atas dasar surat Permohonan Penerbitan SLF Bangunan
Gedung,

instansi

teknis

pembina

penyelenggaraan

bangunan gedung pemerintah daerah untuk bangunan
gedung pada umumnya dan bangunan gedung untuk
kepentingan umum, atau Departemen Pekerjaan Umum dan
pemerintah provinsi lainnya untuk bangunan gedung fungsi
khusus, berkoordinasi

6367
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antara lain:
a)

Instansi yang bertanggung jawab di bidang pencegahan
dan

penanggulangan

pemeriksaan/pengujian

kebakaran,
pemenuhan

melakukan
persyaratan

proteksi pasif dan proteksi aktif pencegahan dan
penanggulangan kebakaran, termasuk sistem dan jalur
operasional pasukan pemadam kebakaran.
b)

Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup, melakukan pemeriksaan UPL/UKL terhadap
kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan
limbah.

c)

Instansi yang bertanggungjawab di bidang keselamatan
dan

kesehatan

kerja,

melakukan

pemenuhan

persyaratan

keselamatan

dan

pemeriksaan

perlindungan

kesehatan

pekerja

bagi
dalam

melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung.
2)

Pemilik/penyedia jasa/pengembang wajib melaksanakan
perbaikan/penyesuaian jika ada yang belum memenuhi
persyaratan.

3)

Hasil pemeriksaan dicatat dengan pengisian pada formulir
daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi dan disimpulkan
dalam rekomendasi (saran).

e.

Pemeriksaan bersama
Apabila diperlukan untuk contoh/sample berdasarkan kebijakan
penilaian prioritas tertentu yang strategis seperti bangunan
gedung yang menjadi ”tengeran”, bangunan bernilai arsitektural
tinggi, atau bangunan gedung untuk kepentingan masyarakat
luas, pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan bersama
antar

instansi

terkait

dengan

bangunan

gedung

dengan

ketentuan:
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pemeriksaan bersama; dan
2)

Berita acara pemeriksaan bersama menjadi pertimbangan
dalam persetujuan untuk penerbitan SLF bangunan gedung.

f.

Persetujuan dan pengesahan
Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung
pemerintah

daerah,

Departemen

Pekerjaan

Umum

dan

pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus,
memeriksa

dokumen

surat

permohonan

penerbitan

SLF

bangunan gedung dengan ketentuan:
1)

Persetujuan dinyatakan dengan penandatanganan Surat
Pernyataan

Pemeriksaan

Kelaikan

Fungsi

Bangunan

Gedung atau Rekomendasi; dan
2)

Pengesahan

untuk

penerbitan

Sertifikat

Laik

Fungsi

bangunan gedung dibuat pada lembar pengesahan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah, atau Pemerintah dan
pemerintah provinsi.
g. Penerbitan SLF
Bupati/walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur
menerbitkan dokumen SLF bangunan gedung, kecuali bangunan
gedung fungsi khusus oleh Menteri Pekerjaan Umum, dan
gubernur untuk provinsi lainnya.
Tata

cara

penerbitan

dimaksud pada butir B.1.

SLF

bangunan gedung sebagaimana

seperti

pada

Lampiran

5.1

dan

Lampiran 5.2 pedoman ini.
2.

Tata Cara Berdasarkan Penggolongan
Tata cara umum sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilaksanakan
sesuai dengan penggolongan meliputi:
a. Bangunan gedung pada umumnya
1)

6369

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana

19

BAGIAN II TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI …

•

B. TATA CARA ...

(Rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat), dan
rumah deret sederhana.
a)

Pelaksanaan

konstruksi

pengawasannya

bangunan

dilakukan

oleh

gedung
pemilik

yang
secara

individual prinsipnya harus mengikuti tata cara umum
dengan ketentuan:
(1)

Catatan

pelaksanaan

konstruksi

dibuat

oleh

pemilik, dan rencana teknis menggunakan desain
yang tersedia yang memenuhi persyaratan berupa
antara lain desain prototip rumah sederhana, atau
rumah deret (desain siap pakai) yang disediakan
oleh pemerintah daerah.
(2)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dapat dilakukan oleh instansi teknis pembina
penyelenggaraan

bangunan

gedung,

atau

penanggung jawab di tingkat pemerintahan sesuai
dengan penetapan pendelegasian urusan oleh
pemerintah daerah.
(3)

Surat Permohonan Penerbitan SLF Bangunan
Gedung

ditujukan

kepada

pimpinan

tingkat

pemerintahan sebagaimana dimaksud pada butir
(2).
(4)

Dokumen

SLF

ditandatangani

oleh

pimpinan

tingkat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
butir (2), atas nama bupati/walikota, kecuali
Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur.
b)

Pelaksanaan

konstruksi

bangunan

gedung

yang

dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
atau pengembang secara massal prinsipnya harus
mengikuti

tata

pemeriksaan
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pengawasan/MK

sebagaimana dimaksud pada butir B.1.b.1)a).
Bagan alir proses penerbitan SLF bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada butir B.2.a.1)a) dan butir
B.2.a.1)b) seperti pada Lampiran 6.1 pedoman ini.
2)

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah
deret -sampai dengan 2 (dua) lantaia)

Pelaksanaan

konstruksi

dan

pengawasan

yang

dilakukan oleh pemilik secara individual prinsipnya
harus mengikuti tata cara umum dengan ketentuan:
(1)

Catatan

pelaksanaan

konstruksi

dibuat

oleh

pemilik, dan prarencana serta rencana teknis
lainnya berupa desain baru;
(2)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada butir B.1.b.1)b); dan

(3)

Surat permohonan penerbitan SLF bangunan
gedung ditujukan kepada pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada butir B.1.c.3)a).

b)

Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia
jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, atau
pengembang secara massal prinsipnya harus mengikuti
tata

cara

kelaikan

umum
fungsi

dengan
dilakukan

ketentuan
oleh

pemeriksaan

penyedia

jasa

pengawasan/MK sebagaimana dimaksud pada butir
B.1.b.1)a).
Bagan

alir

proses

penerbitan

SLF

bangunan

gedung

sebagaimana dimaksud pada butir B.2.a.2)a) dan butir B.2.a.2)b)
seperti pada Lampiran 6.2 pedoman ini.
3)

6371
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(dua) lantai atau lebih, dan bangunan gedung lainnya pada
umumnya yang pelaksanaan konstruksinya dilakukan oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi atau pengembang
(developer) prinsipnya harus mengikuti tata cara umum
dengan ketentuan:
a)

Pemeriksaan

kelaikan

fungsi

bangunan

gedung

dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan/MK;
b)

Harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait
seperti instansi-instansi yang bertanggung jawab di
bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada butir
B.1.a.;

c)

Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dapat
dilakukan dengan pemberian kuasa kepada penyedia
jasa pengawasan/MK;

d)

Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung ditujukan kepada bupati/walikota,
kecuali Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur; dan

e)

Dokumen SLF ditandatangani oleh bupati/walikota,
kecuali Provinsi

DKI

Jakarta

oleh Gubernur atau

pejabat yang ditunjuk olehnya.
Bagan alir proses penerbitan SLF bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada butir B.2.a.3) seperti pada
Lampiran 6.3 pedoman ini.
b. Bangunan gedung untuk kepentingan umum
Bangunan gedung pelaksanaan konstruksinya dilakukan oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi atau oleh pengembang,
prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan ketentuan:
1)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan
oleh penyedia jasa MK;
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instansi

terkait

sebagaimana dimaksud pada butir B.1.d.;
3)

Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dapat
dilakukan dengan pemberian kuasa kepada penyedia jasa
MK oleh:
a)

Pemilik, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung dilakukan berdasarkan penugasan pemilik
kepada penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, dan
pembiayaan oleh pemilik; atau

b)

Pengembang,
bangunan
dengan

dalam

gedung

hal

pelaksanaan konstruksi

dilakukan

pembiayaan

oleh

sendiri,

pengembang

atau

sumber

serta skim pembiayaan lainnya.
4)

Tim Ahli Bangunan Gedung membantu pemerintah daerah
dengan memberikan pertimbangan teknis pada kegiatan
opsional pemeriksaan bersama.

Bagan alir proses penerbitan SLF bangunan gedung untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada butir B.2.b.
seperti pada Lampiran 7 pedoman ini.
c. Bangunan gedung fungsi khusus
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung yang dilakukan oleh
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, atau oleh lembaga (unit
kerja pada organisasi bidang pertahanan) yang memenuhi
persyaratan

peraturan

perundang-undangan

bidang

jasa

konstruksi prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan
ketentuan:
1)

Penyediaan
dokumen

dokumen
pelaksanaan

dapat

secara

konstruksi

terbatas

meliputi

bangunan

gedung

termasuk as built drawings, sesuai dengan pengaturan
internal instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi
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khusus (termasuk pemanfaatan bangunan gedung fungsi
khusus oleh swasta);
2)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan
oleh:
a)

Penyedia jasa MK untuk bangunan gedung, atau bagian
bangunan

gedung

yang

pengaturan

internal

pada

diizinkan
lingkup

berdasarkan

terbatas

untuk

dokumen utama pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung; dan
b)

Tim internal yang memiliki sertifikat keahlian untuk
bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung
lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan instansi yang
bertanggung jawab di bidang fungsi khusus (termasuk
pemanfaatan bangunan gedung fungsi khusus oleh
swasta), sebagai dokumen komplemen pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung.

3)

Surat

Permohonan

Penerbitan

Sertifikat

Laik

Fungsi

Bangunan Gedung Fungsi Khusus ditujukan kepada Menteri
Pekerjaan Umum untuk bangunan gedung fungsi khusus di
wilayah Provinsi DKI Jakarta atau gubernur di wilayah
provinsi lainnya sebagaimana dimaksud pada butir B.1.c.3)b)
dan butir B.1.c.3)c);
4)

Tim Ahli Bangunan Gedung membantu Pemerintah, dan
pemerintah provinsi, dengan memberikan pertimbangan
teknis pada kegiatan opsional pemeriksaan bersama; dan

5)

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Fungsi Khusus
ditandatangani oleh:
a)

Menteri Pekerjaan Umum untuk bangunan gedung
fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta; atau

b)

Gubernur untuk bangunan gedung fungsi khusus di
wilayah provinsi lainnya sebagai pelaksanaan tugas
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dekonsentrasi dari Pemerintah.
Bagan alir proses penerbitan SLF bangunan gedung fungsi
khusus sebagaimana dimaksud pada butir B.2.c. seperti pada
Lampiran 8 pedoman ini.
C.

TATA CARA PERPANJANGAN SLF BANGUNAN GEDUNG
1.

Tata Cara Umum
a. Proses

pengurusan

perpanjangan

SLF

bangunan

gedung

dilakukan dengan ketentuan:
1)

Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
berakhirnya masa berlaku SLF bangunan gedung yang
ditetapkan dengan batas waktu:
a)

Tidak ada ketentuan batas waktu masa berlaku SLF
untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal
sederhana (rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana
sehat), dan rumah deret sederhana;

b)

20 (dua puluh) tahun untuk bangunan gedung hunian
rumah tinggal tunggal, dan rumah deret; dan

c)

5 (lima) tahun untuk bangunan gedung selain yang
dimaksud pada butir 1)a) dan butir 1)b).

2)

Pengurusan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan
gedung dilakukan setelah pemilik/pengguna/pengelola:
a)

Menyiapkan kompilasi (himpunan) hasil pemeriksaan
berkala bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan,
dan perawatan bangunan gedung pada tahapan
pemanfaatan yang telah berjalan dengan dokumen
meliputi:
(1)

Laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung,
laporan pemeliharaan, dan perawatan bangunan
gedung;
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Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung; dan

(3)

Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung, atau Rekomendasi.

b)

Melakukan

pemeriksaan/pengujian

kelaikan

fungsi

bangunan gedung dalam rangka perpanjangan SLF
bangunan gedung dengan dokumen meliputi:
(1)

Daftar

Simak

Pemeriksaan

Kelaikan

Fungsi

Bangunan Gedung; dan
(2)

Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung, atau Rekomendasi.

3)

Pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka
pemeliharaan dan perawatan, dan pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung dalam rangka perpanjangan SLF
bangunan

gedung

dilakukan

dengan

pengisian

hasil

pemeriksaan dan pengujian pada formulir daftar simak.
a)

Pemeriksaan berkala bangunan gedung dilakukan oleh:
(1)

Pemilik, dan/atau pengguna bangunan gedung,
dalam hal:
(a)

Bangunan gedung hunian rumah tinggal
tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2
(dua) lantai, yang pelaksanaan konstruksi dan
pengawasannya dilakukan oleh pemilik; atau

(b)

Pemilik,

dan/atau

pengguna

bangunan

gedung memiliki unit kerja dan SDM yang
memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

Pengelola berbentuk badan hukum yang memiliki
SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dalam hal para pemilik/pengguna mengadakan
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ikatan hukum dengan pengelola; dan
(3)

Penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki
sertifikat keahlian.

Tata cara pemeriksaan berkala bangunan gedung
seperti pada Lampiran 9.1 dan Lampiran 9.2 pedoman
ini.
Contoh formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 10.1 dan
Lampiran 10.2 pedoman ini.
b)

Pemeriksaan

kelaikan

fungsi

bangunan

gedung

dilakukan oleh:
(1)

Pemerintah daerah, dalam hal bangunan gedung
hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret;
atau

(2)

Penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki
sertifikat keahlian.

c)

Pemilik/pengguna bangunan gedung wajib memperbaiki
bagian-bagian

bangunan

gedung

yang

belum

Memenuhi persyaratan; dan
d)

Hasil pengisian daftar simak pemeriksaan berkala
bangunan gedung, dan pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung, masing-masing dirangkum dalam
Surat

Pernyataan

Pemeriksaan

Kelaikan

Fungsi

Bangunan Gedung atau Rekomendasi.
Contoh formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 11.1 dan
Lampiran 11.2 pedoman ini.
4)

Permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan
dengan formulir surat permohonan yang sama dengan
penerbitan SLF bangunan gedung untuk pertama kali dan
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ketentuan yang sama meliputi:
a)

Perpanjangan SLF bangunan gedung untuk sebagian,
atau seluruh bangunan gedung;

b)

Lampiran Permohonan Perpanjangan SLF Bangunan
Gedung yang disyaratkan;

c)

Pejabat tujuan surat Permohonan Perpanjangan SLF
Bangunan Gedung;

d)

Pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait;

e)

Pemeriksaan bersama secara opsional;

f)

Persetujuan

dan

pengesahan

hasil

pemeriksaan

kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
g)

Pejabat yang menerbitkan SLF bangunan gedung.

Tata

cara

perpanjangan

SLF

bangunan

gedung

sebagaimana dimaksud pada butir C.1. seperti pada
Lampiran 12.1 dan Lampiran 12.2 pedoman ini.
2.

Tata Cara Berdasarkan Penggolongan
Tata cara umum sebagaimana dimaksud pada butir 1., dilaksanakan
sesuai dengan penggolongan meliputi:
a. Bangunan gedung pada umumnya
1)

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah
deret – sampai dengan 2 (dua) lantai – pada prinsipnya
harus

mengikuti

tata

cara

umum

dengan

ketentuan

melakukan:
a)

Pembuatan dokumen hasil pemeriksaan berkala
(1)

Dokumen hasil pemeriksaan berkala meliputi:
(a)

Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung;
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Bangunan Gedung atau Rekomendasi.
(2)

Laporan

hasil

pelaksanaan

pemeliharaan,

dan/atau perawatan sampai tindak lanjut hasil
pemeriksaan berkala bangunan gedung yang
dilakukan oleh pemilik meliputi butir (1)(a) dan butir
(1)(b).
b)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dalam
rangka perpanjangan SLF bangunan gedung dapat
dilakukan oleh:
(1)

Penyedia

jasa

pengkajian

teknis

konstruksi

bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian;
atau
(2)
2)

Pemerintah daerah .

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana – 2
(dua) lantai atau lebih –, dan bangunan gedung lainnya pada
umumnya pada

prinsipnya

harus

mengikuti

tata

cara

umum dengan ketentuan:
a)

Pemeriksaan

berkala

bangunan

gedung

dapat

dilakukan oleh:
(1)

Pemilik, dan/atau pengguna bangunan gedung,
dalam hal pemilik, dan/atau pengguna memiliki unit
kerja dan SDM yang memiliki sertifikat keahlian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(2)

Pengelola berbentuk badan hukum dan memiliki
SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dalam hal para pemilik/pengguna mengadakan
ikatan hukum dengan pengelola; atau

(3)

Penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki
sertifikat keahlian.
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Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung harus
dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis yang
memiliki sertifikat keahlian.

Bagan alir proses perpanjangan SLF bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.1) dan butir 2.a.2)
seperti pada Lampiran 13.1 dan Lampiran 13.2 pedoman
ini.
b. Bangunan gedung untuk kepentingan umum
Bangunan gedung yang pelaksanaan konstruksinya dilakukan
oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi atau pengembang,
prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan ketentuan:
1)

Pemeriksaan berkala bangunan gedung dapat dilakukan oleh
pemilik, pengelola, atau penyedia jasa pengkajian teknis
yang memiliki sertifikat keahlian; dan

2)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung harus
dilakukan

oleh penyedia jasa pengkajian teknis yang

memiliki sertifikat keahlian.
Bagan

alir

proses

perpanjangan

SLF

bangunan

gedung

sebagaimana dimaksud pada butir 2.b. seperti ada Lampiran 14
pedoman ini.
c. Bangunan gedung fungsi khusus
Bangunan gedung fungsi khusus prinsipnya harus mengikuti tata
cara umum dengan ketentuan:
Bangunan

gedung

yang

dibangun

oleh

penyedia

jasa

pelaksanaan konstruksi, atau oleh lembaga (unit kerja pada
organisasi bidang pertahanan) harus mengikuti tata cara umum
dengan ketentuan:
1)

Pemeriksaan berkala bangunan gedung dan pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh:
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gedung atau bagian bangunan gedung yang diizinkan
berdasarkan pengaturan internal pada lingkup terbatas
untuk dokumen utama pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung; dan
b)

Tim internal yang memiliki sertifikat keahlian, untuk
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang
ditetapkan oleh pimpinan instansi yang bertanggung
jawab di bidang fungsi khusus (pemanfaatan bangunan
gedung fungsi khusus), pada bagian lainnya sebagai
dokumen komplemen pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung.

2)

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan
oleh petugas sebagaimana pada butir 1).

Bagan alir proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada butir c. seperti pada
Lampiran 15 pedoman ini.
3.

Dokumen untuk Proses Perpanjangan SLF Bangunan Gedung
Dokumen untuk proses perpanjangan SLF bangunan gedung,
meliputi :
a. Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF bangunan
gedung.
Surat Permohonan Perpanjangan SLF bangunan gedung
setelah

pemeriksaan

kelaikan

fungsi

bangunan

dibuat
gedung

menilai kesesuaian persyaratan administratif dan persyaratan
teknis.
Permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung menggunakan
formulir yang sama dengan penerbitan SLF bangunan gedung;
b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung atau Rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
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bangunan gedung ditandatangani di atas meterai secukupnya;
c. As built drawings;
d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung atau perubahannya;
e. Fotokopi dokumen status hak atas tanah;
f. Fotokopi dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung;
g. Rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di
bidang fungsi khusus yang dimaksud (khusus untuk bangunan
gedung fungsi khusus); dan
h. Dokumen SLF bangunan gedung terakhir.
D.

PELAKSANA

PENGURUSAN

PERMOHONAN

SLF

BANGUNAN

GEDUNG
Pengurusan permohonan SLF dapat dilakukan oleh pemohon sendiri, atau
dapat dengan menunjuk penanggung jawab pengawasan/MK, atau
penyedia

jasa

pengkajian

teknis

selaku

pelaksana

pengurusan

permohonan SLF bangunan gedung yang resmi (authorized person)
dengan surat kuasa bermeterai yang cukup.
E.

DOKUMEN SLF BANGUNAN GEDUNG
1.

Sertifikat
a. Dokumen SLF bangunan gedung digunakan sebagai dokumen
Penerbitan SLF

bangunan gedung, dan Perpanjangan SLF

bangunan gedung.
b. Nomor

dokumen

SLF

bangunan

gedung

harus

mengidentifikasikan sebagai yang pertama kali (awal), atau
perpanjangan yang telah dibuat/dilakukan.
c. Dokumen

SLF

bangunan

gedung

berupa

lembar

Surat

Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi, yang ditandatangani

32

6382

BAGIAN II TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI …

•

E. DOKUMEN SLF...

oleh bupati/walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur,
untuk bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI
Jakarta oleh Menteri Pekerjaan Umum dan di wilayah provinsi
lainnya untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh gubernur.
Lembar dokumen ini diganti pada setiap perpanjangan Lembar lama
dikembalikan kepada instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung pemerintah daerah, atau kepada Departemen
Pekerjaan Umum untuk bangunan gedung fungsi khusus di wilayah
Provinsi DKI Jakarta, dan pemerintah provinsi lainnya untuk
bangunan gedung fungsi khusus di wilayahnya.
2.

Lampiran-lampiran
Lampiran-lampiran meliputi:
a. Lembar Pencatatan Data Tanggal Penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi dan perpanjangan SLF bangunan gedung, untuk seluruh
atau sebagian bangunan gedung dan prasarana bangunan
gedung.
Lembar Pencatatan Data Tanggal Penerbitan dan Perpanjangan
SLF bangunan gedung tetap pada pemilik/pengguna bangunan
gedung.
b. Lembar Gambar Block Plan/Site Plan, yang menunjukkan blok
bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang
mendapat penerbitan SLF bangunan gedung, atau perpanjangan
SLF bangunan gedung.
Lembar Gambar Block Plan/Site Plan dibuat setiap proses
perpanjangan SLF bangunan gedung, dan secara kumulatif tetap
pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
c. Lembar Daftar Kelengkapan Dokumen untuk perpanjangan SLF
bangunan
permohonan

6383
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untuk
bangunan

pengurusan
gedung.
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Lembar Data Kelengkapan Dokumen untuk perpanjangan SLF
bangunan gedung tetap pada pemilik/pengguna bangunan
gedung.
Contoh dokumen SLF bangunan gedung seperti pada Lampiran 16
pedoman ini.
F.

PELAKSANA

PEMERIKSAAN

KELAIKAN

FUNGSI

DAN

PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG
Pemeriksaan kelaikan fungsi dan pemeriksaan berkala dapat dilakukan
oleh:
1.

Penyedia Jasa
a. Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya
pada

umumnya,

dan

bangunan

gedung

tertentu

untuk

kepentingan umum dalam proses penerbitan SLF bangunan
gedung, dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi/MK
yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
tertentu fungsi khusus dalam proses penerbitan SLF bangunan
gedung dan pemeriksaan berkala, dilakukan oleh penyedia jasa
MK yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, dan tim internal yang memiliki sertifikat
keahlian dengan memperhatikan ketentuan pengaturan internal
dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
fungsi khusus yang dimaksud.
c. Pelaksanaan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana,
bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung
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tertentu untuk kepentingan umum, dalam proses perpanjangan
SLF bangunan gedung, dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian
teknis konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat
keahlian

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
d. Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
fungsi khusus, dalam proses perpanjangan SLF bangunan
gedung,

dilakukan

oleh

penyedia

jasa

pengkajian

teknis

konstruksi bangunan gedung yang memiliki sertifikat keahlian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tim internal
yang

memiliki

sertifikat

keahlian

dengan

memperhatikan

ketentuan pengaturan internal, dan rekomendasi dari instansi
yang bertanggung jawab di bidang fungsi yang dimaksud.
e. Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedung dan
penyedia jasa pengawasan/MK, atau penyedia jasa pengkajian
teknis konstruksi bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan
ikatan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis.
2.

Pemerintah Daerah
a. Pelaksanaan pengkajian teknis
1)

Pemerintah
pembina

daerah

penyelenggaraan

melaksanakan
kelaikan

khususnya

instansi

bangunan

pengkajian teknis

untuk

teknis
gedung

pemeriksaan

fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal

tunggal termasuk rumah tinggal tunggal sederhana, dan
rumah
proses

deret

termasuk rumah deret sederhana dalam

penerbitan

pemeriksaan

SLF

berkala

bangunan
bangunan

gedung,
gedung

dan
hunian

rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
2)

Dalam hal tidak terdapat tenaga teknis yang cukup di instansi
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bangunan

gedung,

pemerintah daerah dapat menugaskan penyedia jasa
pengawasan atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi
bangunan gedung, untuk pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana
dan rumah deret sederhana.
3)

Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis
konstruksi bangunan gedung di daerahnya, instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung, atau bekerja
sama dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan
gedung

melaksanakan

pemeriksaan

kelaikan

fungsi

bangunan gedung.
b. Biaya
Biaya pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan
pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada butir a.1), butir a.2) dan butir a.3) dibebankan pada
anggaran biaya pemerintah daerah.
3.

Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung
a. Pemilik/pengguna bangunan gedung yang memiliki unit teknis
dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melakukan
pemeriksaan

berkala

bangunan

gedung

dalam

rangka

pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk tim
internal dari instansi teknis pemilik/pengguna bangunan gedung
fungsi khusus dengan syarat memiliki sertifikat keahlian.
b. Pengelola berbentuk badan usaha, yang memiliki unit teknis
dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengadakan
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ikatan kontrak dengan pemilik/pengguna bangunan gedung, dapat
melakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka
pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
c. Pemilik perorangan bangunan gedung hunian rumah tinggal
tunggal dan rumah deret yang memiliki keahlian, dapat melakukan
pemeriksaan

berkala

bangunan

gedung

dalam

rangka

pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
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III

PEMBINAAN

A.

PERAN PEMERINTAH
Pemerintah melakukan pembinaan meliputi pengaturan, pemberdayaan,
dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya dan
kebijakan operasional pemberian SLF bangunan gedung fungsi khusus.
1.

Pengaturan
Pemerintah melakukan kegiatan pengaturan dengan:
a. Penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
dan standar teknis bangunan gedung pada umumnya dan SLF
yang berlaku secara Nasional.
b. Penyebarluasan

peraturan

perundang-undangan,

pedoman,

petunjuk dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir a.
c. Pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk
dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir a.,
dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
d. Penetapan sebagai bangunan gedung fungsi khusus.
e. Penetapan lokasi bangunan gedung fungsi khusus.
f. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat Nasional, regional atau provinsi.
2.

Pemberdayaan
Pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan dengan:
a. Pemberdayaan

kepada

aparat

pemerintah

daerah

dan

penyelenggara bangunan gedung untuk meningkatkan kesadaran
akan

hak,

kewajiban

dan

peran

dalam

penyelenggaraan

bangunan gedung pada umumnya dan SLF.
b. Pemberdayaan
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sebagaimana
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dimaksud

sosialisasi/diseminasi

pada
dan

butir

a.,

pelatihan.
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c. Pemberian bimbingan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.
3.

Pengawasan
Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan dengan:
a. Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

penerapan

peraturan

perundang-undangan pada umumnya dan SLF serta upaya
penegakan hukum.
b. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap
penerapan

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana

dimaksud pada butir a., dan evaluasi terhadap peraturan daerah
tentang bangunan gedung.
c. Penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus.
d. Pengawasan

pembangunan

dan

pembongkaran

bangunan

gedung fungsi khusus.
e. Pelestarian/pemugaran bangunan gedung fungsi khusus.
B.

PERAN PEMERINTAH DAERAH
Dalam

penerapan

sebagaimana

kebijakan

dimaksud

operasional

dalam

pedoman

SLF

bangunan

gedung

ini,

pemerintah

daerah

melaksanakan:
1.

Pengaturan
Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan peraturan daerah
tentang bangunan gedung mengikuti ketentuan:
a. Menyusun pengaturan tentang SLF bangunan gedung dalam
peraturan

daerah

tentang

bangunan

gedung;

serta

pelembagaannya dan operasionalisasinya di masyarakat;
b. Pengaturan

sebagaimana

dimaksud

pada

butir

1),

dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat penyelenggara
bangunan gedung; dan

6389
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c. Penyebarluasan pengaturan tentang SLF bangunan gedung,
dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait
dengan bangunan gedung.
2.

Pemberdayaan
a. Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung
Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dalam menerapkan
Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung dengan melakukan
kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesadaran akan hak,
kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung
melalui:
1)

Pendataan bangunan gedung;

2)

Sosialisasi/diseminasi; dan

3)

Bimbingan teknis dan pelatihan

b. Pemberdayaan terhadap masyarakat
Pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang
terkait dengan bangunan gedung melakukan pemberdayaan
dalam mererapkan SLF bangunan gedung terhadap masyarakat
yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan
gedung dengan melakukan kegiatan-kegiatan meliputi:
1)

Pendampingan pembangunan bangunan gedung secara
bertahap;

2)

Penyediaan percontohan rumah tinggal yang memenuhi
persyaratan teknis meliputi dokumen rencana teknis prototip
rumah, rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh,
dan rumah sederhana), dan rumah deret sederhana; dan

3)

Bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan
serasi.

3.

Pengawasan
Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
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penerapan SLF bangunan gedung melalui:
a. Mekanisme proses penerbitan dan perpanjangan SLF bangunan
gedung, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II pedoman ini;
dan
b. Pengaturan pemasangan label tanda bangunan gedung telah
memenuhi persyaratan laik fungsi pada bangunan gedung.
C.

PERAN MASYARAKAT
Dalam

penerapan

kebijakan

operasional

SLF

bangunan

gedung,

masyarakat membantu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam
peraturan daerah tentang bangunan gedung dengan mengikuti prosedur,
dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya setempat
dengan ketentuan:
1.

Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah tentang indikasi bangunan gedung yang
tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan
dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan
melalui sarana yang mudah di akses; dan

2.

Laporan tertulis dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara
objektif dan perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi
bangunan gedung yang tidak laik fungsi.
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KETENTUAN LAIN

A.

LABEL TANDA BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI
1.

Pemerintah daerah, Departemen Pekerjaan Umum dan pemerintah
provinsi lainnya dalam mengawasi pemanfaatan bangunan gedung,
antara lain dengan menyediakan label tanda pemeriksaan bangunan
gedung yang telah memenuhi persyaratan laik fungsi, bersamaan
dengan penerbitan atau perpanjangan SLF bangunan gedung, yang
memuat logo/ikon, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya
SLF bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung.

2.

Pemilik/pengguna bangunan gedung selain bangunan gedung hunian
rumah tinggal, dan rumah deret, dengan masa berlaku SLF
bangunan

gedung

5

(lima)

tahun,

wajib

memasang

label

sebagaimana dimaksud pada butir 1 pada dinding di luar, atau di
dalam bangunan gedung yang mudah dilihat oleh pengunjung.
B.

PEMBERLAKUAN
Penerapan penyediaan dan pemberlakuan label dijadwalkan setelah
melalui sosialisiasi sesuai kondisi daerah, dan secara bertahap untuk
memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
tentang bangunan gedung.
Contoh label tanda bangunan gedung laik fungsi dengan desain logo/ikon,
ukuran, dan bahan seperti pada Lampiran 17 pedoman ini.
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V

KETENTUAN PENUTUP

A.

Dengan diterbitkannya Pedoman Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung
ini, pemerintah daerah, Pemerintah dan pemerintah provinsi lainnya untuk
bangunan gedung fungsi khusus, menggunakan acuan dalam penerapan
pemberian SLF bangunan gedung, meliputi penerbitan SLF bangunan
gedung dan perpanjangan SLF bangunan gedung berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

B.

Apabila terdapat permasalahan dalam penerapan pedoman ini, petugas
pemerintah daerah dapat berkonsultansi kepada:
1.

Instansi

teknis

pembina

penyelenggaraan

bangunan

gedung

pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta adalah
pemerintah provinsi;
2.

Instansi

teknis

pembina

penyelenggaraan

bangunan

gedung

pemerintah provinsi lainnya; dan/atau
3.

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal
Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran 1.1

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

PENDATAAN /
PENDAFTARAN

RTRW
KAB/KOTA,
RDTRKP

AMDAL

RTBL

IMB

PELAKSANAAN

PERENCANAAN

SLFn

SLF

KT

RTB

PEMANFAATAN

PEMBONGKARAN

KI
PEMBANGUNAN
PERSETJ/
REKOM.
INSTANSI
LAIN

PELESTARIAN

PENYEDIA JASA
KETERANGAN :
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M
KT
KI
RTB
TABG
SLF
SLFn

-

Masyarakat
Kajian Teknis
Kajian Identifikasi
Rencana Teknis Pembongkaran
Tim Ahli Bangunan Gedung
Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi

Alur proses utama
Alur proses penunjang
Opsional

Lampiran 1.2

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU
UU, PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS BG, PERDA

PENDATAAN /
PENDAFTARAN

RTRWN,
RTRWP,
RTRW
KAB/KOTA,
RDTRKP

AMDAL

M
TABG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
M
TABG

M
TABG

M
TABG

RTBL

IMB

SLFn

SLF

PELAKSANAAN

PERENCANAAN

M
TABG
KT

M
TABG

RTB

PEMANFAATAN

PEMBONGKARAN

KI
PEMBANGUNAN
PERSETJ/
REKOM.
INSTANSI
LAIN

PELESTARIAN

PENYEDIA JASA
KETERANGAN :
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M
KT
KI
RTB
TABG
SLF
SLFn

-

Masyarakat
Kajian Teknis
Kajian Identifikasi
Rencana Teknis Pembongkaran
Tim Ahli Bangunan Gedung
Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi

Alur proses utama
Alur proses penunjang
Opsional

Lampiran 2

DAFTAR SIMAK
………….ELEMEN STRUKTURAL
………….Pondasi
1.

Lokasi : _____________________________________________________________

2.

Bagian : _______________________

4.

Panjang (m) : ___________________

5.

Bahan bangunan :

3.

Tahun dibangun : _________________
Tinggi rata-rata : _________________

Blok beton
Batu bata
Lain-lain

6.

Tipe

7.

Kerusakan

Basement

Crawl space

Tidak ada

Kecil

Slab

Sedang

Besar

Garis
Retak struktur
Retak permukaan
Heaving
Leaks
Settlement
Sill plate rot
8.

Kondisi menyeluruh

Kurang

Sedang

Baik

Sangat baik

9.

Estimasi sisi masa manfaat (tahun) : ___________________________________________

10.

Kesimpulan : ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11.

Pemeriksa : ___ ____ ___ (tanda tangan)________
Nama

Tanggal : ____________________

: ___ ____ ___

Disetujui,
…………………………..
6396

(nama
penanggung jawab)
…………………..…

Lampiran 3.1
Formulir
PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
……………

SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Halaman : 1/2

Nomor Surat Pernyataan
Tanggal

:
:

Pada hari ini, .......................tanggal ...............bulan
....................., yang bertanda tangan di bawah ini,

……..................tahun

□

Penyedia jasa Pengawasan/MK/instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung*
a. Nama penanggung jawab
:
b. Nama perusahaan/instansi teknis*
:

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada
1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor pendaftaran bangunan
gedung

:

2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota
e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:
:
:
:
:

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan ke

: Nomor.........tanggal..........
: Nomor.........tanggal .........
:

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan

6397

:
:
:
:

:
:
:
:
: Laik fungsi seluruhnya/
: Laik fungsi sebagian*

Lampiran 3.1

Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.
Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.
Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

..............,...............................2007
Penyedia Jasa Pengawasan/MK/Petugas Pemda*
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,dan stempel/cap perusahaan)
.....................................

Disetujui,
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………………………....
DINAS (instansi
teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung)
...................................................................................................

....................................................
NIP.: .....................................

KETERANGAN : *
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Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).

Lampiran 3.2
Formulir
DEPARTEMEN
PEKERJAAN
UMUM

SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Halaman : 1/2

Nomor Surat Pernyataan
Tanggal

:
:

Pada hari ini, .................tanggal………..............bulan
....................., yang bertanda tangan di bawah ini,

……..................tahun

□

Penyedia jasa MK
a. Nama penanggung jawab
b. Nama perusahaan

:
:

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada
1. Bangunan gedung fungsi khusus
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor penetapan sebagai
bangunan gedung fungsi khusus
f. Nomor pendaftaran bangunan gedung

:
:

2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota
e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:
:
:
:
:

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan ke

: Nomor.......tanggal.............
: Nomor.......tanggal.............
:

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan
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:
:
:
:

:
:
:
:
: Laik fungsi seluruhnya/
Laik fungsi sebagian*

Lampiran 3.2

Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Fungsi Khusus terlampir.
Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.
Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung fungsi khusus.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

..............,...............................2007
Penyedia Jasa MK
selaku Penanggung jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,dan stempel/cap perusahaan)
.....................................

Disetujui,
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
...............................................

....................................................
NIP.: .....................................

KETERANGAN : *
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Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).

Lampiran 4.1
Formulir
PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
……………

PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Halaman : 1/2

Kepada
Yth. : Gubernur/Bupati/Walikota...................................
di.....................................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

□

Pemohon
a. Nama pemohon
b. Jabatan pemohon

:
:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung Nomor : .................. tanggal ............................... dengan ini
mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi* bangunan gedung.
untuk dan atas nama

□

Pemilik
a. Nama pemilik/instansi atau perusahaan
b. Alamat kantor

:
:

Nomor telepon
Nomor facsimile
E-mail
c. Penanggung jawab kegiatan

:
:
:
:

untuk :
1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor pendaftaran bangunan
gedung
2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota
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:
:
:
:
:

:
:
:
:

Lampiran 4.1

Halaman : 2/2

e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:

3. Lampiran permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi* bangunan gedung ini
a. Fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) termasuk
lampirannya.
b. As-built drawings
c. Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi terkait
d. Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung
e. Lain-lain...........

Demikian permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan Sertifikat
Laik Fungsi* bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses
sebagaimana ketentuan yang berlaku.

..............,.........................................2007
Pemohon
..................................(jabatan pemohon)

NIP. : .....................
(untuk pemohon dari instansi pemerintah)

Tembusan kepada :
1. Yth. Kepala Dinas.............. (instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung)

KETERANGAN : *
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Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).

Lampiran 4.2
Formulir
DEPARTEMEN
PEKERJAAN
UMUM

PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Halaman : 1/2

Kepada
Yth. : Menteri Pekerjaan Umum
di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

□

Pemohon
a. Nama pemohon
b. Jabatan pemohon

:
:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung Fungsi Khusus Nomor : .................. tanggal ...............................
dengan
ini
mengajukan
permohonan
Penerbitan
Sertifikat
Laik
Fungsi/Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi* bangunan gedung fungsi khusus.
untuk dan atas nama

□

Pemilik
a. Nama pemilik/instansi
atau perusahaan
b. Alamat kantor
Nomor telepon
Nomor facsimile
E-mail
c. Penanggung jawab kegiatan

:
:
:
:
:
:

untuk :
1. Bangunan gedung fungsi khusus
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor penetapan sebagai bangunan
gedung fungsi khusus
f. Nomor pendaftaran bangunan
gedung
2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota

6403

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:

Lampiran 4.2

Halaman : 2/2

e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:

3. Lampiran permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi* bangunan gedung fungsi khusus ini
a. Fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) termasuk
lampirannya.
b. As-built drawings
c. Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi terkait
d. Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung Fungsi Khusus
e. Lain-lain...........

Demikian permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan Sertifikat
Laik Fungsi* bangunan gedung fungsi khusus ini kami ajukan untuk dapat
diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

..............,.........................................2007
Pemohon
..................................(jabatan pemohon)

NIP. : .....................
(untuk pemohon dari instansi pemerintah)

Tembusan kepada :
1. Yth. Menteri/Pimpinan lembaga........
2. Gubernur/Bupati/Walikota.................

KETERANGAN : *
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Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).

BAGAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG

Lampiran 5.1

Surat tanah
IMB
PEMERIKSAAN
DOKUMEN
ADMINISTRATIF
Lain-lain
As built drawings
SELEKSI
DOKUMEN
PELAKSANAAN
Surat Permohonan
BG
SELESAI

PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN
PERSYARATAN
TEKNIS

SP/Rekomendasi

PERMOHONAN
PENERBITAN
SLF

Surat Koordinasi
KOORDINASI
INSTANSI
TERKAIT

Lbr Pengesahan
PERSETUJUAN/
PENGESAHAN
SP/REKOM

Laporan

Ya
SESUAI?
Tidak

PEMERIKSAAN
OLEH INSTANSI
TERKAIT

Daftar Simak
PENGESAHAN
DAFTAR
SIMAK

Ya

SESUAI?
Tidak

PERBAIKAN

Rekomendasi
Daftar Simak
PENGESAHAN
DAFTAR
SIMAK

PERBAIKAN/
PENYESUAIAN

KETERANGAN :
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SP

Surat Pernyataan
Opsional, dilakukan jika diperlukan

DOK.
SERTIFIKAT
LAIK
FUNGSI
(SLF)

BAGAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS

Lampiran 5.2

Surat tanah
IMB
PEMERIKSAAN
DOKUMEN
ADMINISTRATIF
Lain-lain
As built drawings
SELEKSI
DOKUMEN
PELAKSANAAN
Surat Permohonan
BG
SELESAI

PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN
PERSYARATAN
TEKNIS

SP/Rekomendasi

PERMOHONAN
PENERBITAN
SLF

Surat Koordinasi
KOORDINASI
INSTANSI
TERKAIT

Lbr Pengesahan
PERSETUJUAN/
PENGESAHAN
SP/REKOM

Laporan

Ya
SESUAI?
Tidak

PEMERIKSAAN
OLEH INSTANSI
TERKAIT

Daftar Simak
PENGESAHAN
DAFTAR
SIMAK

Daftar Simak
Ya

SESUAI?
Tidak

PERBAIKAN

Rekomendasi

PENGESAHAN
DAFTAR
SIMAK

PERBAIKAN/
PENYESUAIAN
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Rekomendasi
Daftar Simak
PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN KELAI
KAN FNGS OLEH
TIM INTERNAL

KETERANGAN :
SP

Surat Pernyataan
Opsional, dilakukan jika diperlukan
Kegiatan internal oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang fungsi khusus

DOK.
SERTIFIKAT
LAIK
FUNGSI
(SLF)

Lampiran 6.1
BAGAN ALIR PROSES
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
a.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal Sederhana (Rumah Inti Tumbuh, dan
Rumah Sederhana Sehat), dan Rumah Deret Sederhana.
(Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual).
Halaman : 1/2

PEMR
OSES
Pemda *

3

4

PRODUK/DOKUMEN

1
1.

2
Pekerjaan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung
selesai.

2.

Melaporkan pekerjaan
pembangunan bangunan
gedung telah selesai.

- Dokumen catatan
pelaksanaan konstruksi.
- Gambar rencana teknis.

3.

Pengajuan permohonan
penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi bangunan gedung.

Surat Permohonan Penerbitan
SLF bangunan gedung.
Lampiran :
- Catatan pelaksanaan
konstruksi.
- Gambar rencana teknis.
- Izin Mendirikan Bangunan
Gedung (IMB).
- Dokumen administratif
lainnya.

4.

a. Pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung.
b. Perbaikan hasil pekerjaan
(jika ada yang belum
memenuhi persyaratan).

5.

6407

PROSES/KEGIATAN
Pemilik

NO.

Penerbitan Sertifikat Laik
Fungsi bangunan gedung
dengan kelengkapannya
(Lampiran).

5
- Catatan pelaksanaan yang
dibuat oleh pemilik.
- Gambar rencana teknis
prototip rumah sederhana,
atau sejenis.

Daftar Simak Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung.
Dokumen SLF bangunan
gedung.
Lampiran:
a. Lembar pencatatan data
tanggal penerbitan/ perpanjangan SLF bangunan
gedung.

Lampiran 6.1
a.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal Sederhana (Rumah Inti Tumbuh, dan
Rumah Sederhana Sehat), dan Rumah Deret Sederhana.
(Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual).
Halaman : 2/2

NO.

PROSES/KEGIATAN

Pemilik

Pemda*

PEMRO
SES

1

2

3

4

6.

CATATAN :

5
b. Lembar gambar block
plan/site plan
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

Penerimaan dokumen SLF
bangunan gedung, dan
pemanfaatan.
*

Sesuai dengan tingkat pemerintahan berdasarkan penetapan pendelegasian urusan oleh pemerintah
kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.
Pemroses utama
Penunjang
Pihak terkait
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PRODUK/DOKUMEN

Lampiran 6.1
BAGAN ALIR PROSES
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
b.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal Sederhana (Rumah Inti Tumbuh, dan Rumah
Sederhana Sehat), dan Rumah Deret Sederhana.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal).
Halaman : 1/2

2

1.

Pekerjaan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung
selesai.

2.

a.Pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung.
b.Perbaikan hasil pekerjaan
oleh penyedia jasa
pelaksanaan/ pengembang.
(jika ada yang belum
memenuhi persyaratan).

3.

Pengajuan permohonan
penerbitan SLF bangunan
gedung.
(Pemohon adalah penyedia
jasa/pengembang).
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Pemda *

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik

PEMROSES

3

4

5

6

PRODUK/DOKUMEN

7
- Dokumen pelaksanaan
konstruksi.
- As built drawings.
- Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
Gedung.
- Dokumen Surat
Pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung atau
Rekomendasi.
Surat Permohonan
Penerbitan SLF bangunan
gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/
Rekomendasi.
- Daftar Simak.
- As built drawings.
- Izin Mendirikan Bangunan
Gedung (IMB) terakhir.
- Surat Kuasa Pemohon.
- Dokumen administratif
lainnya.

Lampiran 6.1
b.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal Sederhana (Rumah Inti Tumbuh, dan Rumah
Sederhana Sehat), dan Rumah Deret Sederhana.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal).
Halaman : 2/2

Pelaksanaan

Pengawasan/MK

Pemda *

3

4

5

6

NO.

PROSES/KEGIATAN

1

2

4.

Pemeriksaan dan persetujuan
atas Daftar Simak, dan Surat
Pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung, atau Rekomendasi.

5.

Penerbitan SLF Bangunan
Gedung dengan
kelengkapannya (Lampiran).

Dokumen SLF bangunan
gedung.
Lampiran:
a. Lembar pencatatan data
tanggal penerbitan/
perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar block
plan/site plan.
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

6.

Penerimaan dokumen SLF
bangunan gedung dan
pemanfaatan.

SLF bangunan gedung
individual

CATATAN :

*

PRODUK/DOKUMEN

7

Sesuai dengan tingkat pemerintahan berdasarkan penetapan pendelegasian urusan oleh pemerintah
kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.
Pemroses utama
Penunjang
Pihak terkait

6410

Pemilik

PEMROSES

Lampiran 6.2
BAGAN ALIR PROSES
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
a.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal, dan Rumah Deret – sampai dengan 2
(dua) lantai - *
(Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual).
Halaman : 1/2

PEM
ROS
ES

6411

Pemda **

PROSES/KEGIATAN
Pemilik

NO.

3

4

PRODUK/DOKUMEN

1
1.

2
Pekerjaan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung
selesai.

5
- Catatan pelaksanaan yang dibuat
oleh pemilik.
- Gambar rencana teknis prototip
rumah sederhana, atau sejenis

2.

Melaporkan pekerjaan
pembangunan bangunan
gedung telah selesai.

- Dokumen catatan pelaksanaan
konstruksi.
- As built drawings.

3.

a. Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung.
b. Perbaikan hasil pekerjaan
oleh pemilik (jika ada yang
belum memenuhi
persyaratan).

- Daftar Simak Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung.
- Dokumen Surat Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung atau
Rekomendasi.

4.

Pengajuan permohonan
penerbitan SLF bangunan
gedung.

Surat Permohonan Penerbitan SLF
bangunan gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/Rekomendasi.
- Gambar rencana teknis.
- Izin Mendirikan Bangunan Gedung
(IMB).
- Dokumen administratif lainnya.

5.

Pemeriksaan dan persetujuan
atas Daftar Simak, dan Surat
Pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung, atau Rekomendasi.

Lampiran 6.2

a.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal, dan Rumah Deret – sampai dengan 2
(dua) lantai - *
(Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual).
Halaman : 2/2

PROSES/KEGIATAN

1
6.

2
Penerbitan SLF bangunan
gedung bangunan gedung
dengan kelengkapannya
(Lampiran).

7.

Penerimaan dokumen SLF
bangunan gedung, dan
pemanfaatan.

CATATAN :

PRODUK/DOKUMEN

3

4

9
Dokumen SLF bangunan gedung.
Lampiran:
a. Lembar pencatatan data tanggal
penerbitan/perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar block plan/site
plan.
c. Daftar kelengkapan dokumen
untuk perpanjangan SLF
bangunan gedung.

*

Termasuk bangunan gedung rumah toko (ruko), dan rumah kantor (rukan) yang berdiri sendiri, dan
pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh pemilik.

**

Sesuai dengan tingkat pemerintahan berdasarkan penetapan pendelegasian urusan oleh
pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.
Pemroses utama
Penunjang
Pihak terkait

6412

Pemda **

NO.

Pemilik

PEM
ROS
ES

Lampiran 6.2
BAGAN ALIR PROSES
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
b.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal, dan Rumah Deret – sampai dengan 2 (dua)
lantai -.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal).
Halaman : 1/2

2

1.

Pekerjaan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung
selesai.

2.

a.Pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung
b.Perbaikan hasil pekerjaan
oleh penyedia jasa
pelaksanaan/pengembang.
(jika ada yang belum
memenuhi persyaratan).

3.

Pengajuan permohonan
penerbitan SLF bangunan
gedung.
(Pemohon adalah penyedia
jasa/pengembang).

4.

6413

Pemeriksaan dan persetujuan
atas Daftar Simak, dan Surat
pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung, atau Rekomendasi.

Pemda *

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik

PEMROSES

3

4

5

6

PRODUK/DOKUMEN

7
- Dokumen pelaksanaan
konstruksi.
- As built drawings.
- Daftar Simak Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung.
- Dokumen Surat
Pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung atau
Rekomendasi.
Surat Permohonan
Penerbitan SLF bangunan
gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/
Rekomendasi.
- Daftar Simak.
- As built drawings.
- Izin Mendirikan Bangunan
Gedung (IMB) terakhir.
- Dokumen administratif
lainnya.
- Surat Kuasa Pemohon.

Lampiran 6.2

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal, dan Rumah Deret – sampai dengan 2 (dua)
lantai -.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang secara massal).

b.

Halaman : 2/2

2

5.

Penerbitan SLF Bangunan
Gedung dengan
kelengkapannya (Lampiran).

6.

Penerimaan dokumen SLF
bangunan gedung dan
pemanfaatan.

CATATAN :

*

Pemda *

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik

PEMROSES

3

4

5

6

PRODUK/DOKUMEN

7
Dokumen SLF bangunan
gedung.
Lampiran :
a. Lembar pencatatan data
tanggal penerbitan/
perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar block
plan/site plan.
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.
SLF bangunan gedung
individual.

Sesuai dengan tingkat pemerintahan berdasarkan penetapan pendelegasian urusan oleh
pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi,.
Pengurusan SLF bangunan gedung selanjutnya dilakukan oleh pemilik secara individual.
Pemroses utama
Penunjang
Pihak terkait

6414

Lampiran 6.3
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
c.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak Sederhana - 2 (dua) lantai atau lebih - *, dan
Bangunan Gedung Lainnya pada Umumnya.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang).
Halaman : 1/2

1.

Pekerjaan pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung
selesai.

2.

a.Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung.
b.Perbaikan hasil pekerjaan
oleh penyedia
jasa/pengembang. (jika ada
yang belum memenuhi
persyaratan).

3.

Pengajuan permohonan
penerbitan SLF bangunan
gedung.
(Pemohon adalah penyedia
jasa/pengembang).
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Instansi Terkait

2

Pemda

1

Pengawas/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

PRODUK/DOKUMEN

8
- Dokumen pelaksanaan
konstruksi.
- As built drawings.
- Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
Gedung.
- Dokumen Surat
Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
Gedung atau
Rekomendasi.
Surat Permohonan
Penerbitan SLF
bangunan gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/
Rekomendasi.
- Daftar Simak.
- As built drawings.
- Izin Mendirikan
Bangunan Gedung
(IMB) terakhir.
- Dokumen administratif
lainnya.
- Surat Kuasa Pemohon.

Lampiran 6.3
c.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak Sederhana - 2 (dua) lantai atau lebih - *, dan
Bangunan Gedung Lainnya pada Umumnya.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa/pengembang).
Halaman : 2/2

4.

Instansi Terkait

2

Pemda

1

Pengawas/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

PRODUK/DOKUMEN

8

a.Pemeriksaan oleh instansi
terkait:
- Pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran dll.
b.Perbaikan/penyesuaian (jika
ada yang belum memenuhi
persyaratan).

5.

Pemeriksaan dan persetujuan
atas Daftar Simak, dan Surat
Pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung atau Rekomendasi.

6.

Penerbitan SLF Bangunan
Gedung dengan
kelengkapannya (Lampiran).

7.

Penerimaan dokumen SLF
bangunan gedung, dan
pemanfaatan.

CATATAN :

*

Rumah tinggal tidak sederhana meliputi : rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah susun sederhana
(rusuna), dan flat/apartemen.
** Pengurusan SLF bangunan gedung selanjutnya pada kepemilikan dengan strata title dilakukan oleh
pengelola
Pemroses utama
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Dokumen SLF
bangunan gedung.
Lampiran :
a. Lembar pencatatan
data tanggal
penerbitan/perpanjangan SLF bangunan
gedung.
b. Lembar gambar
block plan/site plan.
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF.
SLF bangunan gedung
individual.

Penunjang
Pihak terkait

Lampiran 6.3
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Lampiran 7
BAGAN ALIR PROSES
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Halaman : 1/3

1.

Pekerjaan pelaksanaan
konstruksi bangunan
gedung selesai.

2.

a.Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung.
b.Perbaikan hasil pekerjaan
oleh penyedia
jasa/pengembang. (jika
ada yang belum
memenuhi persyaratan).

3.
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Pengajuan permohonan
penerbitan SLF bangunan
gedung.

TABG *

Instansi Terkait

2

Pemda

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

9
- Dokumen
pelaksanaan
konstruksi.
- As built drawings.
- Daftar Simak
Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung.
- Dokumen Surat
Pernyataan
Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung
atau Rekomendasi.
Surat Permohonan
Penerbitan SLF
bangunan gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/
Rekomendasi.
- Daftar Simak.
- As built drawings.
- Izin Mendirikan
Bangunan Gedung
(IMB) terakhir.
- Dokumen
administratif lainnya.
- Surat Kuasa
Pemohon.

Lampiran 7
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum.
Halaman : 2/3

4.

a.Pemeriksaan oleh
instansi terkait:

TABG *

Instansi Terkait

2

Pemda

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

9
- Rekomendasi
lainnya.

- Pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran dll.
b. Perbaikan/penyesuaian
(jika ada yang belum
memenuhi persyaratan).
5.

Opsional (apabila
diperlukan):
Pemeriksaan bersama
sebagai contoh/sample
berdasarkan kebijakan
penilaian prioritas tertentu.

6.

- Berita Acara
Pemeriksaan
Bersama.

Pemeriksaan dan
persetujuan atas:
- Daftar Simak.
- Surat Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
Gedung atau
Rekomendasi.
- Rekomendasi instansi
Terkait.
- Berita Acara
Pemeriksaan Bersama
(opsional).

7.
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Penerbitan SLF Bangunan
Gedung dengan
kelengkapannya
(Lampiran).

Dokumen SLF
bangunan gedung.
Lampiran:
a. Lembar
pencatatan data

Lampiran 7
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum.
Halaman : 3/3

Penerimaan dokumen SLF
bangunan gedung, dan
pemanfaatan.

CATATAN :

*

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

9
tanggal penerbitan
perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar
block plan/site
plan.
c. Daftar
kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) memberikan pertimbangan teknis dalam pemeriksaan bersama,
untuk mendapat persetujuan dari pemerintah daerah (khusus dalam proses/kegiatan opsional).
Pemroses utama
Penunjang
Pihak terkait
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Instansi Terkait

8.

TABG *

2

Pemda

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

Lampiran 8
BAGAN ALIR PROSES
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Halaman : 1/3

2.

a.Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan
gedung oleh:
- Penyedia jasa MK
(dokumen utama).
- Tim internal
(dokumen
komplemen).
b.Perbaikan hasil
pekerjaan oleh
penyedia
jasa/pengembang.
(jika ada yang belum
memenuhi
persyaratan).

3.
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Pengajuan permohonan
penerbitan SLF
bangunan gedung
fungsi khusus.

Instansi Terkait

Pekerjaan pelaksanaan
konstruksi bangunan
gedung selesai.

Pemda **

1.

TABG *

2

Pemerintah

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

9

PRODUK/DOKUMEN

10
- Dokumen
pelaksanaan
konstruksi.
- As built drawings.
- Daftar Simak
Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung
Fungsi Khusus.
- Dokumen Surat
Pernyataan
Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung
Fungsi Khusus
terbatas, atau
Rekomendasi
(utama).
- Rekomendasi
Fungsi Khusus
(komplemen).
Surat Permohonan
Penerbitan SLF
bangunan gedung.
Lampiran :
- Surat pernyataan/
Rekomendasi
- Daftar Simak.
- As built drawings
(terbatas).
- IMB terakhir.
- Dokumen

Lampiran 8
Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Halaman : 2/3

4.

a.Pemeriksaan oleh
instansi terkait:

TABG *

Pemda **

Instansi Terkait

2

Pemerintah

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

9

PRODUK/DOKUMEN

10
administratif
lainnya.
- Rekomendasi
fungsi khusus.
- Surat Kuasa
Pemohon.
- Rekomendasi
lainnya.

- Pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran dll.
b.Perbaikan/penyesuaian (jika ada yang
belum memenuhi
persyaratan).
5.

Opsional (apabila
diperlukan):
Pemeriksaan bersama
sebagai contoh/sample
berdasarkan kebijakan
penilaian prioritas
tertentu.

6.

Pemeriksaan dan
persetujuan atas :
- Daftar Simak.
- Surat Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi bangunan
Gedung atau
Rekomendasi.
- Rekomendasi lainnya.
- Berita Acara
Pemeriksaan
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- Berita Acara
Pemeriksaan
Bersama.

Lampiran 8
Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Halaman : 3/3

TABG *

Pemda **

Instansi Terkait

2

Pemerintah

1

Pengawasan/MK

PROSES/KEGIATAN

Pelaksanaan

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

9

PRODUK/DOKUMEN

10

Bersama (opsional).
7.

Penerbitan SLF
bangunan Gedung
fungsi khusus dengan
kelengkapannya
(Lampiran).***

8.

Penerimaan dokumen
SLF bangunan gedung,
dan pemanfaatan.

CATATAN : *

**
***

TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) memberikan pertimbangan teknis dalam pemeriksaan bersama,
untuk mendapat persetujuan dari pemerintah daerah/Pemerintah (khusus dalam proses/kegiatan
opsional).
Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi
SLF Bangunan Gedung Fungsi Khusus di Provinsi DKI Jakarta diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan
Umum.
SLF Bangunan Gedung Fungsi Khusus di provinsi lainnya diterbitkan oleh gubernur sebagai
pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
Alur proses di pemerintah provinsi, dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi, kecuali di Provinsi DKI
Jakarta.
Pemroses utama
Penunjang
Pihak terkait
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Dokumen SLF
bangunan gedung.
Lampiran :
a. Lembar
pencatatan data
tanggal
penerbitan/
perpanjangan
SLF bangunan
gedung fungsi
khusus.
b. Lembar gambar
block plan/site
plan (terbatas).
c. Daftar
kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan
SLF bangunan
gedung fungsi
khusus.

Lampiran 8
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Lampiran 9.1

BAGAN TATA CARA PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG

MANUAL
PEMELIHARAAN
Daftar Simak
PEMERIKSAAN
DOKUMEN
ADMINISTRASI

Lap/Catatan
PEMELIHARAAN
Laporan Analisis

BG
DIMANFAAT
KAN

ANALISIS/
EVALUASI

Lap/SP/Rekom.
PENYUSUNAN
LAPORAN
Lap/Catatan
PERAWATAN

Daftar Simak
PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN
PERSYARATAN
TEKNIS

DOKUMEN
RENCANA TEKNIS
PERAWATAN

KETERANGAN :
SP
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Surat Pernyataan

Lampiran 9.2

BAGAN TATA CARA PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS

MANUAL
PEMELIHARAAN
Daftar Simak
PEMERIKSAAN
DOKUMEN
ADMINISTRATIF

Lap/Catatan
PEMELIHARAAN
Lap/SP/Rekom

Laporan Analisis
BG
DIMANFAAT
KAN

ANALISIS/
EVALUASI

PENYUSUNAN
LAPORAN
Lap/Catatan
PERAWATAN

Daftar Simak
PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN
PERSYARATAN
TEKNIS

DOKUMEN
RENCANA TEKNIS
PERAWATAN

Rekomendasi
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Daftar Simak
PEMERIKSAAN
PENGUJIAN
OLEH
TIM INTERNAL

KETERANGAN :
SP

Surat Pernyataan
Kegiatan internal oleh instansi yang bertanggung jawab
di bidang fungsi khusus.

Lampiran 10.1
Formulir
PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
……………

SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN BERKALA
BANGUNAN GEDUNG
Halaman : 1/2

Nomor Surat Pernyataan
Tanggal

:
:

Pada hari ini, .......................tanggal ...............bulan
....................., yang bertanda tangan di bawah ini,

……..................tahun

□

Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung/instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung*
a. Nama penanggung jawab
:
b. Nama perusahaan/instansi teknis*
:

telah melaksanakan pemeriksaan berkala bangunan gedung pada
1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor pendaftaran bangunan
gedung

:

2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota
e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:
:
:
:
:

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan ke

: Nomor......tanggal .............
: Nomor......tanggal .............
:

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan

6427

:
:
:
:

:
:
:
:
: Laik fungsi seluruhnya/
Laik fungsi sebagian*

Lampiran 10.1

Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung terlampir.
Atas dasar kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemilik/pengguna
bangunan gedung melakukan pemeliharaan/perawatan* seperti pada daftar
terlampir.**
Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.***
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

..............,...............................2007
Penyedia Jasa Pengkajian Teknis
Konstruksi Bangunan Gedung/ Petugas Pemda*
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,dan stempel/cap perusahaan).
.....................................
Disetujui,
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………………………....
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung)

....................................................
NIP.: .....................................

KETERANGAN : *

Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).
** Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi sebelum perbaikan
dilakukan (jika ada perbaikan).
*** Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi setelah perbaikan
dilakukan, atau jika tidak ada perbaikan.
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Lampiran 10.2
Formulir
DEPARTEMEN
PEKERJAAN
UMUM

SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN BERKALA
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Halaman : 1/2

Nomor Surat Pernyataan
Tanggal

:
:

Pada hari ini, .......................tanggal ...............bulan
....................., yang bertanda tangan di bawah ini,

……..................tahun

□

Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung/instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung*
a. Nama penanggung jawab
:
b. Nama perusahaan
:

telah melaksanakan pemeriksaan berkala bangunan gedung pada
1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor pendaftaran bangunan
gedung

:

2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota
e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:
:
:
:
:

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan ke

: Nomor......tanggal .............
: Nomor......tanggal .............
:

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan
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:
:
:
:

:
:
:
:
: Laik fungsi seluruhnya/
Laik fungsi sebagian*

Lampiran 10.2

Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung terlampir.
Atas dasar kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemilik/pengguna
bangunan gedung melakukan pemeliharaan/perawatan* seperti pada daftar
terlampir.**
Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.***
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

..............,...............................2007
Penyedia Jasa Pengkajian Teknis
Konstruksi Bangunan Gedung
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,dan stempel/cap perusahaan)
.....................................
Disetujui,
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

....................................................
NIP.: .....................................

KETERANGAN : *

Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).
** Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi sebelum perbaikan
dilakukan (jika ada perbaikan).
*** Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi setelah perbaikan
dilakukan, atau jika tidak ada perbaikan.
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Lampiran 11.1
Formulir
PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
……………

SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Halaman : 1/2

Nomor Surat Pernyataan
Tanggal

:
:

Pada hari ini, .......................tanggal ...............bulan
....................., yang bertanda tangan di bawah ini,

……..................tahun

□

Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung/instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung*
a. Nama penanggung jawab
:
b. Nama perusahaan/instansi teknis*
:

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada
1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor pendaftaran bangunan
gedung

:

2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota
e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:
:
:
:
:

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan ke

: Nomor......tanggal .............
: Nomor......tanggal .............
:

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan
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:
:
:
:

:
:
:
:
: Laik fungsi seluruhnya/
Laik fungsi sebagian*

Lampiran 11.1

Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.
Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.
Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan
perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

..............,...............................2007
Penyedia Jasa Pengkajian Teknis
Konstruksi Bangunan Gedung/Petugas Pemda*
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,dan stempel/cap perusahaan)
.....................................
Disetujui,
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA………………………....
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung)

....................................................
NIP.: .....................................

KETERANGAN : *
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Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).

Lampiran 11.2
Formulir
DEPARTEMEN
PEKERJAAN
UMUM

SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Halaman : 1/2

Nomor Surat Pernyataan
Tanggal

:
:

Pada hari ini, .......................tanggal ...............bulan
....................., yang bertanda tangan di bawah ini,

……..................tahun

□

Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung
a. Nama penanggung jawab
:
b. Nama perusahaan
:

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada
1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor pendaftaran bangunan
gedung

:

2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung
b. Kelurahan/desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten/kota
e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

:
:
:
:
:
:

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan ke

: Nomor......tanggal .............
: Nomor......tanggal .............
:

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan
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:
:
:
:

:
:
:
:
: Laik fungsi seluruhnya/
Laik fungsi sebagian*

Lampiran 11.2

Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.
Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.
Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan
perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung fungsi khusus.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

..............,...............................2007
Penyedia Jasa Pengkajian Teknis
Konstruksi Bangunan Gedung
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,dan stempel/cap perusahaan)
.....................................

Disetujui,
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

....................................................
NIP.: .....................................

KETERANGAN : *
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Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).

Lampiran 12.1
BAGAN TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Lap/cttan pmliharaan
Lap/cttan perawatan
PEMERIKSAAN
BERKALA

Surat Permohonan
BG
DIMANFAAT
KAN
5/20 thn

PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN
PERSY. TEKNIS &
ADMINISTRATIF

SP/Rekomendasi

Surat Koordinasi

PERSETUJUAN/
PENGESAHAN

KOORDINASI
INSTANSI
TERKAIT

PERMOHONAN
PERPANJANGAN
SLF

Lbr Pengesahan

Laporan
PEMERIKSAAN
OLEH
INST. TERKAIT

Daftar Simak
Ya
SESUAI?

PENGESAHAN
DAFTAR SIMAK

Ya

SESUAI?

Tidak

Rekomendasi
Daftar Simak
PENGESAHAN
DAFTAR SIMAK

Tidak
PERBAIKAN

PERBAIKAN/
PENYESUAIAN

KETERANGAN :
SP
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Surat Pernyataan
Opsional, dilakukan jika diperlukan

DOK.
SERTIFIKAT
LAIK
FUNGSI
(SLFn)

Lampiran 12.2
BAGAN TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Lap/cttan pmliharaan
Lap/cttan perawatan
PEMERIKSAAN
BERKALA

BG
DIMANFAAT
KAN
5 thn

Surat Permohonan
PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN
PERSY. TEKNIS &
ADMINISTRATIF

SP/Rekomendasi

Surat Koordinasi

PERSETUJUAN/
PENGESAHAN
SP/REKOM.

KOORDINASI
INSTANSI
TERKAIT

PERMOHONAN
PERPANJANGAN
SLF

Lbr Pengesahan

DOK.
SERTIFIKAT
LAIK
FUNGSI
(SLFn)

Laporan
PEMERIKSAAN
OLEH
INST. TERKAIT

Daftar Simak
Ya
SESUAI?

PENGESAHAN
DAFTAR SIMAK

Ya
SESUAI?

Tidak

Rekomendasi
Daftar Simak
PENGESAHAN
DAFTAR SIMAK

Tidak
PERBAIKAN
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Rekomendasi
Daftar Simak
PEMERIKSAAN/
PENGUJIAN
KELAIKAN FUNGSI
OLEH TIM INTRNAL

PERBAIKAN/
PENYESUAIAN

KETERANGAN :
SP

Surat Pernyataan
Opsional, dilakukan jika diperlukan
Kegiatan internal oleh instansi yang
bertanggung jawab di bidang fungsi khusus

Lampiran 13.1
BAGAN ALIR PROSES
PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
a.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal, dan Rumah Deret – sampai dengan 2 (dua)
lantai- *
(Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual, atau oleh
penyedia jasa /pengembang secara massal)
Halaman : 1/2

1

2

1.

a. Pemanfaatan bangunan
gedung (dalam 20 tahun),
pemeliharaan, dan
perawatan.
b. Pemeriksaan berkala
bangunan gedung.

2.

a. Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung
pada tahun ke-20, atau
setiap 20 tahun
berikutnya.
b. Perbaikan (jika ada yang
belum memenuhi
persyaratan).

3.
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Pengajuan permohonan
perpanjangan SLF bangunan
gedung.

Pemda **

PROSES/KEGIATAN

Pengkaji Teknis

NO.

PRODUK/DOKUMEN

Pemilik

PEMROSES

3

4

5

6
- Laporan Pemeriksaan
Berkala, Pemeliharaan, dan
Perawatan.
- Daftar Simak Pemeriksaan
Berkala Bangunan Gedung.
- Dokumen Surat Pernyataan
Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung.
- Daftar Simak Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung.
- Dokumen Surat Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung
atau Rekomendasi.
Surat Permohonan
Perpanjangan SLF Bangunan
Gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/
Rekomendasi
- Daftar Simak
- As built drawings
- IMB pertama/terakhir

Lampiran 13.1
a.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tunggal, dan Rumah Deret – sampai dengan 2 (dua)
lantai- *
(Pelaksanaan konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual, atau oleh
penyedia jasa /pengembang secara massal)
Halaman : 2/2

1

2

4.

Pemeriksaan dan
persetujuan atas Daftar
Simak, dan Surat
Pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung atau Rekomendasi.

5.

Perpanjangan SLF
bangunan gedung dengan
kelengkapannya (Lampiran).

Pemda **

PROSES/KEGIATAN

Pengkaji Teknis

NO.

Pemilik

PEMROSES

3

4

5

PRODUK/DOKUMEN

6
- SLF pertama atau terakhir
- Dokumen administratif
lainnya
- Surat Kuasa Pemohon

Dokumen SLF bangunan
gedung.
Lampiran:
a. Lembar pencatatan data
tanggal penerbitan/
perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar block plan/
site plan.
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

6.

Penerimaan dokumen SLF
bangunan gedung, dan
pemanfaatan.

CATATAN : *
**

Termasuk bangunan gedung rumah toko (ruko), dan rumah kantor (rukan) yang berdiri sendiri, dan
pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh pemilik, atau oleh penyedia jasa/pengembang secara massal).
Sesuai dengan tingkat pemerintahan berdasarkan pendelegasian utusan oleh pemerintah
kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.
Alur proses dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah
kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi.
Pemroses utama
Penunjang
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Pihak terkait

Lampiran 13.1

6439

Lampiran 13.2
BAGAN ALIR PROSES
PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG PADA UMUMNYA
b.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak Sederhana - 2 (dua) lantai atau lebih - * dan
Bangunan Gedung Lainnya pada Umumnya.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa /pengembang secara massal)
Halaman : 1/2

NO.

PROSES/KEGIATAN

1
1.

2
a. Pemanfaatan bangunan gedung (dalam 5
tahun), pemeliharaan,
dan perawatan.

2.

3.

4.
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Pemilik/pengguna
Pengelola
Pengkaji Teknis
Pemda
TABG **
Instansi Terkait

PEMROSES

PRODUK/DOKUMEN

3 4 5 6 7 8
-

9
Laporan Pemeriksaan
Berkala.
Daftar Simak Pemeriksaan
Berkala Bangunan Gedung.
Dokumen Surat Pernyataan
Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung.
Daftar Simak Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung.
Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan Gedung
atau Rekomendasi.

b. Pemeriksaan berkala
bangunan gedung.

-

a. Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung pada tahun ke-5,
atau setiap 5 tahun
berikutnya.
b. Perbaikan (jika ada
yang belum memenuhi persyaratan).
Permohonan pengajuan
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

-

a. Pemeriksaan oleh
instansi terkait :
- Pencegahan dan

- Rekomendasi lainnya

-

Surat Permohonan
Perpanjangan SLF Bangunan
Gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/
Rekomendasi
- Daftar Simak
- As built drawings
- IMB pertama/terakhir
- SLF pertama/terakhir
- Dokumen administratif
lainnya.
- Surat Kuasa Pemohon

Lampiran 13.2
b.

Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Tidak Sederhana - 2 (dua) lantai atau lebih - * dan
Bangunan Gedung Lainnya pada Umumnya.
(Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa /pengembang secara massal)
Halaman : 2/2

NO.

PROSES/KEGIATAN

1

2
- penanggulangan
kebakaran dll.
a. Perbaikan/penyesuaian (jika ada yang
belum memenuhi
persyaratan).
Pemeriksaan dan
persetujuan atas Daftar
Simak, dan Surat
Pernyataan Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung atau
Rekomendasi.
Perpanjangan SLF
bangunan gedung
dengan kelengkapannya
(Lampiran).

5.

6.

Pemilik/pengguna
Pengelola
Pengkaji Teknis
Pemda
TABG *
Instansi Terkait

PEMROSES

PRODUK/DOKUMEN

3 4 5 6 7 8

9

Dokumen SLF bangunan
gedung.
Lampiran:
a. Lembar pencatatan data
tanggal penerbitan/
perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar block plan/
site plan.
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

7.

Penerimaan SLF
bangunan gedung, dan
pemanfaatan.

CATATAN : *
**

Rumah tinggal tidak sederhana meliputi bangunan gedung rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), rumah
susun sederhana (rusuna), dan flat/apartemen.
Opsional.
TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana teknis, perawatan
bangunan gedung yang memiliki kompleksitas teknis tinggi, untuk mendapat persetujuan dari pemerintah
daerah.
Pemroses utama
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Penunjang
Pihak terkait

Lampiran 14
BAGAN ALIR PROSES
PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Halaman : 1/3

1.

a. Pemanfaatan
bangunan gedung
(dalam 5 tahun)
pemeliharaan, dan
perawatan.
b. Pemeriksaan berkala
bangunan gedung.

2.

a.Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan
gedung pada tahun ke5, atau setiap 5 tahun
berikutnya.
b.Perbaikan oleh
pengelola (jika ada
yang belum memenuhi
persyaratan).

3.
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Pengajuan permohonan
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

TABG *

Instansi Terkait

2

Pemda

1

Pengkaji Teknis

PROSES/KEGIATAN

Pengelola

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

9
- Laporan pemeriksaan
berkala.
- Daftar Simak
Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung.
- Dokumen Berita
Acara Pemeriksaan
Berkala Bangunan
Gedung.
- Daftar Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung.
- Dokumen Surat
Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
Gedung atau
Rekomendasi.
- Surat Permohonan
Perpanjangan SLF
Bangunan Gedung.
- Lampiran :
- Surat Pernyataan/
Rekomendasi.
- Daftar Simak.
- As built drawings.
- IMB pertama/ terakhir.
- SLF pertama/ terakhir.
- Dokumen administratif
lainnya.
- Surat Kuasa
Pemohon.

Lampiran 14
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum
Halaman : 2/3

4.

a.Pemeriksaan oleh
instansi terkait:

TABG *

Instansi Terkait

2

Pemda

1

Pengkaji Teknis

PROSES/KEGIATAN

Pengelola

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

9
Rekomendasi lainnya.

- Pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran dll.
b. Perbaikan/penyesuaian
(jika ada yang belum
memenuhi
persyaratan).
5.

Opsional (apabila
diperlukan), pemeriksaan
bersama sebagai
contoh/sample
berdasarkan kebijakan
penilai dan prioritas
tertentu.

6.

Pemeriksaan dan
persetujuan atas :

Berita Acara
Pemeriksaan Bersama.

• Daftar Simak.
• Surat Pernyataan
Pemeriksaan
Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung
atau Rekomendasi.
• Rekomendasi
lainnya.
• Berita Acara
Pemeriksaan
Bersama (opsional).
7.
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Perpanjangan SLF
bangunan gedung
dengan kelengkapannya
(Lampiran)

Dokumen SLF
bangunan gedung.
Lampiran :

Lampiran 14
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Umum
Halaman : 3/3

TABG *

Instansi Terkait

2

Pemda

1

Pengkaji Teknis

PROSES/KEGIATAN

Pengelola

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

9
a. Lembar pencatatan
data tanggal
penerbitan/perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar
block plan/siteplan.
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

8.

Penerimaan SLF
bangunan gedung dan
pemanfaatan

CATATAN : *

TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) memberikan pertimbangan teknis membantu pemerintah daerah :
a. Terhadap rencana teknis perawatan bangunan gedung untuk mendapat persetujuan dari pemerintah
daerah/Pemerntah.
b. Dalam pemeriksaan bersama (khusus dalam proses/kegiatan opsional) untuk mendapat persetujuan
kelaikan fungsi bangunan gedung dari pemerintah daerah.
Pemroses utama
Penunjang
Pihak terkait
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Lampiran 15
BAGAN ALIR PROSES
PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Halaman : 1/3

a. Pemanfaatan bangunan
gedung (dalam 5 tahun)
pemeliharaan, dan
perawatan.

Instansi Terkait

1.

Pemda**

2

TABG*

1

Pemerintah

PROSES/KEGIATAN

Pengkaji Teknis

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

-

b. Pemeriksaan berkala
bangunan gedung,

2.

oleh :

-

- Penyedia jasa
pengkajian teknis
(dokumen utama)
- Tim internal (dokumen
komplemen)

-

a. Pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan
gedung pada tahun ke5, atau setiap 5 tahun
berikutnya, oleh :
- Penyedia jasa
pengkajian teknis
(dokumen utama).
- Tim internal (dokumen
komplemen).
b. Perbaikan (jika ada
yang belum memenuhi
persyaratan).

3.
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Pengajuan permohonan
perpanjangan SLF
bangunan gedung fungsi
khusus.

9
Laporan pemeriksaan berkala.
Daftar Simak
Pemeriksaan
Berkala Bangunan
Gedung Fungsi
Khusus.
Dokumen Surat
Pernyataan Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung
Fungsi Khusus.
Rekomendasi
(Fungsi Khusus).

- Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
Gedung Fungsi
Khusus.
- Dokumen Surat
Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
Gedung Fungsi
Khusus, atau Rekomendasi (utama).
- Rekomendasi
(komplemen) Fungsi
Khusus.
Surat Permohonan
Perpanjangan SLF
Bangunan Gedung.
Lampiran :
- Surat Pernyataan/

Lampiran 15
Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Halaman 2/3

Pemda**

Instansi Terkait

2

TABG*

1

Pemerintah

PROSES/KEGIATAN

Pengkaji Teknis

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

4.

a.Pemeriksaan oleh
instansi terkait :

9
Rekomendasi.
Daftar Simak.
As built drawings
(terbatas).
IMB pertama/
terakhir.
SLF pertama/
terakhir.
Dokumen
administratif lainnya.
Surat Kuasa
Pemohon.

Rekomendasi
lainnya.

- Pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran dll.
b. Perbaikan/penyesuaian
(jika ada yang belum
memenuhi persyaratan).
5.

Opsional (apabila diperlu
kan), pemeriksaan bersama
sebagai contoh/sample
berdasarkan kebijakan
penilaian prioritas tertentu.

6.

Pemeriksaan dan
persetujuan atas :
- Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung.
- Surat Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan
Fungsi Bangunan
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Berita Acara
Pemeriksaan
Bersama Bangunan
Gedung Fungsi
Khusus.

Lampiran 15
Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Halaman 3/3

Pemda**

Instansi Terkait

2

TABG*

1

Pemerintah

PROSES/KEGIATAN

Pengkaji Teknis

NO.

Pemilik/ pengguna

PEMROSES

3

4

5

6

7

8

PRODUK/DOKUMEN

9

Gedung, atau Rekomendasi.
- Rekomendasi (Fungsi
Khusus) dan rekomendasi lainnya.
- Berita Acara Pemeriksaan Bersama (opsional).
7.

Perpanjangan SLF
bangunan gedung fungsi
khusus dengan
kelengkapannya
(Lampiran).***

Dokumen SLF
bangunan gedung.
Lampiran :
a. Lembar pencatatan
data tanggal
penerbitan/
perpanjangan SLF
bangunan gedung.
b. Lembar gambar
block plan/site plan.
c. Daftar kelengkapan
dokumen untuk
perpanjangan SLF
bangunan gedung.

8.

Penerimaan SLF bangunan
gedung dan pemanfaatan

CATATAN : *

**
***

TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) memberikan pertimbangan teknis membantu Pemerintah/pemerintah
daerah :
a. Terhadap rencana teknis perawatan bangunan gedung yang memiliki kompleksitas teknis tinggi untuk
mendapat persetujuan dari pemerintah daerah/Pemerintah.
b. Dalam pemeriksaan bersama (khusus dalam proses/kegiatan opsional) untuk mendapat persetujuan
kelaikan fungsi bangunan gedung dari Pemerintah/pemerintah daerah.
Pemerintah daerah adalah pemerintahan provinsi/kabupaten/kota termasuk Provinsi DKI Jakarta, dan
instansi teknis pembina penyelenggara bangunan gedung.
SLF Bangunan Gedung Fungsi Khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta diterbitkan oleh Menteri Pekerjaan
Umum.
SLF Bangunan Gedung Fungsi Khusus di wilayah provinsi lainnya diterbitkan oleh gubernur berdasarkan
tugas dekonsentrasi.
Alur proses untuk bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Alur proses untuk bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi lainnya berdasarkan tugas
dekonsentrasi
Pemroses utama
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Penunjang
Pihak terkait

Lampiran 16

D

O

K

U

M

E

`

Nomor SLF
Tanggal
Atas nama/Pemilik
Nomor Bukti Kepemilikan
Fungsi bangunan gedung
Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Lokasi

:
:
:
:
:
:
:
:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …….................................................
Alamat : …....................................................................................................................
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N

Lampiran 16.1
Lampira

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………….

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI
Nomor : ..............
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung/Rekomendasi
Nomor : ……………….

Tanggal ………….

menyatakan bahwa:

Nama bangunan gedung
...............................................
Jenis bangunan gedung
...............................................
Fungsi bangunan gedung
...............................................
Nomor Bukti Kepemilikan
...............................................
Nomor IMB
...............................................
Atas nama/Pemilik bangunan gedung
...............................................
Lokasi
...............................................
...............................................
sebagai

LAIK FUNGSI
seluruhnya/sebagian
sesuai dengan lampiran-lampiran Surat Keterangan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini.
Surat Keterangan ini berlaku sampai 5/20 tahun sejak diterbitkan.
………………., 2007

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………

...............................................
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Lampiran 16.2

SLF
Lampiran a
LEMBAR PENCATATAN DATA
TANGGAL PENERBITAN DAN PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Fungsi bangunan gedung
Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Atas nama/pemilik

:
:
:
:

Lokasi

:

Luas bangunan gedung
Luas tanah

:
:

.
NO.
URUT

TANGGAL SLF

NOMOR
SLF

LINGKUP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
SELURUHNYA
SEBAGIAN
(Diisi data luas, blok dsb).

CATATAN :
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Lampiran a ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung
Laik Fungsi Nomor : …………….… tanggal….….…….… atau perpanjangannya.
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Lampiran 16.3
SLF
Lampiran b
LEMBAR GAMBAR
BLOCK PLAN / SITE PLAN
Fungsi bangunan gedung
Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Atas nama/pemilik

:
:
:
:

Lokasi

:

Luas bangunan gedung
Luas tanah

:
:

.

CATATAN :
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Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung
Laik Fungsi Nomor : …………….… tanggal….….…….… atau perpanjangannya.

Lampiran 16.4
SLF
Lampiran c
DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

1. Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF Bangunan Gedung.
2. Surat Pernyataan/Rekomendasi Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung.
3. As-built drawings.
4. Fotokopi IMB, atau perubahannya (bila ada). dan alasan lainnya.
5. Fotokopi dokumen status hak atas tanah.
6. Fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung.
7. Rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi
khusus (khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus).
8. Dokumen SLF bangunan gedung terakhir.

CATATAN :
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Lampiran c ini sebagai informasi bagi pemilik/pengguna bangunan gedung untuk proses perpanjangan
sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

Lampiran 17

CONTOH LABEL TANDA BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

Logo pemda,
Pemerintah/pemprov
yang menerbitkan
SLF (dapat dicetak
dengan hologram)

Color match
KETERANGAN : - Bahan dapat berupa plastik, stiker, plastik, fiberglass, kayu, atau metal (logam : aluminium, seng, dsb)
- Logo pemda, Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat dicetak langsung atau ditempel dengan sticker
hologram.
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 24/PRT/M/2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008
TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
BANGUNAN GEDUNG

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

6455

6456



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 24/PRT/M/2008
TENTANG
PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (6), dan Pasal
76 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan
Umum;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN
GEDUNG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau
di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan

gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik
fungsi.
3. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti

bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
4. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan

budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
5. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung

berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan
teknisnya.
6. Persyaratan teknis bangunan gedung adalah ketentuan mengenai persyaratan tata

bangunan dan persyaratan kendalan bangunan gedung.
7. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi

proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta
pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.

kegiatan

8. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau

perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
9. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, dan/atau bukan

pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
10. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga

atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk
masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan bangunan.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
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Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
12. Pemerintah daerah adalah Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum.
Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Lingkup
Pasal 2
(1) Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah,
khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, dalam
melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung agar
selalu laik fungsi.
(2) Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya pemanfaatan bangunan gedung yang
memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan
serta efisien, serasi dan selaras dengan lingkungannya.
(3) Lingkup pedoman ini meliputi pengelolaan pemeliharaan dan perawatan, tata cara
dan metode, sistem dan program, perlengkapan, peralatan dan standar kinerja
pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pembinaan.
BAB II
MANAJEMEN, LINGKUP, TATA CARA DAN METODE
Bagian Kesatu
Manajemen Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
Pasal 3
(1) Manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi:
a. manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung; dan
b. persyaratan penyedia jasa dan tenaga ahli/terampil pemeliharaan dan
perawatan bangunan gedung.
(2) Rincian manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan menteri
ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan
menteri ini.
(3) Setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah daerah
dalam melaksanakan administrasi dan manajemen pemeliharaan dan perawatan
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bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini.
Bagian Kedua
Lingkup Pemeliharaan dan Perawatan
Bangunan Gedung
Pasal 4
(1) Lingkup pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi:
a. pemeliharaan bangunan gedung; dan
b. perawatan bangunan gedung.
(2) Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi persyaratan yang terkait
dengan:
a. keselamatan bangunan gedung;
b. kesehatan bangunan gedung;
c. kenyamanan bangunan gedung; dan
d. kemudahan bangunan gedung.
(3) Rincian lingkup pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan peraturan menteri
ini.
(4) Setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah daerah
dalam melaksanakan administrasi dan manajemen pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini.
Bagian Ketiga
Tata Cara dan Metode
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
Pasal 5
(1) Tata cara dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung meliputi:
a. prosedur dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
b. program kerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;
c. perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung; dan
d. standar dan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
(2) Rincian lingkup tata cara dan metode pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan
menteri ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan
peraturan menteri ini.
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(3) Setiap orang atau badan termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah daerah
dalam melaksanakan administrasi dan manajemen pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini.
BAB III
PEMBINAAN TEKNIS
Pasal 6
(1) Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka
meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat
dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan,
pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dapat
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas
dekonsentrasi.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan
menteri ini.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
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BAGIAN I

KETENTUAN UMUM
I.

PENGERTIAN
A. UMUM
Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan

bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan
gedung selalu laik fungsi (preventive maintenance).
2. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,
dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi
(currative maintenance).
B. TEKNIS
1. Air Limbah adalah semua air yang berasal dari buangan proses rumah
tangga (limbah domestik) dan proses industri (limbah industri).
2. Air kotor adalah semua air yang bercampur dengan kotoran-kotoran
dapur, kamar mandi, kakus dan peralatan-peralatan pembuangan lainnya.
3. Atrium adalah suatu ruang dalam suatu bangunan yang menghubungkan
2 atau lebih tingkat/ lantai, di mana :
a. Seluruh atau sebagian ruangnya tertutup pada bagian atasnya oleh

lantai atau atap, termasuk struktur atap kaca;
b. Termasuk setiap ruang yang berbatasan/ berdekatan tetapi tidak

terpisahkan oleh pembatas;
c. Tidak termasuk lorong tangga, lorong ramp, atau ruang dalam saf.

4. Bangunan gedung adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan
dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di
dalam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai
tempat manusia untuk melakukan kegiatan bertempat tinggal, berusaha,
bersosial-budaya, dan kegiatan lainnya.
5. Bangunan turutan adalah bangunan sebagai
pengembangan dari bangunan yang sudah ada.

tambahan

atau

6. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk tempat manusia
berkumpul, mengadakan pertemuan, dan melaksanakan kegiatan yang
bersifat publik lainnya, seperti keagamaan, pendidikan, rekreasi, olah
raga, perbelanjaan, dsb.
7. Bangunan Induk adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan
dalam suatu persil.
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8. Baku Tingkat Getaran mekanik dan getaran kejut adalah batas maksimal
tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dan usaha atau kegiatan
pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap
kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
9. Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan
yang diperbolehkan dituang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan
sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan
kenyamanan lingkungan.
10. Daerah Hijau Bangunan, yang selanjutnya disebut DHB adalah ruang
terbuka pada bangunan yang dimanfaatkan untuk penghijauan.
11. Dinding Pembatas adalah dinding yang menjadi pembatas antara
bangunan.
12. Dinding Luar adalah suatu dinding bangunan terluar yang bukan
merupakan dinding pembatas.
13. Dinding Luar Non-struktural adalah suatu dinding luar yang tidak
memikul beban dan bukan merupakan dinding panel.
14. Garis Sempadan Bangunan merupakan jarak bebas minimum dari
bidang terluar suatu massa bangunan terhadap :
a. Batas lahan yang dikuasai,
b. Batas tepi sungai/pantai,
c. Antar masa bangunan lainnya, atau
d. Rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan
sebagainya.
15. Garis sempadan pagar adalah garis bagian luar dari pagar persil atau
pagar pekarangan.
16. Garis sempadan loteng adalah garis yang terhitung dari tepi jalan
berbatasan yang tidak diperkenankan didirikan tingkat bangunan.
17. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan
seimbang terhadap suatu titik acuan.
18. Getaran kejut adalah getaran yang berlangsung secara tiba-tiba dan
sesaat.
19. Getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan
peralatan kegiatan manusia.
20. Getaran seismik adalah getaran tanah yang disebabkan oleh peristiwa
alam dan kegiatan manusia.
21. Jarak antara bangunan adalah jarak terkecil antara bangunan yang
diukur antara permukaan-permukaan denah bangunan.
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22. Jaringan persil adalah jaringan sanitasi dan jaringan drainasi dalam
persil.
23. Jaringan saluran umum kota adalah jaringan sarana dan prasarana
saluran umum perkotaan, seperti jaringan sanitasi dan jaringan drainasi.
24. Kamar adalah ruangan yang tertutup seluruhnya atau sebagian, untuk
tempat kegiatan manusia, selain kamar untuk MCK dan dapur.
25. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan
dalam tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan
manusia dan kenyamanan lingkungan.
26. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara
luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok
peruntukan.
27. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan
antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi
pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah perpetakan/ daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan
yang ada.
28. Koefisien Lantai Besmen (KLB) adalah koefisien perbandingan antara
luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/ kaveling/ blok
peruntukan.
29. Koefiesien Tapak Besmen (KTB) adalah angka prosentasi perbandingan
luas tapak besmen dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan
yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang
ada.
30. Lubang Atrium adalah ruang dari suatu atrium yang dikelilingi oleh batas
pinggir bukaan lantai atau oleh batas pinggir lantai dan dinding luar.
31. Mendirikan Bangunan
a. Mendirikan, memperbaiki, memperluas, mengubah bentuk atau
membongkar secara keseluruhan atau sebagian suatu bangunan;
b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan yang
dimaksud pada butir a di atas.
32. Pekarangan adalah bagian yang kosong dari suatu persil/ kaveling/ blok
peruntukan bangunan.
33. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah pedoman
rencana teknik, program tata bangunan dan lingkungan, serta pedoman
pengendalian pelaksanaan yang umumnya meliputi suatu lingkungan/
kawasan (urban design and development guidelines).

6467


3

- BAGIAN I KETENTUAN UMUM -

34. Ruang persiapan adalah ruang yang berhubungan dengan, dan
berbatasan ke suatu panggung yang dipergunakan untuk barang-barang
dekorasi panggung, peralatan, ruang ganti, atau sejenisnya.
35. Sambungan jaringan adalah penghubung antara sesuatu jaringan persil
dengan jaringan saluran umum kota.
36. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam
satuan desibel disingkat dB.
37. Tingkat Ketahanan Api (TKA), adalah tingkat ketahanan api yang
dipersyaratakan pada bagian atau komponen bangunan ukuran waktu
satuan menit, dengan kriteria-kriteria berurut yaitu aspek ketahanan
struktural, integritas, dan insulasi. Contoh : TKA 90/-/60 berarti hanya
terdapat persyaratan TKA untuk ketahanan struktural 90 menit dan
insulasi 60 menit.
38. Tinggi bangunan adalah jarak antara garis potong permukaan atap
dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
39. Tinggi efektif adalah tinggi ke lantai tingkat paling atas (tidak termasuk
lantai atap), bila hanya terdiri atas mesin lif, tangki air atau unit pelayanan
lainnya dari lantai dasar/tanah (ground floor) yang menyediakan jalan
keluar langsung menuju jalan atau ruang terbuka.
C. ISTILAH KHUSUS
1. Buffing adalah cara membersihkan lantai dengan mesin, termasuk
menggosok dengan menggunakan bulu atau kain, dan penggunaan
secara berkala dengan steel wool atau spon nylon untuk menghilangkan
bekas kaki atau lumpur, sampai permukaan lantai benar-benar bersih,
merata dan mengkilap.
2. Pembersihan dinding adalah cara membersihkan cat, kertas atau dinding
kayu dengan tidak menggunakan air, kecuali dengan instruksi khusus dan
dibersihkan dengan menggunakan bulu ayam (kemoceng) setinggi
dinding.
3. Damp mopping adalah membersihkan lantai atau permukaan lainnya
dengan pengepel benang atau spon, dan deterjen atau obat pembersih
kotoran bila diperlukan, serta menggunakan air seminim mungkin sampai
permukaan yang dipel bebas dari kotoran, debu dan air yang berlebih.
4. Damp wiping adalah cara untuk menghilangkan minyak, bercak tangan
pada permukaan yang dicat atau lainnya menggunakan kain lembut yang
bersih dengan deterjen yang lembut dan air hangat yang diperas sebelum
digunakan.
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5. Dry moping adalah cara penggosokan ringan pada daerah yang jarang
dilalui, atau lantai licin dengan mop penggosok yang tebal.
6. Pembersihan debu adalah cara penggunaan duster lembab atau hand
mop yang tebal dan berbulu, atau vacuum pembersih debu dengan
nozzle-nya yang cocok sampai permukaan yang berdebu bebas dari debu,
sarang laba-laba, bercak kotoran atau debu-debu lainnya yang dapt
dilihat.
7. Floor dry cleaning adalah cara membersihkan lantai dengan mesin
pembersih untuk menghilangkan bercak-bercak kaki dan kotoran yang
keras melekat dengan menggunakan steel wool atau spoon nylon dan
emulsi atau spirit wax. Mesin disesuaikan dengan daya isap
menghilangkan pasir debu dan lain-lain, sehingga menghasilkan lantai
bersih dan bercahaya.
8. High dusting adalah cara menghilangkan debu, sarang laba-laba, dll dari
dinding, langit-langit dan permukaan lainnya yang sukar dijangkau dari
lantai dengan menggunakan dry mop, pembersih.
9. Pembersih logam adalah cara membersihkan permukaan metal dengan
tangan, khususnya pintu, jendela serta langit-langit tertentu, hingga
permukaan tersebut bersih dari kerak, noda atau kotoran lainnya,
sehingga peralatan logam-logam tersebut terlihat terang dan bercahaya
(obat penggosok metal yang digunakan adalah yang mempunyai efek
tertentu pada logam yang digosok).
10. Primary waxing adalah cara pemakaian dengan menggunakan pelapis
emulsi dasar atau emulsi air/minyak dengan kuas pembersih atau dua
lapisan cair spiritus atau pasta minyak pada saluran permukaan sesudah
minyak di antara dua lapisan dihilangkan dengan menggosoknya secara
ringan.
11. Penggosokan adalah cara pembersihan dengan menggunakan spon
nylon atau sink swabs dengan bubuk atau cairan pembersih yang tidak
merusak, untuk menghapus semua bercak dan kotoran yang terakumulasi
(tidak menggunakan cairan keras kecuali dengan instruksi khusus).
12. Penyikat adalah cara pembersihan lantai atau permukaan lainnya dengan
sikat nylon atau mesin pembersih yang kuat dengan deterjen pilihan diikuti
dengan pembilasan air bersih dan pengangkatan cairan hingga
permukaan yang dicuci bersih tanpa kotoran, bekas tapak, bercak-bercak
dan sisa air yang tertinggal.
13. Pengepelan adalah cara penyikatan dengan tangan tanpa adanya debu
yang menempel dengan penyikat atau penyikat listrik/vacuum.
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II.

MAKSUD DAN TUJUAN
A. MAKSUD
Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung ini dimaksudkan
sebagai acuan yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan
penyelenggaraan bangunan gedung dalam rangka proses pemanfaatan
bangunan.
B. TUJUAN
Pedoman ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedung sesuai
fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis: keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta kelestarian lingkungan.
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MANAJEMEN DAN PERSYARATAN PEMELIHARAAN
DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG

I.

MANAJEMEN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
A. BATASAN
ORGANISASI
BANGUNAN GEDUNG

PEMELIHARAAN

DAN

PERAWATAN

Organisasi pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung dipengaruhi
oleh tingkat kompleksitas bangunan yang meliputi luas dan dimensi
bangunan, sistem bangunan yang digunakan, teknologi yang diterapkan,
serta aspek teknis dan non teknis lainnya, seperti:
1. Ukuran fisik bangunan gedung.
2. Jumlah bangunan.
3. Jarak antar bangunan.
4. Moda transportasi yang digunakan oleh pekerja dan penyelia.
5. Kinerja produksi atau opersional dari tiap lokasi.
6. Jenis peralatan dan perlengkapan.
7. Jenis dan fungsi bangunan gedung.
Organisasi ini yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional
bangunan, pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sesuai dengan
prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif. Untuk itu,
dibutuhkan organisasi dengan ketentuan:
1. Seluruh personil mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang
jelas dan terukur.
2. Seluruh personil merupakan tenaga trampil dan handal, sudah terlatih dan
siap pakai.
3. Manajemen menerapkan pemberian imbalan dan sanksi yang adil.
B. STRUKTUR
ORGANISASI
BANGUNAN GEDUNG

PEMELIHARAAN

DAN

PERAWATAN

1. Dipimpin oleh seorang manajer bangunan (building manager).
2. Sekurang-kurangnya memiliki empat departemen: Teknik (engineering),
tata grha (house keeping), Layanan Pelanggan, dan Administrasi &
Keuangan.
3. Departemen engineering dan tata grha mempunyai penyelia (supervisor).
4. Departemen umum dibantu oleh beberapa staf.
5. Setiap penyelia mempunyai tim pelaksana.
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C. FUNGSI, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
1. Manajer Bangunan (Building Manager).Mengkoordinir pekerjaan Kepala
Departemen Teknik (Chief Engineering), Kepala Departemen Tata Grha
(Chief House Keeping), Kepala Departemen Administrasi & Keuangan,
dan Layanan Pelanggan (Chief Finance & Administration dan Chief
Customer Care).
a. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan
perawatan peralatan/perlengkapan gedung, instalasi dan utilitas
bangunan.
b. Mengadakan inspeksi langsung secara teratur ke seluruh
ruangan/bangunan
untuk
memeriksa
kondisi
mesin,
peralatan/perlengkapan bangunan dan instalasi serta utilitas
bangunan.
c. Menerapkan sistem pengarsipan yang teratur untuk seluruh dokumen,
surat-surat, buku-buku manual pengoperasian, pemeliharaan dan
perawatan, serta laporan-laporan yang ada.
d. Memelihara dan membina hubungan kerja internal dan eksternal.
2. Kepala Departemen Teknik (Chief Engineering).
a. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan penyelia dan
pelaksana yang berada di bawah kewenangannya.
b. Menyusun rencana anggaran operasional.
c. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan,
perawatan dan perbaikan peralatan/perlengkapan bangunan dan
instalasi serta utilitas bangunan.
d. Mengevaluasi dan memberi masukan tentang penggunaan bahan dan
energi serta biaya operasinal.
e. Menyusun dan menyajikan laporan operasional sesuai dengan tata
laksana baku (standard operation procedure).
3. Kepala Departemen Tata Grha (Chief House Keeping).
a. Mengkoordinir dan memberi arahan kepada penyelia (supervisor).
b. Menyusun rencana anggaran kebersihan.
c. Memeriksa kebersihan secara rutin.
d. Mengendalikan penggunaan bahan dan peralatan pembersih.
e. Menyusun dan menyajikan laporan operasional sesuai dengan tata
laksana baku (standard operation procedure).
4. Kepala Departemen Layanan Pelanggan (Chief Customer Care).
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a. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan kerja yang
berada di bawah koordinasinya.
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran operasional untuk periode
tertentu.
c. Meneliti laporan dan usulan yang disampaikan oleh pelanggan
dan/atau pimpinan.
d. Membahas bersama Manajer Bangunan masalah internal dan
eksternal untuk mengatasi keluhan dan usulan pelanggan.
e. Membina hubungan harmonis baik internal maupun eksternal.
f.

Merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi serta
mengawsai proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan
administrasi gedung.

5. Kepala Departemen Administrasi & Keuangan (Chief Finance &
Administration).
a. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan kerja yang
berada di bawah koordinasinya, agar tercapai efektivitas dan efisiensi
kerja.
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran operasional manajemen untuk
periode tertentu.
c. Meneliti laporan dan usulan permintaan alokasi dana.
d. Membahas bersama Manajer Bangunan tentang penggunaan dana
taktis operasional.
e. Menyusun dan melaporkan penggunaan dana operasional.
f.

Merumuskan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi serta
mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan
realisasi anggaran.

g. Memeriksa pembelian, pengadaan barang/jasa serta pengeluaran
uang sesuai wewenang yang ditetapkan.
6. Penyelia Teknik (Engineering Supervisor).
a. Mengadakan pemeriksaan ke seluruh bagian bangunan untuk melihat
kondisi peralatan/perlengkapan bangunan, instalasi dan utilitas
bangunan.
b. Memeriksa dan memantau pengoperasian peralatan mekanikal dan
elektrikal secara rutin.
c. Memantau hasil pekerjaan penyedia jasa (kontraktor) mekanikal dan
elektrikal secara rutin.
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d. Melakukan kegiatan khusus tertentu, misalnya sistem kelistrikan,
proteksi kebakaran, dll.
e. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan bidangnya.
7. Penyelia Tata Grha (House Keeping Supervisor).
a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan.
b. Mengatur dan memberikan arahan kepada pemimpin kelompok kerja.
c. Mengatur jadwal kerja harian, mingguan dan bulanan.
d. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan bidangnya.
8. Pekerja plambing (fitter).
a. Memperbaiki katup yang bocor.
b. Memperbaiki sistem plambing.
c. Memperbaiki sambungan pipa yang bocor dan/atau rusak.
d. Memperbaiki saluran yang tersumbat.
9. Montir (mechanic).
a. Memperbaiki mesin-mesin yang rusak.
b. Memberi minyak dan pelumas secara periodik.
c. Memeriksa kondisi peralatan/perlengkapan mekanik secara periodik.
d. Mengganti suku cadang yang rusak/tidak berfungsi.
10. Pekerja elektrikal (electrician).
a. Memperbaiki instalasi listrik yang rusak.
b. Memeriksa kondisi peralatan/perlengkapan elektrikal secara periodik.
c. Mengganti suku cadang yang rusak/tidak berfungsi.
D. NISBAH SUMBER DAYA MANUSIA
1. Satu orang pengawas/pelaksana untuk setiap 15 orang pekerja.
2. Satu orang penyelia
pengawas/pelaksana.

(supervisor)

untuk

setiap

lima

orang

3. Satu orang manajer pemeliharaan/perawatan untuk setiap tiga sampai
lima orang penyelia.
4. Satu orang maintenance engineer untuk setiap 30 sampai 70 orang
pekerja.
5. Satu orang tenaga administrasi untuk setiap 100 orang pekerja.
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E. PROGRAM PEMBEKALAN, PELATIHAN DAN PEMAGANGAN
1. Program pembekalan diberikan pada saat pekerja memulai bekerja di
bagian pemeliharaan dan perawatan, yang mencakup materi:
a. Kebijakan perusahaan/lembaga/institusi dan manual prosedur.
b. Deskripsi pekerjaan.
c. Peraturan kerja.
d. Kontrak kerja.
e. Panduan keselamatan.
f.

Program pemberian bonus dan insentif.

g. Panduan kesejahteraan pekerja.
h. Struktur organisasi.
i.

Tata letak bangunan gedung.

2. Program pelatihan di dalam (untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan) dan/atau di luar tempat kerja (untuk menambah pengetahuan
dan ketrampilan) dilakukan secara berkala, mencakup materi:
a. Untuk bidang keahlian.
b. Untuk bidang ketrampilan.
3. Program pemagangan merupakan gabungan antara pelatihan di dalam
institusi (in-house training) dan pelatihan di tempat kerja (on-the-job
training), dengan jumlah jam latih minimum 100 jam per mata
pelajaran/latihan, dengan total lama pemagangan 8.000 jam kerja, serta
persyaratan peserta, sebagi berikut:
a. Usia peserta sesuai ketentuan perundangan.
b. Menandatangani perjanjian pemagangan.
c. Lama program minimum satu tahun.
d. Instruksi diberikan juga di dalam kelas.
e. Setelah selesai program pemagangan, atas rekomendasi instruktur
dan manajemen, peserta diberikan sertifikat.

II. PERSYARATAN PENYEDIA JASA DAN TENAGA AHLI/TERAMPIL
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
A. PERSYARATAN PENYEDIA JASA
Penyedia jasa bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung adalah
badan usaha yang dapat melakukan pekerjaan dan mempunyai kompetensi
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bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung sesuai ketentuan
peraturan perundangan-undangan.
B. PERSYARATAN TENAGA AHLI/TERAMPIL
Tenaga ahli/terampil bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
adalah orang perorangan yang memliki kompetensi keahlian/kompetensi
keterampilan bidang pemeliharan dan perawatan bangunan gedung sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
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BAGIAN III

LINGKUP PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
BANGUNAN GEDUNG

I.

LINGKUP PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG
Pekerjaan permeliharaan meliputi jenis pembersihan, perapihan, pemeriksaan,
pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan
gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan
pemeliharaan bangunan gedung.
A. ARSITEKTURAL
1. Memelihara secara baik dan teratur jalan keluar sebagai sarana

penyelamat (egress) bagi pemilik dan pengguna bangunan.
2. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur tampak luar bangunan

sehingga tetap rapih dan bersih.
3. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur dalam ruang serta

perlengkapannya.
4. Menyediakan sistem dan sarana pemeliharaan yang memadai dan

berfungsi secara baik, berupa perlengkapan/peralatan tetap dan/atau alat
bantu kerja (tools).
5. Melakukan cara pemeliharaan ornamen arsitektural dan dekorasi yang

benar oleh petugas yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di
bidangnya.
B. STRUKTURAL
1. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur struktur bangunan
gedung dari pengaruh korosi, cuaca, kelembaban, dan pembebanan di
luar batas kemampuan struktur, serta pencemaran lainnya.
2. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pelindung struktur.
3. Melakukan pemeriksaan berkala sebagai bagian dari perawatan preventif
(preventive maintenance).
4. Mencegah dilakukan perubahan dan/atau penambahan fungsi kegiatan
yang menyebabkan meningkatnya beban yang berkerja pada bangunan
gedung, di luar batas beban yang direncanakan.
5. Melakukan cara pemeliharaan dan perbaikan struktur yang benar oleh
petugas yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya
6. Memelihara bangunan agar difungsikan sesuai dengan penggunaan yang
direncanakan.
C. MEKANIKAL (TATA UDARA, SANITASI, PLAMBING DAN RANSPORTASI)
1. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem tata udara, agar
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mutu udara dalam ruangan tetap memenuhi persyaratan teknis dan
kesehatan yang disyaratkan meliputi pemeliharaan peralatan utama dan
saluran udara.
2. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem distribusi air yang
meliputi penyediaan air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem hidran,
sprinkler dan septik tank serta unit pengolah limbah.
3. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem transportasi
dalam gedung, baik berupa lif, eskalator, travelator, tangga, dan peralatan
transportasi vertikal lainnya.
D. ELEKTRIKAL (CATU DAYA, TATA CAHAYA, TELEPON, KOMUNIKASI
DAN ALARM)
1. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan
pembangkit daya listrik cadangan.
2. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan
penangkal petir.
3. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik,
baik untuk pasokan daya listrik maupun untuk penerangan ruangan.
4. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan instalasi tata
suara dan komunikasi (telepon) serta data.
5. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan sistem tanda
bahaya dan alarm.
E. TATA RUANG LUAR
1. Memelihara secara baik dan teratur kondisi dan permukaan tanah
dan/atau halaman luar bangunan gedung.
2. Memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pertamanan di luar dan di
dalam bangunan gedung, seperti vegetasi (landscape), bidang perkerasan
(hardscape), perlengkapan ruang luar (landscape furniture), saluran
pembuangan, pagar dan pintu gerbang, lampu penerangan luar, serta
pos/gardu jaga.
3. Menjaga kebersihan di luar
lingkungannya.

bangunan gedung, pekarangan dan

4. Melakukan cara pemeliharaan taman yang benar oleh petugas yang
mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya.
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F. TATA GRHA (HOUSE KEEPING)
Meliputi seluruh kegiatan Housekeeping yang membahas hal-hal terkait
dengan sistem pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, di antaranya
mengenai Cleaning Service, Landscape, Pest Control, General Cleaning
mulai dari persiapan pekerjaan, proses operasional sampai kepada hasil kerja
akhir.
1. Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service).
Program kerja pemeliharaan kerja gedung meliputi program kerja harian,
mingguan, bulanan dan tahunan yang bertujuan untuk memelihara
kebersihan gedung yang meliputi kebersihan ‘Public Area’, ‘Office Area’
dan ‘Toilet Area’ serta kelengkapannya.
2. Pemeliharaan dan Perawatan Hygiene Service.
Program kerja ‘Hygiene Service meliputi program pemeliharaan dan
perawatan untuk pengharum ruangan dan anti septik yang memberikan
kesan bersih, harum, sehat meliputi ruang kantor, lobby, lif, ruang rapat
maupun toilet yang disesuaikan dengan fungsi dan keadaan ruangan.
3. Pemeliharaan Pest Control.
Program kerja pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ‘Pest Control’
bisa dilakukan setiap tiga bulan atau enam bulan dengan pola kerja
bersifat umum, berdasarkan volume gedung secara keseluruhan dengan
tujuan untuk menghilangkan hama tikus, serangga dan dengan cara
penggunaan pestisida, penyemprotan, pengasapan (fogging) atau
fumigasi, baik ‘indoor’ maupun ‘outdoor’ untuk memberikan kenyamanan
kepada pengguna gedung .
4. Program General Cleaning.
Program pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara umum untuk
sebuah gedung dilakukan untuk tetap menjaga keindahan, kenyamanan
maupun performance gedung yang dikerjakan pada hari hari tertentu atau
pada hari libur yang bertujuan untuk mengangkat atau mengupas kotoran
pada suatu objek tertentu, misalnya lantai, kaca bagian dalam, dinding,
toilet dan perlengkapan kantor.

II. LINGKUP PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
Pekerjaan perawatan meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan
dokumen
rencana
teknis
perawatan
bangunan
gedung,
dengan
mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi.
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A. REHABILITASI
Memperbaiki bangunan yang telah rusak sebagian dengan maksud
menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap, baik arsitektur
maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula,
sedang utilitas dapat berubah.
B. RENOVASI
Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud
menggunakan sesuai fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah, baik
arsitektur, struktur maupun utilitas bangunannya
C. RESTORASI
Memperbaiki bangunan yang telah rusak berat sebagian dengan maksud
menggunakan untuk fungsi tertentu yang dapat tetap atau berubah dengan
tetap mempertahankan arsitektur bangunannya sedangkan struktur dan
utilitas bangunannya dapat berubah.
D. TINGKAT KERUSAKAN
1. Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan

gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah
dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh
pemerintah daerah.
2. Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen

bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat
ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih,
kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.
3. Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat

kerusakan, yaitu:
a. Kerusakan ringan
1) Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen nonstruktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan
dinding pengisi.
2) Perawatan untuk tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum
adalah sebesar 35% dari harga satuan tertinggi pembangunan
bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi
yang sama.
b. Kerusakan sedang
1) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen
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non-struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap,
lantai, dan lain-lain.
2) Perawatan untuk tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum
adalah sebesar 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan
bangunan gedung baru yang berlaku, untuk tipe/klas dan lokasi yang
sama.
c. Kerusakan berat
1) Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar
komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang
apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik
sebagaimana mestinya.
2) Biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari harga satuan
tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku, untuk
tipe/klas dan lokasi yang sama.
d. Perawatan Khusus
Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam
usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti kegiatan renovasi atau
restorasi (misal yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung
bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan
kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi
Teknis setempat.
4. Penentuan tingkat kerusakan dan perawatan khusus setelah berkonsultasi

dengan Instansi Teknis setempat.
5. Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu dan

yang memiliki kompleksitas teknis tinggi dilakukan setelah mendapat
pertimbangan tim ahli bangunan gedung.
6. Pekerjaan

perawatan ditentukan berdasarkan
mengalami perubahan atau perbaikan.
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BAGIAN IV

TATA CARA DAN METODE PEMELIHARAAN DAN
PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG

I.

PROSEDUR DAN METODE PEMELIHARAAN,
PEMERIKSAAN PERIODIK BANGUNAN GEDUNG

PERAWATAN

DAN

Meliputi aktivitas pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan dan perawatan untuk
seluruh komponen bangunan gedung.
A. KOMPONEN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
1. Sarana jalan keluar.
Sarana jalan keluar (egress) harus dilengkapi dengan tanda EKSIT dan
tidak boleh terhalang serta memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI.
2. Dinding Kaca /Tempered Glass.
Perkembangan arsitektur bangunan gedung banyak menggunakan kaca
dibagian luarnya sehingga bangunan terlihat lebih bersih dan indah.
Dinding kaca memerlukan pemeliharaan setidaknya 1 (satu) tahun sekali.
Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:
a. Pada bangunan yang tinggi siapkan gondola secara aman sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan.
b. Periksa semua karet atau sealent perekat kaca yang bersangkutan,
bila terdapat kerusakan sealent atau karet perekat kaca perbaiki
dengan sealent baru dengan tipe yang sesuai.
c. Bersihkan kaca dengan bahan deterjen dan bersihkan dengan sikat
karet. Jangan menggunakan bahan pembersih yang mengandung
tinner atau benzene karena akan merusak elasititas karet atau sealent.
3. Dinding Keramik /Mozaik.
Biasanya dipasang pada dinding kamar mandi, wc, tempat cuci, atau
tempat wudhu.
Pemeliharaannya:
a. Bersihkan setiap hari sebanyak minimal 2 (dua) kali.
b. Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak semen pengikat
keramik. Disarankan yang tidak mengandung air keras atau asam kuat.
1) Sikat permukaan keramik dengan sikat plastik halus dan bilas
dengan air bersih.
2) Gunakan disinfectant untuk membunuh bakteri yang ada dilantai
atau dinding yang bersangkutan minimal 2 (dua) bulan sekali.
3) Keringkan permukaan dengan kain pel kering.
4. Dinding Lapis Marmer.
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Pemeliharaannya:
a. Bersihkan setiap hari sebanyak minimal 2 (dua) kali
b. Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak semen pengikat
keramik, disarankan yang tidak mengandung air keras.
c. Sikat permukaan marmer dengan sikat plastik halus dan bilas dengan
air bersih tambahkan dengan menggunakan deterjen atau sabun.
d. Gunakan disinfectant untuk membunuh bakteri yang ada dilantai atau
dinding yang bersangkutan minimal 2 (dua) bulan sekali.
e. Keringkan permukaan dengan kain pel kering.
5. Dinding dengan penutup Clading Alluminium Composit.
Pemeliharaannya:
a. Periksa sealant dan backup pada sambungan komponen, bila ada
bagian yang mengelupas perbaiki dengan sealant yang sama.
b. Pemeriksaan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
c. Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak Allumunium dan
Sealant seperti bahan-bahan yang mengandung thiner/benzenat, air
keras dan asam kuat.
d. Bersihkan permukaan komponen dengan sabun dan deterjen
kemudian bilas dengan air bersih dengan alat penyemprot manual.
e. Keringkan permukaan dengan menggunakan
permukaan yang masih rata ujungnya.

karet

pengering

6. Pemeliharaan Plafon Tripleks.
a. Plafon tripleks akan rusak terutama pada bagian luar bangunan
gedung setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun penggunaan.
b. Bersihkan kotoran yang melekat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sekali dari kotoran yang melekat.
c. Gunakan sikat atau kuas sebagai alat pembersih
d. Bila plafon rusak permukaannya karena kebocoran, segera ganti
dengan yang baru
e. Bekas noda akibat bocoran ditutup dengan cat kayu baru kemudian
dicat dengan cat emulsi yang serupa.
f.

Untuk perbaikan, cat lama harus dikerok sebelum melakukan
pengecatan ulang.

7. Pemeliharaan Plafon Akustik.
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya:
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absolute Sprayer, Activator, Enzyme /Deterjen, spons, ember, kain
majun, check mesin harus siap laik pakai, bila kedapatan ada kabel
yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena sangat berbahaya
bagi keselamatan.
b. Semprotkan formula enzyme / deterjen ke permukaan plafon akustik,
tunggu beberapa detik, kemudian sapukan merata, gunakan extension
poles pasang spons (drop clothes), sehingga kotoran yang melekat
akan terangkat sampai ke pori-porinya. Ulangi lagi apabila masih
kotor.
c. Campurkan formula activator untuk memudahkan pengangkatan
kotoran kuat, tunggu beberapa detik lalu disapukan dengan spons, dan
spons yang telah kotor dibilas air bersih setelah itu dapat digunakan
lagi.
d. Untuk menjaga kebersihan lantai, jangan terlalu banyak menggunakan
cairan, gunakanlah secara bertahap atau gunakan alas plastik di
bawahnya.
e. Lakukan pembersihan setiap 2 (dua) bulan sekali.
8. Pemeliharaan Plafon Gipsum.
Perhatikan plafon gipsum yang berada pada sisi luar bangunan gedung,
bila terkena air akibat atap yang bocor, segera ganti dengan yang baru
atau diperbaiki.
Cara memperbaikinya:
a. Kupas/korek bagian yang telah rusak karena air.
b. Tutup dengan bahan serbuk gipsum (gypsum powder) yang telah
diaduk dengan air.
c. Ratakan dengan menggnakan kape atau plastik keras hingga rata
dengan permukaan di sekitarnya.
d. Tunggu hingga kering, kemudian ampelas dengan ampelas no. 2.
e. Tutup dengan plamur tembok dan cat kembali sesuai dengan warna
yang dikehendaki.
9. Pemeliharaan Plafon Kayu.
a. Bersihkan permukaan kayu dengan menggunakan kuas atau sapu
atau alat lain serupa, dari kotoran yang melekat. Lakukan setiap 2
(dua) bulan sekali.
b. Perindah kembali dengan menggunakan teak oil bila perlu dipolitur
atau dicat kembali.

20
20

6484

- BAB IV TATA CARA DAN METODE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG -

10. Pemeliharaan Plafon Metal.
a. Bersihkan permukaan metal dengan menggunakan kuas atau sapu
atau alat lain serupa, dari kotoran yang melekat.
b. Lakukan setiap 2 (dua) bulan sekali
c. Bersihkan permukaan komponen dengan cairan sabun atau deterjen
kemudian bilas dengan air bersih dengan alat penyemprot manual
(bottle sprayer)
11. Pemeliharaan Kunci, Grendel, dan Engsel.
a. Periksa keadaan kunci, grendel dan engsel pada pintu yang tingkat
penggunaannya tinggi, seperti pintu keluar, pintu ruangan dan lain
sebagainya.
b. Lumasi bagian yang bergerak dengan pelumas, sekaligus
menghilangkan karat yang terbentuk karena kotoran dan cuaca/debu.
c. Lakukan pelumasan sekurangnya 2 (dua) bulan sekali.
d. Gunakan pelumas yang sesuai yaitu pelumas pasta atau pelumas cair
lainnya.
12. Pemeliharaan sliding door, rolling door, falding door.
a. Bersihkan sliding door, rolling door, falding door dengan alat yang
lembut untuk menghilangkan debu yang melekat.
b. Gunakan kuas lebar 4” (10 cm) untuk permukaan dan bagian lekuk
yang ada pada permukaan pintu, agar bersih.
c. Cuci dengan cairan sabun dan bilas dengan air bersih serta keringkan.
d. Lakukan setiap 2 bulan sekali agar tampilan warna tetap baik dan
berkesan terpelihara.
e. Lumasi bagian yang bergerak dengan pelumas yang berkualitas baik
pada setiap bagian yang bergerak dan pertemuan antar komponen
pintu.
13. Pemeliharaan Kusen Aluminium.
a. Kusen aluminium harus diperlihara pada bagian karet penjepit kaca
(sealant).
b. Kusen aluminum ”harus dibersihkan” dengan finishing powder coating
setiap 1 (satu) buan sekali.
c.

Pada tempat-tempat
dilakukan setiap hari.

yang

menghasilkan

debu,

pembersihan

d. Jangan menggunakan bahan pembersih yang korosif kecuali dengan
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sabun cair atau pembersih kaca.
14. Pemeliharaan Kusen Kayu.
a. Bersihkan kusen kayu dari debu yang menempel setiap hari.
b. Bila kusen dipolitur usahakan secara periodik dilakukan polituran
kembali setiap 6 (enam) bulan sebagai pemeliharaan permukaan.
c. Bila kusen dicat dengan cat kayu maka usahakan pembersihan
dengan deterjen atau cairan sabun dan gunakan spon untuk
membersihkannya.
15. Pemeliharaan Kusen Plastik dan Kusen Besi.
a. Bersihkan kusen dari debu atau kotoran yang menempel setiap hari.
b. Lakukan secara periodik, bersihkan terutama di bagian bawah yang
dekat dengan lantai.
c. Gunakan deterjen dengan bantuan spon serta bilas dengan air bersih.
d. Untuk kusen besi sebaiknya dilakukan pengecatan secara periodik
sekurangnya setahun sekali, dengan cara:
1) Kerok bagian bawah terutama bagian yang kena kotoran dan air.
2) Ampelas hingga bersih.
3) Berikan meni besi yang sesuai dan berkualitas.
4) Cat kembali dengan cat besi dengan warna yang sesuai.
16. Pemeliharaan Door Closer.
a. Buka tutup door closer, isi kembali minyak yang ada di dalamnya.
b. Bila bocor ganti dengan seal karet yang berukuran sama dengan yang
telah ada.
c. Pasang kembali ke pintu dan kencangkan baut pengikat secara baik.
B. KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG
1. Pemeliharaan Pondasi Bangunan
Pondasi bangunan berfungsi menahan beban bangunan yang ada di
atasnya.
Pemeliharaan yang dilakukan:
a. Sekitar bangunan atau bagian yang dekat dengan badan pondasi
diusahakan agar bersih dari akar pohon yang dapat merusak pondasi.
b. Diusahakan agar tidak ada air yang menggenangi badan pondasi.
c. Dasar pondasi harus dijaga dari adanya penurunan yang melebihi
persyaratan yang berlaku.
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d. Dasar pondasi harus dijaga sedemikian rupa sehingga air yang
mengalir di sekitar pondasi tidak mengikis tanah sekitar pondasi
sehingga dasar pondasi menjadi sama dengan permukaan tanah.
e. Untuk daerah yang banyak rayap, taburkan atau siram sekitar pondasi
dengan bahan kimia seperti :
1) Aldrien
2) Chlordane
3) Dieldrin
4) Heptaclor
5) Lindane
f.

Campurkan dengan air dalam perbandingan 0,5% sampai dengan
2,0%.

g. Campuran bahan kimia harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak
berdampak pada lingkungan sekitar.
2. Pondasi Tiang Pancang
Biasanya tiang pancang kayu dipergunakan untuk bangunan gedung atau
perumahan di daerah pasang surut (misal: Kalimantan, dsb), yang
menggunakan kayu sebagai bahan utama.
Pemeliharaan yang dilakukan:
a. Tiang pancang dari bahan beton bertulang atau besi tidak memerlukan
pemeliharaan
b. Untuk ujung tiang pancang kayu yang pada saat tertentu air surut
terkena panas matahari dan air secara berganti-ganti, tiang kayu
secara periodik diberikan cat emulsi yang tahan air dan panas.
c. Pada permukaan tiang pancang kayu harus bersih dari lumut atau
binatang air yang menempel pada tiang yang bersangkutan.
3. Pondasi Sumuran Batu kali
Pondasi ini dipakai untuk pembangunan gedung pada keadaan lokasi dan
pertimbangan ekonomis tertentu. Pondasi tipe ini untuk bangunan tingkat
rendah sampai 2 (dua) lantai.
Pemeliharaan yang dilakukan:
a. Usahakan drainase sekitar bangunan telah dirancang dan berjalan
dengan baik selama bangunan dioperasikan.
b. Jauhkan pondasi dari akar pohon atau akar tanaman lain yang bersifat
merusak.
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c. Atau lindungi akar tanaman yang merusak dengan bahan yang tidak
tembus dan bersifat keras sehingga akar tidak merusak pondasi
bangunan.
4. Pondasi Menerus Batu kali
Pondasi ini dipakai hampir di setiap bangunan gedung dan perumahan
untuk menahan dinding dan beban yang ada di atasnya.
Pemeliharaan yang dilakukan :
a. Usahakan drainase sekitar bangunan telah dirancang dan berjalan
dengan baik selama bangunan dioperasikan.
b. Jauhkan pondasi dari akar pohon atau akar tanaman lain yang bersifat
merusak.
c. Atau lindungi akar tanaman yang merusak dengan bahan yang tidak
tembus dan bersifat keras sehingga akar tidak merusak pondasi
bangunan.
5. Pondasi Menerus Bahan Beton/ Monolitik
Pondasi ini dipakai hampir di setiap bangunan gedung dan perumahan
untuk menahan beban yang ada di atasnya pada dengan kondisi tanah
lembek.
Pemeliharaan yang dilakukan:
a. Usahakan drainase sekitar bangunan telah dirancang dan berjalan
dengan baik selama bangunan dioperasikan.
b. Jauhkan pondasi dari akar pohon atau akar tanaman lain yang bersifat
merusak.
c. Atau lindungi akar tanaman yang merusak dengan bahan yang tidak
tembus dan bersifat keras sehingga akar tidak merusak pondasi
bangunan.
6. Struktur Bangunan Baja
Bagian Bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada konstruksi
kuda-kuda atau konstruksi atap bangunan atau tiang dan bagian
pelengkapnya seperti batang diagonal antar tiang.
Pemeliharaan yang dilakukan:
a. Usahakan permukaan bahan struktur baja tidak terkena bahan yang
mengandung garam, atau bahan lain yang bersifat korosif.
b. Untuk bagian konstruksi yang terkena langsung air dan panas secara
bergant-ganti dalam waktu lama harus diberi lapisan cat atau meni besi
yang berkualitas baik.
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c. Usahakan pada titik pertemuan konstruksi tidak ada air yang
menggenang atau tertampung oleh sambungan komponen atau
d. Bersihkan kotoran pada lubang pembuangan air pada konstruksi
sehingga tidak terjadi karat atau oksidasi.
Cara pelaksanaan:
a. Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu dengan sabun atau
deterjen atau bahan pembersih lain yang tidak korosif atau dengan
menggunakan sikat besi dan amplas atau kertas gosok/sand paper.
b. Apabila permukaan yang kotor pada konstruksi dapat mempergunakan
metode sand blasting dengan peralatan khusus.
c. Bersihkan permukaan baja sampai pada permukaan asli.
d. Bilamana kondisi konstruksi tidak terlalu kotor, maka bersihkan
permukaan dan segera beri lapisan meni yang sesuai dengan kondisi
daerah dimana konstruksi berada.
e. Beri lapisan meni/primary coat yang sesuai dengan peruntukkannya
sebanyak 2~3 kali lapisan.
f.

Bila dikehendaki dapat dicat dengan cat besi yang sesuai warna yang
diinginkan.

g. Untuk bagian tiang bagian bawah usahakan agar tidak terjadi
genangan air pada ujung tiang yang bersangkutan. Apabila ini terjadi,
maka bersihkan dan berikan lapisan kedap air atau dapat
dipergunakan jenis cat emulsi yang menggunakan bahan tahan air dan
asam (misal:jenis cat pencegah bocor).
7. Struktur Bangunan Beton
Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada konstruksi
tiang, lantai/plat lantai atau atap. Biasanya kebocoran yang terjadi pada
plat lantai karena adanya retak rambut pada konstruksi plat, sehingga air
kamar mandi atau air hujan meresap ke dalamnya dan keluar ke bagian
lain bangunan sebagai kebocoran.
Pemeliharaan yang dilakukan:
a. Bersihkan kotoran yang menempel pada permukaan beton secara
merata
b. Cat kembali dengan cat emulsi atau cat yang tahan air dan asam pada
permukaannya.
c. Untuk bagian tiang bangunan yang rontok karena terkena benturan
benda keras, bersihkan dan buat permukaan tersebut dalam keadaan
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kasar, kemudian beri lapisan air semen dan plester kembali dengan
spesi/mortar semen-pasir.
d. Pada retakan plat atau dinding beton dapat digunakan bahan Epoxy
Grouts seperti:
1) Conbextra EP 10 TG untuk injeksi keretakan beton dengan celah
antara 0,25 – 10 mm.
2) Conbextra EP 40 TG mortar grouting untuk mengisi keretan beton
dengan celah antara 10 – 40 mm.
3) Conbextra EP 65 TG mortar grouting untuk mengisi keretakan
beton dengan celah antara 0,25 – 10 mm.
8. Struktur Bangunan Komposit
Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada konstruksi
lantai/plat lantai. Biasanya kebocoran yang terjadi pada plat lantai
semacam ini karena adanya retak rambut pada konstruksi plat akibat
beban bangunan yang melebihi kapasitas yang seharusnya atau
disebabkan oleh cara pengecoran beton yang tidak sempurna. Dengan
demikian air kamar atau air hujan meresap ke dalamnya dan keluar ke
bagian lain bangunan sebagai kebocoran, menggenang di bagian rongga
antara bahan beton dan plat gelombang.
9. Dinding Bata Merah atau Conblock
Dinding berfungsi hanya sebagai partisi atau dapat bersifat pula sebagai
penahan beban (wall bearing). Di lapangan kondisi dinding bata berbedabeda. Kadang ditemui dinding yang selalu dalam keadaan basah sehingga
memungkinkan tumbuhnya lumut dipermukaannya. Kondisi ini kerap
terjadi di daerah dengan muka tanah tinggi atau letak dinding bangunan
yang berfungsi sebagai penahan tanah seperti diperbukitan (misal:
villa/rumah peristirahatan). Hal tersebut disebabkan mortar dinding yang
diletakkan di antara batu bata, tidak menggunakan mortar yang kedap air.
Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:
a. Bila dinding rembes air atau selalu basah:
1) Hilangkan plesteran dinding terlebih dahulu.
2) Ukur sekitar 15 sampai dengan 30 cm dari sloof dinding yang ada
ke arah vertikal.
3) Korek dengan sendok mortar atau alat pahat dsb., spesi yang
terdapat di antara batu bata setebal setengah dari ketebalan bata,
dalam arah horizontal sepanjang 1 (satu) meter.
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4) Gantikan mortar yang telah dikorek dengan spesi atau mortar
kedap air (campuran: 1 PC : 3 Pasir).
5) Bila telah mengering lanjutkan ke arah horizontal selanjutnya.
6) Bila telah selesai satu sisi dinding, lakukan pada sisi yang lain hal
serupa.
7) Kemudian plester kembali dinding dengan campuran yang sesuai.
b. Bila dinding retak :
(diperiksa terlebih dahulu, apakah keretakan disebabkan oleh faktor
muai susut plesteran dinding atau akibat dampak kegagalan struktur
bangunan gedung)
Bila keretakan diakibatkan oleh muai susut plesteran dinding, maka:
1) Buat celah dengan pahat sepanjang retakan
2) Isi celah dengan spesi atau mortar kedap air (campuran: 1 PC : 3
Pasir)
3) Kemudian rapikan dan setelah mengering plamur serta cat dengan
bahan yang serupa
c. Bila dinding basah karena saluran air bocor:
(Perbaiki saluran terlebih dahulu)
10. Dinding Batu Kali
Dinding batu kali biasanya hanya digunakan pada bagian bangunan
dibagian luar sebagai pelengkap (mis: untuk taman). Agar penampilan
bangunan tetap terjaga maka bagian luar pondasi taman ini harus
dilakukan pemeliharaan.
Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:
a. Pembersihan permukaan batu dengan menggunakan peralatan sikat
dan air, secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam
setahun.
b. Bila diinginkan selanjutnya dicat dengan bahan vernis atau disemprot
dengan bahan cat transparan untuk mencegah lumut dan kotoran dan
lumpur yang menempel.
c. Dinding batu tempel untuk hiasan pada bangunan dapat dilakukan
pemeliharaan serupa.
11. Dinding Beton
Pada bangunan yang menggunakan expose concrete seperti pada dinding
luar bangunan, lapisan luar kolom.
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Pemeliharaan yang dilakukan antara lain:
a. Bersihkan permukaan expose concrete dengan menggunakan sabun,
bilas sampai bersih, lakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
b. Lakukan pemberian cat transparan dengan warna ‘doff/un-glossy’
pada permukaan yang ada sebanyak 2 (dua) lapis.
12. Dinding Kayu
Dinding lapis kayu biasanya dipergunakan hanya pada komponen
arsitekur/interior. Bagian ini perlu dipelihara agar interior bangunan tidak
terkesan kusam.
Pemeliharaan yang dilakukan:
a. Bersihkan bagian permukaan kayu dari debu secara periodik
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
b. Bila warna telah kusam karena usia pemakaian yang lama, permukaan
setelah dibersihkan rawat dengan menggunakan politur atau teak-oil
yang sesuai. Lakukan dengan menggunakan kuas atau kain kaos
(tapas) secara merata beberapa kali berlapis.
Dinding kayu dengan finishing cat kayu, untuk pengecatan kembali setelah
beberapa kali dicat ulang maka:
a. Sebaiknya sebelum pengecatan kembali untuk memperbaharui
tampilan cat sebaiknya dikerok hingga kelihatan urat kayunya lagi.
b. Tutup bagian yang tidak rata dengan plamur kayu, ampelas dan
berikan cat dasar.
c. Sebagai finishing akhir cat kembali dengan warna yang sesuai.
13. Pemeliharaan Dan Perawatan Kebersihan Pekerjaan Sipil
a. Sistem Pelaksanaan
1) Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan
a) Tidak mengganggu aktivitas kantor
b) Hasil
perbaikan
atau
penggantian
semula/aslinya (mutu dan jumlahnya).

seperti

kondisi

c) Memenuhi spesifikasi teknis pelaksanaan sesuai dengan
material yang diperbaiki.
d) Menjaga kebersihan dalam pelaksanaan pekerjaan.
e) Petugas berseragam dan memakai tanda pengenal.
2) Peralatan dan Bahan yang Digunakan
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a) Jenis bahan pengganti harus disesuaikan terhadap bahan yang
terpasang sebelumnya.
b) Pelaksana Pekerjaan harus mengikuti perkembangan teknologi
dalam hal:
-

Bahan bangunan dan metoda pemasangannya.

-

Peralatan yang digunakan untuk perbaikan.

c) Pelaksana Pekerjaan harus mengajukan contoh bahan,
rencana kerja/perbaikan kepada Pemberi Tugas sebelum
memulai pelaksanaan pekerjaan.
b. Waktu Kegiatan
1) Untuk kerusakan yang terdapat di area yang bisa mengganggu
aktivitas kantor, maka perbaikan harus dilaksanakan di luar jam
kerja atau pada saat ruangan tidak dipakai untuk kerja dengan
seijin Pemberi Tugas.
2) Untuk kerusakan yang terdapat di luar area yang ditempati
karyawan atau area yang tidak mengganggu aktivitas kantor, maka
perbaikan boleh dilaksanakan pada jam kerja kantor dengan seijin
Pemberi Tugas.
c. Tenaga Kerja
1) 1 (satu) orang penyelia (supervisor) untuk gedung dengan
kualifikasi pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitektur.
2) Tenaga Honorer meliputi: tukang batu, tukang kayu, dsb dengan
pengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun. Jumlah disesuaikan
dengan luasan/volume pekerjaan.
d. Tujuan Perbaikan
Memelihara penampilan gedung agar selalu dalam keadaan terbebas
dari kerusakan akibat pemakaian, cuaca dan pudar karena kondisi
waktu.
e. Standar Teknis Pemeriksaan dan Perbaikan Komponen Bahan
Bangunan sebagai berikut :
1) Mendata semua komponen bangunan yang ada pada gedung.
2) Pemeriksaan dan Memasukan ke dalam borang-borang Daftar
Simak (Check List) kondisi Komponen Bangunan.
3) Menyusun Program Pemeliharaan Komponen Bangunan.
4) Menentukan Jadwal Pemeliharaan Komponen Bangunan.
5) Menentukan Skala Prioritas Pelaksanaan Perbaikan
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6) Menentukan Usulan Teknis Pelaksanaan Perawatan Pekerjaan.
7) Membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan
Perawatan.
8) Mengajukan Rencana Anggaran Biaya Perawatan disertai Jadwal
Pelaksanaan untuk mendapat persetujuan.
9) Menginformasikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada jajaran
terkait
10) Melakukan Pengawasan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
11) Menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
12) Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
C. KOMPONEN MEKANIKAL BANGUNAN GEDUNG
1. Pemeliharaan Saluran Air Kotor
a. Periksa saluran tegak air kotor pada bangunan, terutama saluran yang
menggunakan bahan PVC, periksa pada setiap sambungan yang
menggunakan lem sebagai penyambungnya. Bila ditemui terdapat
kebocoran segera tutup kembali.
Cara perbaikannya:
1) Ampelas atau buat kasar permukaan yang retak atau pada ujung
sambungan.
2) Beri lem PVC pada daerah yang ingin disambung.
3) Sambungkan kembali bagian tersebut.
b. Bersihkan saluran terbuka air kotor pada sekitar bangunan dari
barang-barang yang dapat menggangu aliran air dalam saluran,
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
c. Pada saluran tertutup air kotor, periksa melalui bak kontrol saluran,
beri jeruji dari batang besi sebagai penghalang sampah agar saluran
tidak tersumbat.
2. Pemeliharaan Saluran Air Bersih
a. Saluran air bersih yang memerlukan pengamatan adalah saluran PVC
yang tidak terlindung dari panas matahari.
b. Tambahkan penggantung pada dinding untuk menopang atau
menyanggah pipa PVC bila ada sebagian penggantung yang lepas.
c. Bila terjadi kebocoran pada sambungan pipa PVC, maka lakukan halhal:
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1) Matikan aliran air dari stop kran yang ada.
2) Lem kembali dengan lem PVC sejenis dengan pipa atau balut
dengan karet bekas ban dalam motor untuk kondisi darurat
(bersifat sementara) sehingga kebocoran dapat dihentikan.
3) Jalankan kembali aliran air bersih yang ada.
3. Pemeliharaan Peralatan Sanitair
Peralatan sanitair adalah washtafel, bath tub, shower, kloset duduk dan
kloset jongkok.
a. Bersihkan setiap hari dengan cairan sabun atau bahan pembersih lain
yang tidak menyebabkan terjadinya korosi pada alat-alat yang terbuat
dari metal.
b. Gosok dengan spon plastik atau sikat yang lembut.
c. Bilas dengan air bersih.
d. Keringkan dengan kain lap yang bersih.
4. Pemeliharaan Pemanas Air
a. Matikan aliran listrik atau gas.
b. Alirkan dari kran air panas, air selama 10 (sepuluh) menit agar kotoran
yang ada dalam tangki water heater menjadi bersih.
c. Lakukan pembersihan/service sesuai dengan petunjuk pemasangan
setiap 4 (empat) tahun sekali.
d. Usahakan pembersihan lebih sering bila menggunakan air sumur yang
tidak diolah terlebih dahulu.
5. Pemeliharaan Kran Air
a. Periksa sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) bulan setiap kran yang ada
b. Kencangkan baut pengikat putaran kran
c. Ganti bila perlu, seal/karet pada batang putar ulir kran
6. Pemeliharan Bak Cuci Piring
a. Bersihkan setiap kali sesudah dipergunakan atau sekurang-kurangnya
setiap hari
b. Gunakan plastik spon yang halus dan cairan pembersih, sabun atau
deterjen.
c. Jangan menggunakan ampelas/sand paper untuk membersihkan
permukaan bak cuci.

6495

31
31

- BAB IV TATA CARA DAN METODE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG -

7. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Tata Udara
Pemeliharaan dan perawatan sistem tata udara harus memperhatikan
mutu udara dalam bangunan agar tidak menimbulkan dampak pada
kesehatan dan kenyamanan manusia, seperti terlihat pada Gambar 4.1
dan 4.2.
Gambar 4.1. Tingkat Kelembaban Relatif dalam Ruang

Gambar 4.2. Daerah Nyaman
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Pemeliharaan yang baik terhadap salah satu peralatan akan
menentukan bagaimana kesiapan dan kelangsungan operasi
peralatan tersebut. Dengan pemeliharaan yang baik, maka diharapkan
life time dari suatu peralatan akan menjadi lebih panjang, dan
dioperasikan setiap saat.
a. Chiller
Unit Chiller dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar seperti:
1) Compressor
2) Condenser
3) Metering Device
4) Evaporator
5) Panel Control / Power
Pemeriksaan/pemeliharaan secara rutin terhadap item di atas
menjadi penentu beroperasinya peraltan chiller tersebut dengan
baik.
b. Compressor
Merupakan jantung dari unit chiller yang hampir semua bagian
dalamnya bergerak. Oleh sebab itu pemeriksaan kompresinya
secara berkala adalah suatu keharusan. Kompresi dari compressor
diukur di sisi tekanan tinggi (disharge) dan di sisi tekanan rendah
(suction). Tekanan diukur dengan menggunakan pressure gauge.
Demikian juga dengan motor compressor sebagai penggerak, arus
yang masuk dan tegangannya diukur dengan menggunakan Tang
Ampere dan harus diukur secara berkala, dan juga harus diMegger apabila diperlukan.
Dengan menggunakan pressure gauge tekanan oli sebagai
pelumas bagian yang bergerak dalam kompresor diukur secara
periodik. Sedangkan level oli yang dapat dilihat pada Sight Glass
secara visual harus diperhatikan dan tidak boleh lebih rendah dari
yang diisyaratkan oleh pabrik.
c. Condenser / Cooler
Unit Chiller. Apabila perpindahan panas pada kedua heat
exchanger ini tidak baik, maka temperatur yang diinginkan tidak
akan tercapai.
Untuk mengetahui perpindahan panas baik atau tidak maka
tekanan refrigerant pada condensor dan cooler harus diukur secara
rutin. Dan khusus untuk condensor, motor fan yang berfungsi untuk
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menggerakkan udara pendingin harus diperiksa. Untuk Cooler,
temperatur air yang masuk dan keluar diukur secara rutin.
d. Metering Device
Apabila metering device terganggu, maka aliran refrigerant
terganggu, sehingga alat ini harus diperiksa rutin dan diset ulang
apabila terjadi perubahan pada aliran refrigerant. Masalah yang
bisa timbul adalah tersumbatnya orifice pada alat ini.
e. Panel Control / Power
Komponen pada panel power diperiksa secara rutin terutama
contact shoe dari kontaktor apakah baik atau sudah tidak baik.
Demikian juga terminal-terminal kabel apakah ada yang kendor
atau tidak.
Sedang untuk panel control, semua setting point harus diperiksa
dan di-readjust secara berkala. Terutama komponen yang
berhubungan dengan safety device.
f.

AHU / FCU / Ducting
Dengan menggunakan Air Flow Meter harus diyakinkan bahwa
udara yang dipasok dari Air Handling Unit (AHU) / Fan Coil Unit
(FCU) masih sesuai dengan yang diisyaratkan. Dan untuk
mengetahui operasi dari AHU / FCU harus diperiksa tekanan air
dingin masuk dan keluar AHU dengan menggunakan pressure
gauge dan juga temperatur air dingin masuk dan keluar AHU
dengan menggunakan Thermometer. Dari data ini dapat diketahui
bagaimana operasi dari AHU dan FCU. Demikian juga dengan arus
motor penggerak AHU dan FCU diukur secara berkala dengan
menggunakan Tang Ampere atau Multimeter. Untuk AHU, V belt
harus diperiksa ketegangannya secara rutin.
Ducting yang merupakan saluran udara harus diperiksa apakah
ada kebocoran atau tidak khususnya flexible duct dan main duct,
dan juga distribusi ke setiap ruangan harus sesuai dengan masingmasing kebutuhan. Ini dapat diketahui dengan mengukur
temperatur udara tiap ruangan dengan menggunakan
thermometer.

g. Pompa
Motor dan Starter pompa harus diperiksa secara rutin, yaitu arus
dan tegangannya harus sesuai dengan nominal. Demikian juga
alignment coupling-nya harus diperiksa dengan menggunakan dial
gauge. Seal harus diperiksa dan diganti secara rutin.
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h. Instalasi Pipa
Instalasi pipa chiller harus diperiksa secara rutin apakah pipanya
berkarat dan isolasinya masih cukup baik atau tidak.
Kegiatan pemeliharaan berupa inspeksi, service, dan penggantian
suku cadang terhadap sub sistem/peralatan sistem pengkondisian
udara disesuaikan dengan jadwal.
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Transportasi Vertikal
Pada dasarnya Pemeliharaan dan Perawatan sistem transportasi
dalam gedung mengikuti standar pemeliharaan yang ditetapkan oleh
pabrik pembuat peralatan yang terpasang.
Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Transportasi Dalam Gedung,
meliputi peralatan/perlengkapan :
a. Lift penumpang
b. Lift barang
c. Lift kebakaran
d. Eskalator
e. Travelator
Setiap lif perlu dipelihara dan diperiksa:
a. Kamar mesin, ruang luncur dan pit harus dijaga kebersihannya dan
bebas dari sampah, debu, dan cecaran minyak.
b. Rel pemandu, governor, pesawat pengaman, kereta, pintu-pintu,
mesin, penyangga (buffer) dan peralatannya harus dirawat dan
dilumasi secara teratur, dengan jenis pelumas yang sesuai dengan
jenis dan merknya.
c. Tali baja yang memperlihatkan tanda-tanda retak, putus, atau patah
pada beberapa komponen kawat ataupun berkarat, dan atau
diameternya susut lebih dari 10% dari ukuran semula, harus segera
diganti dengan yang baru.
d. Tali baja yang kering atau menunjukkan adanya tanda-tanda korosi,
harus dilumasi dengan minyak pelumas khusus.
e. Atap Kereta (Top of Car)
Pemeriksaan meliputi:
1) Akses ke pintu darurat di atas kereta (emergency exit)
2) Saklar pengaman kecepatan lebih (safety operated switch)
3) Broken tape switch
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4) Saklar henti darurat (emergency stop switch)
5) Limit switch di ujung atas ruang luncur
6) Kontak-kontak pintu (door contacts)
f.

Kamar Mesin
Pemeriksaan meliputi:
1) Besaran nilai sekring (Ampere)
2) Power rating Motor (kW)
3) Putaran motor (rpm)
4) Frekuensi (Hertz)
5) Temperatur Rise Motor
6) Isolasi motor
7) Dengan menggunakan tachometer, periksa kecepatan putar puli
roda tarik (traction sheave)

g. Pit
Pemeriksaan meliputi:
1) Plat tabir pemisah bobot imbang (counter weight)
2) Tangga monyet
3) Kebersihan dasar pit
4) Final limit switch
5) Directional limit switch
h. Lantai lobby lif
Pemeriksaan meliputi:
1) Kondisi pintu lantai (hoistway entrance)
a) tidak berbunyi
b) tidak bergetar
c) posisi tidak miring
-

Pertemuan daun pintu

-

Fungsi tombol-tombol

-

Fungsi lampu-lampu indikator tiap lantai

-

Fungsi emergency key device

Setiap eskalator/travelator perlu dipelihara dan diperiksa:
a. Pit harus dijaga kebersihannya dan bebas dari sampah, debu, dan
cecaran minyak.
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b. Step & Roller, motor, dan peralatannya harus dirawat dan dilumasi
secara teratur, dengan jenis pelumas yang sesuai dengan jenis dan
merknya.
c. Ban pegangan yang memperlihatkan tanda-tanda retak, atau putus,
harus segera diganti dengan yang baru.
d. Landasan dan Combplate yang rusak atau patah/retak, harus segera
diganti dengan yang baru.
9. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Proteksi Kebakaran
Pemeliharaan dan pengoperasian Sistem Proteksi Kebakaran termasuk
menjaga berfungsinya semua peralatan/perlengkapan pencegahan api
(fire stop):
a. Umum
Pedoman ini menetapkan persyaratan minimum pemeliharaan dan
perawatan sistem proteksi kebakaran. Jenis sistem meliputi:
1) Kerumahtanggaan
housekeeping).

keselamatan

kebakaran

(fire

safety

2) Sarana jalan ke luar (means of access).
3) Sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara
darurat.
4) Alat pemadam api ringan (APAR) (fire extinguisher).
5) Sistem pompa kebakaran terpasang tetap.
6) Sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan.
7) Sistem sprinkler otomatik.
8) Sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain.
9) Sistem pengendalian dan manajemen asap.
b. Kerumahtanggaan keselamatan kebakaran (fire safety housekeeping)
1) Kerumahtanggaan keselamatan kebakaran meliputi:
a) Pemeliharaan dan perawatan bangunan, termasuk:
-
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Lantai: Perawatan umum lantai seperti pembersihan,
penanganan dan sebagainya dapat memberikan bahaya
kebakaran bila pelarut atau pelapis yang mempunyai sifat
mudah terbakar digunakan, atau bila sisa (residu) yang
mudah terbakar dihasilkan.
x

Kompon sapu (sweeping compound):

x

Minyak lantai (floor oil):
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x

Lilin lantai (floor wax):

x

Semir perabotan (furniture polish):

x

Gunakan selalu bahan pembersih tidak berbahaya
(nonhazardous cleaning agent):

-

Debu dan kain tiras (dust & lint): Dalam banyak fungsi /
hunian bangunan diperlukan prosedur pembersihan /
pembuangan debu dan kain tiras mudah terbakar yang
terakumulasi dari dinding, langit-langit, lantai dan komponen
struktur terbuka. Kecuali prosedur ini dijalankan dengan
aman menggunakan penyedot debu (vacuum cleaner) atau
sistem penggerak udara (blower & exhaust system), dapat
menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan. Pada
beberapa kasus di mana atmosfir penuh dengan debu,
peralatan penyedot harus dilengkapi dengan motor tahan
penyalaan (ignition-proof motor) untuk menjamin operasi
yang aman.

-

Dakting pembuangan dan peralatan terkait: Dakting
pembuangan dari cerobong (kitchen hood) di atas peralatan
masak seperti terdapat di restoran dan kafetaria,
memberikan masalah yang menyusahkan karena lemak
terkondensasi di bagian dalam dakting dan di peralatan
pembuangan. Lemak yang terakumulasi ini dapat menyala
oleh bunga api dari peralatan masak atau oleh kebakaran
kecil minyak / lemak masak yang terlalu panas, yang
sebetulnya mudah dipadamkan bila tidak ada masalah
lemak yang terakumulasi di bagian dalam dakting dan di
peralatan pembuangan:
x

Alat penyaring lemak (grease filter, grease removal
device) harus diinspeksi setiap hari dan kalau perlu
dibersihkan.

x

Dakting pembuangan dan peralatan terkait harus
diinspeksi mengikuti Tabel 1-2 Frekuensi sistem
pembuangan asap dapur komersial di dalam Lampiran
buku pedoman ini. Bila ditemui deposit lemak, maka
seluruh sistem dakting pembuangan harus dibersihkan.

x

Sistem dakting yang lain: Semua sistem dakting dapat
mengakumulasi kotoran dan bahan apa saja yang
beredar di bangunan. Outlet yang kotor di langit-langit
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dan dinding adalah bukti akibat tidak dipelihara.
Pembersihan berkala sistem adalah perlu untuk
kesehatan dan kerumahtanggaan yang baik. Semua
filter harus secara berkala dibersihkan.
b) Kerumahtanggaan hunian dan proses, kuncinya di sini adalah
tidak memberikan kebakaran tempat untuk mulai:
-

-

Pembuangan sampah
x

Tempat sampah: Tempat sampah yang terbuat dari
bahan tidak mudah terbakar harus digunakan untuk
pembuangan limbah dan sampah. Termasuk untuk
tempat sampah kecil seperti asbak dan keranjamg
sampah, dan juga tempat sampah besar seperti yang
digunakan di hunian perdagangan dan industri. Tempat
limbah industri harus terbuat dari metal dan mempunyai
tutup, dan kehati-hatian diperlukan untuk menghindari
pencampuran limbah yang dapat menimbulkan bahaya
tersendiri.

x

Pemilahan/segregasi limbah: Sebaiknya sampah yang
mudah terbakar dipisahkan dari sampah yang tidak
mudah terbakar.

Pengendalian/kontrol sumber penyalaan
x

6503

Kontrol kebiasaan merokok: pengaturan merokok harus
spesifik tentang tempat, dan kalau dapat, waktunya.
Daerah di mana merokok diperbolehkan, juga daerah di
mana merokok dibatasi atau sama sekali dilarang, harus
ditandai dengan jelas oleh tanda yang sesuai yang
memberikan tanpa kompromi apa dan di mana yang
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Kontrol
kebiasaan merokok juga memerlukan tempat yang
cukup untuk puntung rokok. Asbak dengan rancangan
khusus sangat penting untuk merokok yang aman.
Asbak harus terbuat dari bahan tidak mudah terbakar
dan mempunyai alur lekuk yang memegang sigaret
dengan kuat, dan sisinya harus cukup curam untuk
memaksa perokok menempatkan seluruh sigaret ke
dalam asbak. Pada bangunan umum atau industri, asbak
besar berisi pasir disediakan untuk secara mudah
digunakan mematikan atau membuang puntung rokok.
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-

x

Kontrol listrik statik: Tindakan pencegahan terhadap
bunga api listrik statis harus dilakukan di lokasi di mana
terdapat uap, gas, debu yang mudah menyala dan
material lainnya yang mudah terbakar. Tindakan
pencegahannya
adalah
mempertahankan
relatif
humiditas yag tinggi, pembumian dan ikatan antara dua
obyek metalik (grounding & bonding), lantai / keset yang
konduktif, atau kombinasi cara-cara tersebut. Program
pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance)
bangunan harus meliputi inspeksi / pemeriksaan dan uji
coba tahunan dari semua pembumian termasuk
pembumian dan bonding bangunan gedung.

x

Kontrol friksi/gesekan: Sebuah program pemeliharaan
pencegahan (preventive maintenance) harus ada untuk
mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi sumber
friksi/ gesekan.

x

Kontrol bahaya elektrikal: Program inspeksi/pemeriksaan
secara berkala harus ada untuk mengidentifikasi sirkit
listrik yang kelebihan beban, sambungan pengawatan
peralatan yang ditumpuk terlalu banyak, pengawatan
peralatan yang rusak, tutup kontak/stopkontak
pembumian yang hilang, dan sebagainya.

Bahaya kerumahtanggaan industri: Beberapa hunian
industri mempunyai masalah kerumahtanggaan yang
khusus yang melekat kepada sifat operasionalnya. Untuk
masalah khusus ini, diperlukan perencanaan dan
pengaturan spesifik.
x

40
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Lap dan spon pembersih: Lap yang masih bersih pada
umumnya digolongkan sebagai bahaya ringan, karena
mudah menyala bila terpisah tidak berupa satu bal /
bungkus lagi, dan selalu ada kemungkinan bahwa lap
bersih tercampur dengan lap kotor yang sudah
mengandung minyak. Terdapatnya limbah kotor atau
sejumlah kecil minyak tertentu dapat menuju ke
pemanasan spontan (spontaneous heating). Baik lap
yang masih bersih dan yang sudah dipakai sebaiknya
secara terpisah disimpan dalam kotak metal, atau kayu
dengan lapisan dalam metal, yang mempunyai tutup
yang dibuat sedemikian rupa sehingga selalu menutup
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(tutup memakai per atau imbangan berat). Lap yang
kotor tidak boleh dicampur dengan yang bersih karena
dapat menyebabkan kebakaran. Selain lap, persyaratan
juga dapat berlaku untuk sarung tangan katun dan
uniform katun yang dapat digunakan kembali.

6505

x

Pelapis dan pelumas (coatings & lubricants): Cat, minyak
gemuk, pelumas dan serupa yang mudah terbakar
banyak digunakan di hunian industri, dan sebuah
program kerumahtanggaan yang baik akan menjamin
bahwa residunya yang mudah terbakar dikumpulkan dan
dibuang dengan aman. Uap dari kamar pengecatan
(spray booth) harus dibuang langsung ke luar bangunan
dan residunya terakumulasi dengan aman.

x

Baki penadah (drip pans): Baki penadah penting pada
beberapa lokasi, terutama di bawah motor, permesinan
yang menggunakan minyak pemotong, dan bearing. Baki
penadah harus digunakan di mana material yang mudah
menyala dan terbakar dikeluarkan. Baki penadah harus
terbuat dari bahan tidak mudah terbakar dan berisi
kompon yang menyerap minyak (pasir atau tanah).
Pembuangan berkala kompon yang sudah menyerap
minyak harus dilakukan.

x

Pembuangan limbah cair mudah terbakar dan korosif:
Pembuangan limbah cair yang mudah terbakar sering
menjadi masalah yang menyusahkan. Setiap bahan
limbah yang cair dan korosif (pH <2 atau >12), atau cair
dan mempunyai titik nyala pada temperatur 60°C atau
kurang, adalah termasuk Bahan Beracun dan Berbahaya
(B3). Tong yang berisi bahan ini harus diberi tanda /
label, dan dibuang di fasilitas yang mempunyai lisensi
untuk menangani limbah ini sesuai perundangan dan
ketentuan yang berlaku.

x

Tumpahan cairan mudah terbakar: Tumpahan cairan
mudah terbakar dapat diantisipasi di daerah di mana
cairan semacam itu ditangani dan digunakan, dan cara
mengatasinya harus tersedia, meliputi tersedianya
material penyerap dan peralatan khusus untuk
membatasi penumpahan. Karyawan harus mengerti
bahayanya dan segera mengambil langkah untuk

41
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mematikan sumber penyalaan, menukar udara / ventilasi
ruangan dan secara aman menghilangkan uap mudah
terbakar.

42
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x

Penyimpanan cairan mudah terbakar: Cairan mudah
terbakar harus disimpan di ruang terpisah. Praktek
kerumahtanggaan yang baik menjamin bahwa hanya
jumlah terbatas cairan mudah menyala dan terbakar
yang boleh disimpan di daerah kerja atau produksi, di
dalam tempat yang terproteksi dan aman. Penyimpanan
cairan mudah terbakar harus mengikuti ketentuan yang
berlaku.

x

Genangan
minyak:
Terakumulasinya
minyak
memberikan masalah kerumahtanggaan di hunian
industri di mana banyak digunakan minyak, seperti
misalnya pemeliharaan yang buruk dari instalasi lif
hidrolik industri dapat menyebabkan kebocoran minyak
yang akhirnya menimbulkan genangan di lantai kamar
mesin lif hidrolik atau di dasar sumur lif. Meskipun telah
digunakan minyak dengan titik nyala yang tinggi, setiap
genangan minyak yang dapat terbakar dapat menjadi
sumber kebakaran, terutama di genangan yang
tercampur dengan sampah. Genangan minyak dan
bahan penyerap yang digunakan harus dibuang dalam
tempat yang terbuat dari metal.

x

Limbah berminyak (oily waste): Lap kotor, serbuk
gergaji, kain tiras, pakaian dan lainnya yang
mengandung minyak dapat sangat berbahaya, terutama
bila mengandung minyak yang spontan panas
(spontaneous heating). Kerumahtanggaan yang baik
mempersyaratkan bahwa barang-barang semacam itu
disimpan di dalam tempat terbuat dari metal dan
bertutup, dan dibuang setiap hari.

x

Material paking / pembungkus (packing material):
Hampir semua material paking yang sekarang digunakan
adalah mudah terbakar, dan karena itu berbahaya.
Plastik dalam bentuk kaku dan butiran, cabikan kertas,
serbuk gergaji, kain guni dan semacamnya harus
ditangani sebagai limbah kering. Bila ada dalam jumlah
yang
besar,
maka
harus
disimpan
dalam
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ruangan/gudang yang diproteksi. Sistem sprinkler
otomatik adalah proteksi paling baik untuk ruangan di
mana disimpan material paking dalam jumlah besar.
Material paking yang sudah terpakai atau limbahnya dan
bekas paking kayu dari ruangan penerima dan
pengapalan harus dipindahkan dan dibuang secepat
mungkin untuk meminimalkan bahaya kebakaran.
Idealnya proses pengepakan dan pembongkaran
dilaksanakan dengan cara yang teratur sehingga
material paking tidak berceceran di fasilitas. Sebuah
daerah harus ditandai atau diidentifikasikan untuk
disediakan sebagai tempat penumpukan material paking.
Daerah ini harus secara berkala dibersihkan dan
sampahnya dibuang ke luar ke sebuah tempat sampah.

-
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x

Pekerjaan pengelasan dan pemotongan (welding &
cutting/hotworks):
Pekerjaan
pengelasan
dan
pemotongan dan pekerjaan yang menggunakan panas
lainnya terbukti telah menjadi penyebab kebakaran yang
signifikan. Tindakan pengamanan harus dilakukan
sebelum
dan
setelah
pekerjaan
pengelasan:
pemeriksaan daerah lokasi pekerjaan, menutupi atau
memindahkan
material
yang
mudah
terbakar,
menyediakan alat pemadam api ringan, baru
menerbitkan ijin pekerjaan, dan setelah pekerjaan
selesai harus ditunggui selama lebih kurang ½ jam
sebelum meninggalkan lokasi. Harus ada Surat Ijin Kerja
Pekerjaan Pengelasan dan Pemotongan mengikuti
contoh formulir di dalam Lampiran buku pedoman ini

x

Penyimpanan palet: Penyimpanan palet kayu kosong
harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jumlahnya
dibatasi secara tegas. Penyimpanan yang melebihi batas
memberikan kebakaran tumbuh melampaui kemampuan
proteksi kebakaran yang ada.

Lemari (lockers & cupboards): Banyak fasilitas industri
menyediakan lemari bagi karyawannya untuk menyimpan
barang-barang pribadi mereka. Lemari (locker) ini dapat
memberikan bahaya kebakaran bila pemakaiaanya tidak
rapi atau jorok, atau digunakan sebagai tempat untuk
menyimpan barang bekas seperti lap kotor atau pakaian
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yang terkena cat. Barang-barang ini dapat menyala secara
spontan atau secara kebetulan oleh korek api atau puntung
rokok yang tidak sepenuhnya dimatikan yang tidak sengaja
diletakkan karyawan di lemarinya.
c) Praktek kerumahtanggaan halaman: Kerumahtanggaan yang
baik adalah sama pentingnya untuk di dalam maupun di luar
bangunan. Kerumahtanggaan halaman yang tidak memenuhi
syarat dapat mengancam keamanan struktur bagian luar
bangunan dan barang-barang yang disimpan di halaman.
Akumulasi barang bekas dan sampah dan tumbuhnya rumput,
ilalang dan belukar yang tinggi bersebelahan dengan bangunan
atau barang-barang yang disimpan adalah bahaya yang biasa
ditemui. Penting adanya sebuah program berkala untuk
mengawasi halaman. Kerumahtanggaan halaman meliputi:
-

Pengendalian/kontrol rumput dan ilalang.

-

Peyimpanan barang di halaman secara aman.

-

Pembuangan sampah di halaman secara aman.

2) Inspeksi
a) Inspeksi/pemeriksaan kerumahtanggaan adalah merupakan
bagian penting dari sebuah program umum kerumahtanggaan.
Inspeksi/ pemeriksaan harus didefinisikan dengan baik, dan
harus meliputi:
-

Lokasi / daerah yang diperiksa.

-

Frekuensi pemeriksaan.

-

Apa kinerja yang dapat diterima.

-

Siapa yang akan melakukan pemeriksaan.

b) Inspeksi/pemeriksaan berkala menggunakan Tabel 3.1. Daftar
simak (checklist) berikut ini.

Tabel 3.1. Daftar simak (checklist) pencegahan kebakaran
No.

Perihal
Peralatan Elektrikal

44
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1.

Tidak terdapat pengabelan yang serampangan

2.

Kabel fleksibel tarik dalam kondisi baik

3.

Motor dan peralatan bebas kotoran dan minyak pelumas

6508
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No.

Perihal

4.

Letak lampu jauh dari barang mudah terbakar

5.

Sirkuit mempunyai pengaman lebur atau diproteksi dengan benar

6.

Peralatan khusus untuk daerah berbahaya (hazardous areas) (bila
dipersyaratkan)

7.

Sambungan pembumian
kontinyuitas listrik

bersih,

tidak

longgar

dan

mempunyai

Friksi
1.

Mesin diberi pelumas dengan benar

2.

Mesin disetel dengan benar
Material Bahaya Kebakaran Khusus

1.

Penyimpanan barang mudah menyala terpisah

2.

Barang non metal bersih dari sampah metal
Pengelasan dan Pemotongan

1.

Daerah diperiksa untuk keselamatan terhadap kebakaran

2.

Barang mudah terbakar ditutupi atau dipindahkan

3.

Ijin diterbitkan
Api terbuka (open flames)

1.

Jauhkan dari ruang pengecatan (spray booth)

2.

Jauhkan dari pemukaan mudah terbakar

3.

Tidak ada kebocoran gas
Permukaan yang panas (hot surfaces)

1.

Pipa panas bebas dari bahan mudah terbakar

2.

Jarak ruangan disekitar boiler dan tungku

3.

Alat solder jangan mengenai permukaan mudah terbakar

4.

Abu diletakkan di kotak metal

6509
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No.

Perihal
Merokok dan korek api

1.

”Dilarang Merokok” dan ”Tempat Merokok” ditandai dengan jelas

2.

Tidak ada puntung yang dibuang di tempat terlarang

3.

Asbak tersedia untuk digunakan

1.

Limbah yang mudah menyala ditaruh dalam kotak metal bertutup

2.

Penumpukan material di tempat yang kering dan dingin, berventilasi baik

3.

Kotak limbah yang mudah menyala dikosongkan secara berkala

4.

Kotak sampah dikosongkan setiap hari

Penyalaan Spontan (spontaneous ignition)

Listrik statis
1.

Tanki pengisi / penyalur cairan mudah terbakar dibumikan

2.

Humiditas yang sesuai dipertahankan

3.

Peralatan pemindah dibumikan

1.

Tidak ada sampah yang terakumulasi/menumpuk

2.

Penyimpanan material mudah menyala yang aman

3.

Koridor bebas tidak ada halangan

4.

Sprinkler tidak terhalang

5.

Fasilitas bebas dari material mudah terbakar yang tidak diperlukan

6.

Tidak ada kebocoran atau tetesan dari cairan mudah menyala dan
genangan di lantai

7.

Pintu tahan api / eksit tidak terhalang dan bebas dioperasikan

Kerumahtanggaan

Peralatan Pemadam Api Ringan

46
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1.

Jenis yang sesuai

2.

Dalam kondisi siap dioperasikan

3.

Di lokasi yang benar

4.

Tanggal pemeliharaan masih berlaku
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No.

Perihal

5.

Akses tidak terhalang

6.

Personil terlatih untuk menggunakannya

7.

Ditandai dengan jelas

c. Sarana jalan ke luar (means of egress).
1) Sarana jalan keluar meliputi eksit, eksit ke akses dan exit
pelepasan, tanda jalan ke luar, penerangan darurat dan fan
presurisasi tangga kebakaran.
2) Inspeksi harus dlakukan secara berkala setiap bulan, atau lebih
sering tergantung kondisi, untuk
a) Pintu:
-

Tidak boleh dikunci atau digembok

-

Kerusakan pada penutup pintu otomatik (door closer)

-

Terdapatnya ganjal atau ikatan yang membiarkan pintu
terbuka, pada pintu yang harus selalu pada keadaan
tertutup.

-

Halangan benda dan lain-lain di depan pintu eksit.

b) Tangga kebakaran:
-

Terdapatnya ganjal atau ikatan yang membiarkan pintu
tangga terbuka.

-

Bersih, dan tidak digunakan untuk tempat istirahat/merokok
penghuni/karyawan, serta tidak digunakan untuk gudang.

-

Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel,
unit AC dan sejenisnya.

-

Kerusakan pada lantai dan pegangan tangga.

c) Koridor yang digunakan sebagai jalur untuk ke luar:
-

Bebas dari segala macam hambatan.

-

Tidak digunakan untuk gudang.

d) Eksit pelepasan di lantai dasar yang menuju ke jalan umum
atau tempat terbuka di luar bangunan harus tidak boleh dikunci.
e) Tanda eksit:

6511

-

Jelas kelihatan tidak terhalang.

-

Lampu penerangannya hidup.
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3) Pemeliharaan
a) Penutup pintu otomatik (door closer) yang rusak harus segera
diperbaiki/diganti.
b) Lampu penerangan tanda eksit yang mati harus segera
diperbaiki/diganti.
4) Pengujian
a) Penerangan darurat pada sarana jalan keluar harus diuji coba
selama ½ jam setiap tahun dan selama sekurang-kurangnya
selama 10 detik setiap bulan. Waktu pengalihan ke penerangan
darurat oleh diesel generator harus tidak lebih dari 10 detik.
b) Pengujian operasional dan berkala sistem fan presurisasi
tangga kebakaran harus dilakukan setiap 6 bulan dan mengikuti
SNI 03-6571-2001 atau edisi terbaru; Sistem pengendalian
asap kebakaran pada bangunan gedung.
d. Sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara
darurat.
1) Sistem ini meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem
komunikasi suara darurat, atau sistem tata suara yang digunakan
pada keadaan darurat, dan sistem telepon petugas pemadam
(fireman’s telephone).
2) Operasi yang benar dari suatu sistem alarm kebakaran terpasang
diperlukan untuk mendeteksi situasi berbahaya secara dini,
memberitahukan penghuni untuk memudahkan evakuasi tepat
pada waktunya, memulai respon dinas / regu pemadam kebakaran,
dan pada beberapa kasus mengoperasikan sistem pemadam
otomatis. Operasi yang handal dari setiap sistem alarm kebakaran
terpasang terkait secara langsung dengan inspeksi, tes dan
pemeliharaan sistem tersebut.
3) Tanggung jawab sistem alarm kebakaran terletak pada pemilik /
pengelola bangunan, tetapi secara khas tanggung jawab terbagi
antara pemilik / pengelola, penghuni, staf sendiri dan kontraktor
luar. Sebagai akibatnya, personil dengan berbagai macam
keahlian, pada beberapa tingkat, dan dengan prioritas yang
berbeda terlibat dalam pemeliharaan dari sistem ini. Pada banyak
kasus, suatu program pemeliharaan sistem alarm kebakaran yang
efektif dapat diselesaikan melalui penggunaan maksimal dari
sumber daya sendiri yang berkualifikasi, sementara itu
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mengandalkan kepada kontraktor luar yang ahli untuk aktivitas
diluar kemampuan sumber daya sendiri tersebut.
4) Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala mengikuti SNI 03-3985-2000 atau edisi
terbaru; Tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian
sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya
kebakaran pada bangunan gedung.
5) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan berkala menggunakan Tabel 3.2.
di bawah ini

Tabel 3.2. Frekuensi inspeksi visual sistem alarm kebakaran

No.

1.

2.

Peralatan

Serah
terima ke 1
/ dites
kembali

Bulanan

Setengah
tahunan

Tahunan

Peralatan notifikasi alarm
a. Alat yang berbunyi (audible)

X

X

b. Speaker

X

X

c. Alat yang tampak (visible)

X

X

Batere sistem Fire Alarm:
X

a. Jenis Lead-Acid

X

b. Jenis Nickle-Cadmium
X

c. Jenis primer - Dry Cell

X

d. Jenis Sealed Lead-Acid
3.

Kwartal

Peralatan kontrol sistem FA yang
dimonitor untuk
alarm, supervisi, sinyal kesalahan
(trouble)

4.

b.

Pengaman lebur

X

X

c.

Peralatan interface

X

X

d.

Lampu dan LED

X

X

e.

Pasokan daya primer/utama

X

X

Peralatan kontrol sistem FA yang tidak
dimonitor
untuk alarm, supervisi, sinyal
kesalahan
b.

Pengaman lebur

X

X

c.

Peralatan interface

X

X

49
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No.

Peralatan

Serah
terima ke 1
/ dites
kembali

Bulanan

Kwartal

Setengah
tahunan

d.

Lampu dan LED

X

X

e.

Pasokan daya primer/utama

X

X

5.

Sinyal kesalahan panel control
(trouble)

X

X

6.

Peralatan komunikasi suara/alarm
darurat

X

X

7.

Sambungan kabel fiber optik

X

8.

Peralatan sekuriti / guard's tour
equipment

X

9.

Alat memulai sinyal / initiating devices:

X
X

a.

Pengambilan contoh udara / air
sampling

X

X

b.

Detektor dakting

X

X

c.

Alat pelepas jenis elektromekanik

X

X

d.

Saklar sistem pemadam
kebakaran

X

X

e.

Kotak alarm kebakaran/titik
panggil manual

X

X

f.

Detektor panas

X

X

g.

Detektor jenis energi radiasi

X

X

h.

Detektor asap

X

i.

Alat sinyal supervisi

X

X

j.

Alarm aliran air

X

X

X

10.

Peralatan interface

X

X

11.

Panel annunciator

X

X

12.

Prosedur khusus

X

X

50
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6) Frekuensi pengujian berkala menggunakan Tabel 3.3. di bawah ini

Tabel 3.3. Frekuensi Tes Sistem Alarm Kebakaran
No.

1.

2.

Peralatan

Serah terima
ke 1
/dites kembali

Bulanan

Kwartal

Setengah
tahunan

Tahunan

Peralatan notifikasi alarm
a. Alat yang berbunyi (audible)

X

X

b. Speaker

X

X

c. Alat yang tampak (visible)

X

X

Batere sistem Fire Alarm:
a. Jenis Lead-Acid
1. Charger Test

X

(ganti batere bila perlu)
2. Discharged Test (30 menit)

X

3. Load Voltage Test

X

X
X

4. Spesific Gravity

X

X

b. Jenis Nickle-Cadmium
1. Charger Test

X
X

X

(ganti batere bila perlu)
2. Discharged Test (30 menit)

X

3. Load Voltage Test

X

X
X

c. Jenis primer - Dry Cell
1. Load Voltage Test

X

X

d. Jenis Sealed Lead-Acid
1. Charger Test

X

X

(ganti batere bila perlu)
2. Discharged Test (30 menit)

X

3. Load Voltage Test

X

3.

Penghantar metalik

X

4.

Penghantar non-metalik

X

5.

Peralatan kontrol sistem FA yang
dimonitor untuk

X
X

alarm, supervisi, sinyal kesalahan
a. Fungsi

X

X

b. Pengaman lebur

X

X

c. Peralatan interface

X

X
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No.

6.

Peralatan

Serah terima
ke 1
/dites kembali

Bulanan

Kwartal

Setengah
tahunan

Tahunan

d. Lampu dan LED

X

X

e. Pasokan daya primer/utama

X

X

f. Transponder

X

X

Peralatan kontrol sistem FA yang tidak
dimonitor
untuk alarm, supervisi, sinyal kesalahan
a. Fungsi

X

X

b. Pengaman lebur

X

X

c. Peralatan interface

X

X

d. Lampu dan LED

X

X

e. Pasokan daya primer/utama

X

X

f. Transponder

X

X

7.

Sinyal kesalahan unit control (trouble)

X

X

8.

Peralatan komunikasi suara/alarm
darurat

X

X

9.

Daya kabel fiber optik

X

X

10.

Peralatan sekuriti / guard's tour
equipment

X

X

11.

Alat memulai sinyal / initiating devices:
a. Pengambilan contoh udara / air
sampling

X

X

b. Detektor dakting

X

X

c. Alat pelepas jenis elektromekanik

X

X

d. Saklar sistem pemadam kebakaran

X

X

e. Kotak alarm kebakaran/titik panggil
manual

X

X

f. Detektor panas

X

X

g. Detektor jenis energi radiasi

X

X

h. Detektor asap

X

i. Alat sinyal supervisi

X

X

X

X

j. Alarm aliran air

X

12.

Peralatan interface

X

13.

Panel annunciator

X

X

14.

Prosedur khusus

X

X

52
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e. Alat pemadam api ringan (PAR)
1) Alat pemadam api ringan meliputi alat pemadam portabel/
jinjing dan yang memakai roda.
2) Prosedur inspeksi/pemeriksaan, pengujian hidrostatik dan
pemeliharaan berkala mengikuti SNI 03-3987-1995 Tata Cara
Perencanaan Dan Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan Untuk
Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan
Gedung.
3) Inspeksi
a) Inspeksi/pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali
dipasang/digunakan, dan selanjutnya setiap bulan.
b) Inspeksi/pemeriksaan meliputi:
-

Lokasi di tempat yang ditentukan.

-

Halangan akses atau pandangan (visibilitas).

-

Pelat nama instruksi operasi jelas terbaca dan menghadap
keluar.

-

Terisi penuh ditentukan dengan ditimbang atau dirasakan
dengan diangkat.

-

Pemeriksaan visuil untuk kerusakan fisik, karat, kebocoran,
atau nozel tersumbat.

-

Bacaan penunjuk atau indikator tekanan menunjukkan pada
posisi dapat dioperasikan.

-

Untuk yang memakai roda, kondisi dari roda, kereta, slang
dan nozel.

-

Terdapat label (tag) pemeliharaan.

c) Tindakan korektif:

6517

-

Bila dalam inspeksi/pemeriksaan terdapat satu kondisi
kekurangan dari butir 5 c 2) tersebut di atas, tindakan
korektif harus segera dilakukan.

-

Alat pemadam api ringan yang dapat diisi kembali: bila
dalam inspeksi/pemeriksaan terdapat setiap kondisi
kekurangan dari butir 5 c 2), 3), 4), 5), 6) dan 7) tersebut di
atas, maka harus diberlakukan prosedur pemeliharaan yang
berlaku.

-

Alat pemadam api ringan yang tidak dapat diisi kembali: bila
dalam inspeksi/pemeriksaan terdapat setiap kondisi
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kekurangan dari butir 5 c 2), 3), 4), 5), 6) tersebut di atas,
maka harus tidak dipakai kembali, digunakan/disemprotkan,
dan harus dimusnahkan atau dikembalikan ke pabrikan.
-

Alat pemadam api ringan jenis Halon yang tidak dapat diisi
kembali: bila dalam inspeksi/pemeriksaan terdapat setiap
kondisi kekurangan dari butir 5 c 2), 4), 5), 6) tersebut di
atas,
maka
harus
tidak
dipakai
kembali,
digunakan/disemprotkan untuk pelatihan, dan harus
dikembalikan ke pabrikan, atau dikembalikan ke pemasok
untuk proses daur ulang Halon.

d) Catatan inspeksi bulanan, berisi alat pemadam api ringan yang
diinspeksi, tanggal dan paraf personil yang melakukan, harus
dimuat dalam label (tag) pemeliharaan yang dilekatkan pada
alat pemadam api ringan tersebut.
4) Pemeliharaan
a) Pemeliharaan harus dilakukan setiap tahun oleh manufaktur,
perusahaan jasa pemeliharaan alat pemadam api ringan, atau
oleh personil yang terlatih.
b) Prosedur pemeliharaan harus termasuk pemeriksaan
menyeluruh dari elemen dasar alat pemadam api ringan seperti
berikut:
-

Bagian mekanikal dari semua alat pemadam api ringan.

-

Media pemadam.

-

Cara penghembusan media pemadam.

c) Pengisian kembali: semua alat pemadam api ringan yang dapat
diisi kembali, harus diisi kembali setelah setiap penggunaan
atau seperti ditunjukkan oleh hasil inspeksi atau pemeliharaan.
5) Pengujian hidrostatik
a) Tabung bertekanan yang dipakai sebagai alat pemadam api
ringan harus diuji secara hidrostatik
b) Pengujian hidrostatik harus dilakukan oleh personil yang terlatih
dalam prosedur pengujian dan pengamanan tabung bertekanan
menggunakan fasilitas dan peralatan yang sesuai.
c) Frekuensi pengujian hidrostatik menggunakan Tabel 3.3.
f.

Sistem pompa kebakaran terpasang tetap
1) Sistem ini meliputi pompa kebakaran dan motor penggeraknya, dan
alat kontrol atau panelnya.

54
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2) Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala mengikuti SNI 03-6570-2001 atau edisi
terbaru; Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi
kebakaran.
3) Prosedur pengujian tahunan mengikuti SNI 03-6570-2001 atau
edisi terbaru; Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi
kebakaran.
4) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
berkala menggunakan Tabel 3.4
5) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
berkala katup dan sambungan pemadam kebakaran menggunakan
Tabel 3.4. Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan katup dan
komponen berikut ini.

Tabel 3.4. Ikhtisar inspeksi, tes & pemeliharaan katup
URAIAN

AKTIVITAS FREKUENSI

Katup kontrol
Disegel

Inspeksi

Mingguan

Digembok/dikunci

Inspeksi

Bulanan

Saklar Anti Rusak (Tamper proof switch)

Inspeksi

Bulanan

Eksterior

Inspeksi

Bulanan

Interior

Inspeksi

5 Tahun

Strainer, filter, orifice

Inspeksi

5 Tahun

Inspeksi

5 Tahun

Eksterior

Inspeksi

Bulanan

Interior

Inspeksi

1 tahun /5
Tahun

Strainer, filter, orifice

Inspeksi

5 Tahun

Katup alarm

Katup penahan balik (Check valve)
Interior
Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve)

6519
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URAIAN

AKTIVITAS FREKUENSI

Katup pipa kering (Dry pipe valve)
Eksterior

Inspeksi

Bulanan

Interior

Inspeksi

1 tahun

Strainer, filter, orifice

Inspeksi

5 Tahun

Sistem sprinkler

Inspeksi

3 bulan

Sambungan slang

Inspeksi

3 bulan

Rak slang

Inspeksi

3 bulan

Pompa kebakaran: relief valve pada rumah
(casing) pompa

Inspeksi

Pressure relief valve

Inspeksi

Mingguan

Sambungan Pemadam Kebakaran

Inspeksi

3 bulan

Tes

1 tahun

Posisi

Tes

1 tahun

Operasi

Tes

1 tahun

Supervisi

Tes

6 bulan

Isi air (priming)

Tes

3 bulan

Alarm tekanan udara rendah

Tes

3 bulan

Aliran penuh

Tes

1 tahun

Isi air (priming)

Tes

3 bulan

Alarm tekanan udara rendah

Tes

3 bulan

Katup pengurang tekanan dan pengaman
tekanan (Pressure Reducing and relief valve)

Pembuangan utama (main drain)

Mingguan

Katup kontrol

Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve)

Katup pipa kering (Dry pipe valve)
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URAIAN

AKTIVITAS FREKUENSI

Uji aktivasi (trip test)

Tes

1 tahun

Uji aktivasi (trip test) aliran penuh

Tes

3 tahun

Sistem sprinkler

Tes

5 tahun

Pengaman tekanan sirkulasi (circulation relief)

Tes

1 tahun

Katup pengaman tekanan (pressure relief valve)

Tes

1 tahun

Sambungan slang

Tes

5 tahun

Rak slang

Tes

5 tahun

Pemeliharaan

1 tahun

Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve) Pemeliharaan

1 tahun

Katup pipa kering (Dry pipe valve)

1 tahun

Katup pengurang tekanan dan pengaman
tekanan (Pressure Reducing and relief valve)

Katup kontrol

Pemeliharaan

g. Sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan
1) Sistem ini meliputi pemipaan dan gantungan, katup
sambungan slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada).

dan

2) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
berkala menggunakan Tabel 3.5. Ikhtisar inspeksi, pengujian dan
pemeriksaan sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan,
Tabel 3.6. Hidran pilar, dan Tabel 3.7. Sistem pipa tegak dan
hidran di bawah ini.
Tabel 3.5. Ikhtisar Inspeksi, Tes & Perawatan Sistem Pipa Tegak / Hidran
KOMPONEN
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AKTIVITAS FREKUENSI

Katup-Katup/Valve Yang Di Segel

Inspeksi

Mingguan

Katup-Katup/Valve Yang Di Gembok/Kunci

Inspeksi

Bulanan

Saklar Anti Rusak/Tamper Switches Di Katup

Inspeksi

Bulanan

Katup-Katup Penahan Balik/Check Valves

Inspeksi

5 Tahunan

Katup Pembuang/Relief Valves Di Rumah
Pompa

Inspeksi

Mingguan
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Katup Pengatur Tekanan/Pressure
Regulating Valve

Inspeksi

3 bulan

Pemipaan/Piping

Inspeksi

3 bulan

Sambungan Slang/Hose Connection

Inspeksi

3 bulan

Kotak/Rumah Slang/Hose Cabinet

Inspeksi

1 tahun

Slang/Hose

Inspeksi

1 tahun

Alat Gantungan Slang/Hose Storage Devices

Inspeksi

1 tahun

Sambungan Pemadam Kebakaran/Fire Dept.
Connection

Inspeksi

Bulanan

Alat Deteksi/Alarm Devices

Tes

3 bulan

Nozel/Hose Nozzel

Tes

1 tahun

Alat Gantungan Slang/Hose Storage Devices

Tes

1 tahun

Slang/Hose

Tes

5 tahun

Katup Pengatur Tekanan/Pressure
Regulating Valve

Tes

5 tahun

Tes Hidrostatik/Hydrostatic Test

Tes

5 tahun

Tes Aliran/Flow Test

Tes

5 tahun

Sambungan Slang/Hose Connection

Perawatan

1 tahun

Semua Katup/All Valves

Perawatan

1 tahun

Tabel 3.6. Hidran Pilar
KONDISI
Tidak dapat diakses

TINDAKAN KOREKTIF
Buat supaya dapat diakses

Kebocoran di outlet atau bagian atas Perbaiki atau ganti gasket, paking,
hidran pilar
atau komponen seperlunya

58
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Keretakan di batang pilar hidran

Perbaiki atau ganti

Outlet

Beri pelumas atau kencangkan
seperlunya
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Alur nozel yang aus

Perbaiki atau ganti

Mur operasi hidran yang aus

Perbaiki atau ganti

Ketersediaan kunci hidran

Pastikan kunci hidran tersedia

Tabel 3.7. Sistem Pipa Tegak / Hidran
KOMPONEN / TITIK SIMAK

TINDAKAN KOREKTIF

Sambungan Slang
Tutup hilang

Ganti

Sambungan slang rusak

Perbaiki

Roda pemutar katup hilang

Ganti

Gasket tutup hilang atau rusak Ganti
Katup bocor

Tutup katup dan perbaiki

Terhalang benda lain

Pindahkan

Katup tidak dapat lancar
dioperasikan

Diberi pelumas atau perbaiki

Pemipaan
Kerusakan pada pemipaan

Perbaiki

Katup kontrol rusak

Perbaiki atau ganti

Gantungan / penopang pipa
hilang atau rusak

Perbaiki atau ganti

Kerusakan pada alat supervisi

Perbaiki atau ganti

Slang
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Inspeksi

Lepaskan dan periksa slang,
termasuk gasket, dan pasang kembali
pada rak atau penggulung (reel)

Ditemui berjamur, berlubang,
kasar dan pelapukan

Ganti dengan slang sesuai standar

Kopling rusak

Ganti atau perbaiki
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Gasket hilang atau lapuk

Ganti

Alur kopling yang tidak cocok/
tidak kompatibel

Ganti atau sediakan adaptor

Slang tidak tersambung ke
katup

Sambung kembali

Nozel slang
Hilang

Ganti dengan nozel sesuai standar

Gasket hilang atau lapuk

Ganti

Halangan/obstruksi

Pindahkan

Nozel tidak dapat lancar
dioperasikan

Perbaiki atau ganti

Alat penyimpan slang (rak
dan penggulung)
Sukar dioperasikan

Perbaiki atau ganti

Rusak

Perbaiki atau ganti

Halangan/obstruksi

Pindahkan

Slang disimpan / digulung
secara salah

Disimpan / digulung kembali secara
benar

Bila ditempatkan dalam kotak,
Perbaiki atau pindahkan semua
apakah rak akan berputar
keluar sekurang-kurangnya 90 halangan
derajat?
Kotak slang

60
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Periksa kondisi umum untuk
bagian yang rusak atau
berkarat

Perbaiki atau ganti komponen; bila
perlu, ganti seluruh kotak slang

Pintu kotak tidak dapat dibuka
penuh

Perbaiki atau pindahkan halangan

Kaca pintu retak atau pecah

Ganti

Bila jenis break glass, apakah

Perbaiki atau ganti
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kunci berfungsi?
Tidak ada tanda identifikasi
Pasang tanda identifikasi
berisi alat pemadam kebakaran
Terhalang benda lain

Pindahkan

Semua katup, selang, nozel,
alat pemadam api ringan dan Pindahkan semua benda yang tidak
lain-lain dapat diakses dengan terkait
mudah

3) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
berkala katup dan sambungan pemadam kebakaran menggunakan
Tabel 3.4.
4) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
tangki air /reservoir menggunakan Tabel 3.8.
Tabel 3.8. Ikhtisar Inspeksi, Tes & Pemeliharaan Tangki/Reservoir Air
URAIAN

6525

AKTIVITAS

FREKUENSI

Kondisi air di dalam tangki

Inspeksi

1 bulan

Katup kontrol

Inspeksi

Mingguan/bulanan
(Tabel 3.4)

Tinggi air

Inspeksi

Bulanan

Eksterior

Inspeksi

3 bulan

Stuktur penopang

Inspeksi

3 bulan

Tangga dan platform

Inspeksi

3 bulan

Daerah sekeliling

Inspeksi

3 bulan

Permukaan yang
dicat/dilapisi

Inspeksi

Sambungan ekspansi
(expantion joint)

Inspeksi

1 tahun

Interior

Inspeksi

3 tahun/5 tahun

1 tahun
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Katup penahan balik (check
valve)

Inspeksi

5 tahun

Alarm tinggi air

Tes

6 bulan

Indikator tinggi air

Tes

5 tahun

Pembuangan endapan

Pemeliharaan

6 bulan

Katup kontrol

Pemeliharaan

Tabel 3.4

Katup penahan balik (check
valve)

Pemeliharaan

Tabel 3.4

5) Prosedur uji serah terima, dan frekuensi inspeksi/pemeriksaan,
pengujian dan pemeliharaan berkala pompa kebakaran hidran (bila
ada) harus dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam butir a. 6. b.
dan c. tersebut di atas.
6) Inspeksi
a) Tabel 3.7 harus digunakan untuk inspeksi, pengujian dan
pemeliharaan semua kelas sistem pipa tegak dan slang atau
hidran bangunan.
b) Titik simak dan tindakan korektif yang diuraikan dalam Tabel
3.6. dan Tabel 3.7. harus diikuti untuk memastikan bahwa
komponen bebas dari karat, benda asing, kerusakan fisik, atau
kondisi lain yang berpengaruh merugikan pada operasi sistem.
c) Pemipaan dan fiting harus diinspeksi setiap tahun untuk kondisi
yang baik dan bebas dari kebocoran, karat, kerusakan mekanik
dan kelurusan pemipaan.
d) Penunjuk tekanan (pressure gauge) harus diinspeksi setiap
bulan untuk menjamin dalam kondisi baik dan bahwa tekanan
air normal sistem dipertahankan.
e) Semua katup kontrol harus diinspeksi setiap minggu. Katup
yang dikunci atau disupervisi dari jauh secara elektrik
diperbolehkan diinspeksi setiap bulan.
f) Setelah setiap perubahan atau perbaikan, harus dilakukan
pemeriksaan untuk menjamin bahwa sistem ada dalam
keadaan siaga dan semua katup kontrol ada dalam posisi
normal dan disupervisi lokal (terkunci) atau jauh secara elektrik.
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g) Pemeriksaan katup kontrol harus menjamin bahwa katup ada di
kondisi berikut:
-

Pada posisi normal terbuka atau tertutup.

-

Disupervisi secara benar, terkunci atau jauh secara elektrik.

-

Dapat diakses.

-

Tidak ada kebocoran.

-

Ditandai dengan tanda identifikasi yang sesuai (tag).

h) Katup pengurang tekanan pada sambungan slang atau kotak
hidran, dan semua katup pengurang tekanan lainnya yang
terpasang pada sistem proteksi kebakaran harus diinspeksi
setiap 3 bulan (kwartal) untuk memastikan sebagai berikut:

i)

j)

-

Roda pemutar tidak hilang atau patah.

-

Tidak ada kebocoran.

Katup slang harus diinspeksi setiap tiga bulan (kwartal) untuk
memastikan sebagai berikut:
-

Semua kerusakan harus diperbaiki.

-

Tutupnya ada dan tidak rusak.

-

Tidak ada kerusakan pada ulir.

-

Roda pemutar tidak hilang atau patah.

-

Tidak ada kerusakan pada gasket.

-

Tidak ada sumbatan.

Sambungan pemadam kebakaran (siamese) harus diinspeksi
setiap tiga bulan (kwartal) untuk memastikan sebagai berikut:
-

Tampak jelas dan dapat diakses.

-

Tutupnya ada dan tidak rusak.

-

Gasketnya ada dan dalam kondisi baik

-

Ada tanda identifikasi

-

Katup penahan balik (check valve) tidak bocor

k) Hidran halaman/pilar hidran harus diinspeksi setiap tahun dan
setelah setiap operasi seperti yang diuraikan dalam Tabel 3.6.
l)

Kotak slang hidran halaman/pilar hidran harus diinspeksi setiap
tiga bulan (kwartal) seperti yang diuraikan dalam Tabel 3.7.

7) Pengujian
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a) Bila terdapat kemungkinan kerusakan karena air, pengujian
tekanan udara harus dilakukan pada tekanan 1,7 bar sebelum
pengisian air ke dalam sistem.
b) Pengujian aliran air harus dilakukan setiap lima tahun pada
sambungan slang terjauh secara hidrolik dari setiap zona
sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan, untuk
verifikasi bahwa pasokan air masih memberikan rancangan
tekanan pada aliran yang dipersyaratkan.
c) Penunjuk tekanan harus diganti atau diuji setiap lima tahun
dengan membandingkannya dengan sebuah penunjuk tekanan
yang telah dikalibrasi.
d) Semua katup kontrol setiap tahun harus dioperasikan penuh
dan dikembalikan ke posisi normalnya.
e) Katup pengurang tekanan atau katup pengatur tekanan pada
pipa tegak, sambungan sprinkler ke pipa tegak, dan kotak
hidran yang dilengkapi dengan katup ini, harus diuji coba
dengan aliran penuh setiap lima tahun sekali.
f) Hidran halaman/pilar hidran harus diuji coba setiap tahun untuk
menjamin fungsinya dengan cara setiap hidran harus dibuka
penuh sampai semua kotoran dan benda asing terbuang ke luar
selama tidak kurang dari satu menit.
8) Pemeliharaan
a) Pemeliharaan dan perbaikan harus dilakukan sesuai dengan
Tabel 3.5, Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.
b) Sambungan slang: setelah setiap pemakaian, semua slang
harus dibersihkan, dibuang airnya dan dikeringkan seluruhnya
sebelum dipasang kembali.
c) Batang operasi (stem) dari katup kontrol jenis OS&Y (outside
screw & yoke) setiap tahun harus diberi pelumas/gemuk, dan
kemudian ditutup penuh dan dibuka kembali untuk menguji
operasi dan mendistribusikan pelumasnya.
d) Bila tutup sambungan pemadam kebakaran (siamese) tidak ada
pada tempatnya, bagian dalam sambungan pemadam
kebakaran harus diperiksa untuk halangan atau sumbatan.
e) Hidran halaman/pilar hidran harus diberi pelumas setiap tahun
untuk menjamin bahwa semua batang, tutup, sumbat dan ulir
ada dalam kondisi operasi yang baik.
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f) Kotak
slang
hidran
halaman/pilar
hidran
harus
dipelihara/dirawat setiap tahun untuk menjamin bahwa semua
slang kebakaran dan kelengkapannya ada dalam kondisi dapat
digunakan.
h. Sistem sprinkler otomatik
1) Sistem ini meliputi pemipaan dan gantungan, katup, kepala
sprinkler serta pompa kebakaran sprinkler.
2) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
berkala menggunakan Tabel 3.9 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan
pemeliharaan sistem sprinkler otomatik di bawah ini.

Tabel 3.9.Ikhtisar Inspeksi, Tes & Perawatan Sistem Springkler
KOMPONEN

AKTIVITAS

FREKUENSI

Springkler/Sprinklers

Inspeksi

1 tahun

Cadangan Springkler/Spare Sprinklers

Inspeksi

1 tahun

Pemipaan & Sambungan/Pipe & Fittings

Inspeksi

1 tahun

Katup-Katup/Valve Yang Di Segel

Inspeksi

Mingguan

Katup-Katup/Valve Yang Di Gembok/Kunci

Inspeksi

Bulanan

Saklar Anti Rusak/Tamper Switches Di Katup

Inspeksi

Bulanan

Katup Alarm/Alarm Valve

Inspeksi

Bulanan

Katup-Katup Penahan Balik/Check Valves

Inspeksi

5 Tahun

Katup Pembuang/Relief Valves Di Rumah Pompa

Inspeksi

Mingguan

Katup Pengatur Tekanan/Pressure Regulating Valves

Inspeksi

3 bulan

Sambungan Pemadam Kebakaran

Inspeksi

Bulanan

Meteran (sistim pipa basah)/Gauges

Inspeksi

Bulanan

Pembuangan Air/Main Drains

Tes

3 bulan

Katup-Katup Kendali/Control Valves – Posisi

Tes

3 bulan

Katup-Katup Kendali/Control Valves – Operasi

Tes

6 bulan

Pengawasan & Supervisi/Control – Supervisory

Tes

3 bulan
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Katup Pengatur Tekanan/Pressure Regulating Valves

Tes

1 tahun

Pembuangan Sirkulasi/ Circulation Relief

Tes

1 tahun

Katup Pengaman / Pressure Relief Valve

Tes

1 tahun

Springkler Temp. Extra Tinggi/Sprinklers – Extra High
Temp.

Tes

5 Tahun

Springkler Fast Response/Sprinklers – Fast Response

Tes

20 Tahun dan
kemudian tiap
10 tahun

Springkler

Tes

50 Tahun dan
kemudian tiap
10 tahun

Alat Ukur (sistim pipa basah)/Gauges

Tes

5 Tahun

Pemeliharaan

1 tahun

Semua Katup /All Valves

3) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
berkala katup dan sambungan pemadam kebakaran menggunakan
Tabel 3.4.
4) Prosedur uji serah terima, dan frekuensi inspeksi/pemeriksaan,
pengujian dan pemeliharaan berkala pompa kebakaran sprinkler
harus dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam butir f. 2) dan 3)
tersebut di atas.
5) Frekuensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
tangki air / reservoir menggunakan Tabel 3.8.
6) Inspeksi
a) Kepala sprinkler harus diinspeksi setiap tahun:
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-

Untuk kebocoran, bebas dari karat, benda asing, cat dan
kerusakan fisik; dan harus dipasang dalam orientasi yang
benar (misal jenis tegak, penden atau dinding (sidewall).

-

Sprinkler jenis tabung gelas yang tabungnya kosong harus
diganti.

-

Sprinkler yang dipasang dalam ruang tersembunyi seperti di
atas langit-langit tidak perlu diinspeksi.

-

Halangan pada pola pancaran air harus dikoreksi.
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b) Pasokan sprinkler cadangan harus diperiksa untuk:
-

Jumlah dan jenis sprinkler cadangan, dan

-

Sebuah kunci sprinkler untuk setiap jenis sprinkler.

c) Pemipaan dan fiting harus diinspeksi setiap tahun:
-

Untuk kondisi yang baik dan bebas dari kebocoran, karat,
kerusakan mekanik dan kelurusan pemipaan.

-

Bebas dari muatan beban eksternal oleh benda yang
terletak di atas pipa atau digantung dari pipa.

-

Pemipaan yang dipasang dalam ruang tersembunyi seperti
di atas langit-langit tidak perlu diinspeksi.

d) Gantungan dan penahan seismik/gempa harus diinspeksi setiap
tahun:
-

Bebas dari kerusakan atau longgar: yang rusak harus
diganti/diperbaiki, dan yang longgar harus dikencangkan.

-

Gantungan dan penahan seismik/gempa yang dipasang
dalam ruang tersembunyi seperti di atas langit-langit tidak
perlu diinspeksi.

e) Penunjuk tekanan pada sistem sprinkler jenis pipa basah harus
diinspeksi setiap bulan untuk menjamin dalam kondisi baik dan
bahwa tekanan air normal sistem dipertahankan.
f) Peralatan alarm aliran air meliputi bel motor air mekanik (water
motor gong) dan jenis saklar tekanan, dan alarm aliran air harus
diinspeksi setiap tiga bulan (kwartal) untuk verifikasi bahwa
peralatan alarm bebas dari kerusakan fisik.
g) Semua katup kontrol harus diinspeksi setiap minggu seperti
dilakukan pada sistem pipa tegak dan slang.
h) Setelah setiap perubahan atau perbaikan, harus dilakukan
pemeriksaan untuk menjamin bahwa sistem ada dalam
keadaan siaga dan semua katup kontrol ada dalam posisi
normal dan disupervisi lokal (terkunci) atau jauh secara elektrik.
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i)

Pemeriksaan katup kontrol harus menjamin bahwa katup ada di
kondisi sebagaimana dimaksud dalam sistem pipa tegak dan
slang.

j)

Katup pengurang tekanan pada sistem sprinkler harus
diinspeksi setiap tiga bulan (kwartal) untuk memastikan sebagai
berikut:
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-

Roda pemutar tidak hilang atau patah

-

Tidak ada kebocoran

k) Sambungan pemadam kebakaran (siamese) harus diinspeksi
setiap tiga bulan (kwartal) seperti dilakukan pada sistem pipa
tegak dan slang.
7) Pengujian
a) Sprinkler
-

Bila dipersyaratkan dalam bagian pedoman ini, contoh
sprinker harus diserahkan ke sebuah laboratorium pengujian
yang dikenali dan diterima oleh instansi berwenang, untuk
diuji coba.

-

Bila sprinkler telah digunakan selama 50 tahun, maka harus
diganti; atau contoh representatif dari satu atau lebih lokasi
harus diuji coba. Prosedur uji coba harus diulangi pada
setiap selang waktu 10 tahun.

-

Sprinkler jenis waktu tanggap cepat (fast response) yang
telah digunakan selama 20 tahun harus diuji coba. Prosedur
uji coba harus diulangi pada setiap selang waktu 10 tahun.

-

Bila sprinkler telah digunakan selama 75 tahun, maka harus
diganti; atau contoh representatif dari satu atau lebih lokasi
harus diuji coba. Prosedur uji coba harus diulangi pada
setiap selang waktu 5 tahun.

-

Sprinkler kering yang telah digunakan selama 10 tahun
harus diuji coba atau diganti. Bila dilakukan pemeliharaan,
harus diuji coba kembali pada setiap selang waktu 10 tahun.

-

Contoh representatif sprinkler untuk diuji coba harus terdiri
dari sekurang-kurangnya empat sprinkler atau 1% (satu per
seratus) dari jumlah sprinkler per contoh, mana yang lebih
besar. Bila satu sprinkler dalam contoh representatif gagal
memenuhi persyaratan uji coba, maka semua sprinkler yang
terwakili dalam contoh representatif tersebut harus diganti.

b) Penunjuk tekanan harus diganti atau diuji setiap lima tahun
dengan membandingkannya dengan sebuah penunjuk tekanan
yang telah dikalibrasi.
c) Peralatan alarm
-
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Bel motor air mekanik (water motor gong) dan jenis saklar
tekanan harus diuji coba setiap tiga bulan (kwartal).
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-

Alarm aliran air harus diuji coba setiap enam bulan.

-

Pengujian alarm aliran air pada sistem jenis pipa basah
harus dilakukan dengan membuka sambungan tes
inspektur.

-

Pengujian alarm aliran air pada sistem jenis pipa kering, praaksi atau banjir, dilakukan dengan membuka sambungan
terlangkaui (by-pass).

d) Semua katup kontrol setiap tahun harus dioperasikan penuh
dan dikembalikan ke posisi normalnya.
e) Katup pengurang tekanan atau katup pengatur tekanan pada
sistem sprinkler, harus diuji coba dengan aliran penuh setiap 5
tahun sekali.
8) Pemeliharaan
a) Sprinkler
-

Sprinkler pengganti harus mempunyai karakteristik yang
benar sesuai dengan aplikasi dimaksud. Karakteristik ini
harus termasuk sebagai berikut:
x

Jenis.

x

Ukuran lubang (orifice) dan faktor-K.

x

Klasifikasi temperatur.

x

Pelapis (coating), bila ada.

x

Jenis deflektor (misal jenis tegak, penden atau dinding
(sidewall).

x

Persyaratan rancangan.

-

Hanya sprinkler baru yang terdaftar (listed) boleh digunakan
untuk mengganti sprinkler terpasang.

-

Sprinkler jenis khusus dan lekas-tanggap (quick response)
harus diganti dengan sprinkler dari manufaktur, model,
ukuran lubang (orifice), klasifikasi temperatur dan
karakteristik tanggap termal, dan faktor-K yang sama. Bila
sprinkler jenis khusus dan lekas-tanggap ini tidak lagi
diproduksi, sebuah sprinkler jenis khusus dan lekas-tanggap
dengan karakteristik kinerja sebanding harus dipasang.

b) Pasokan sprinkler cadangan
-
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Stok sprinkler cadangan harus meliputi semua jenis dan
nominal sprinkler terpasang dan harus sebagai berikut:
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-

x

Untuk fasilitas terproteksi yang mempunyai kurang dari
300 sprinkler  tidak kurang dari 6 sprinkler.

x

Untuk fasilitas terproteksi yang mempunyai 300 sampai
dengan 1000 sprinkler  tidak kurang dari 12 sprinkler.

x

Untuk fasilitas terproteksi yang mempunyai lebih dari
1000 sprinkler  tidak kurang dari 24 sprinkler.

Sebuah kunci pas khusus sprinkler harus disediakan dan
disimpan bersama sprinkler cadangan untuk digunakan
dalam membongkar dan memasang sprinkler. Satu kunci
harus disediakan untuk setiap jenis sprinkler terpasang.

c) Sprinkler untuk proteksi ruangan pengecatan harus dilindungi
terhadap residu semprotan cat, menggunakan kantung plastik
tebal maksimum 0,076 mm atau kantung kertas. Kantung harus
diganti kalau sudah kotor oleh residu.
d) Sprinkler dan nozel otomatik yang digunakan untuk proteksi
peralatan masak komersial dan sistem ventilasinya, harus
diganti setiap tahun. Bila inspeksi tahunan tidak menunjukkan
terdapatnya akumulasi lemak atau benda lain pada sprinkler
dan nozel otomatik, maka tidak perlu diganti.
e) Sistem jenis pipa kering
-

Sistem jenis pipa kering harus dijaga kering setiap saat.

-

Pengering udara dan kompresor udara yang digunakan
bersama dengan sistem jenis pipa kering harus dipelihara
sesuai dengan instruksi manufaktur.

f) Batang operasi (stem) dari katup kontrol jenis OS&Y (outside
screw & yoke) setiap tahun harus diberi pelumas/gemuk, dan
kemudian ditutup penuh dan dibuka kembali untuk menguji
operasi dan mendistribusikan pelumasnya.
g) Bila tutup sambungan pemadam kebakaran (siamese) tidak ada
pada tempatnya, bagian dalam sambungan pemadam
kebakaran harus diperiksa untuk halangan atau sumbatan.
i.

Sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain
1) Sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain adalah sistem
pemadam otomatis yang menggunakan bahan khusus bukan
hanya air, berkaitan dengan sifat bahan dan proses yang
diproteksi.
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2) Sistem pemadam kebakaran ini meliputi sistem kimia kering atau
basah, sistem pemadam gas luapan total atau aplikasi lokal, dan
sistem busa.
3) Inspeksi, pengujian dan pemeliharaan mengikuti pedoman
manufaktur, atau dalam hal pedoman pemeliharaan belum
mempunyai SNI, dapat digunakan standar baku dan pedoman
teknis yang diberlakukan oleh instansi yang berwenang.
j.

Sistem pengendalian dan manajemen asap
1) Sistem pengendalian asap meliputi sistem yang menggunakan
perbedaan tekanan dan aliran udara untuk meyempurnakan satu
atau lebih hal berikut:
a) Menghalangi asap yang masuk ke dalam sumur tangga, sarana
jalan ke luar, daerah tempat berlindung, saf lif, atau daerah
yang serupa.
b) Menjaga lingkungan aman yang masih dapat dipertahankan
dalam daerah tempat berlindung dan sarana jalan ke luar
selama waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi.
c) Menghalangi perpindahan asap dari zona asap.
d) Memberikan kondisi di luar zona kebakaran yang
memungkinkan petugas mengambil tindakan darurat untuk
melakukan operasi penyelamatan dan untuk melokalisir serta
mengendalikan kebakaran.
2) Sistem manajemen asap meliputi metodologi dasar teknik untuk
memperkirakan lokasi asap di dalam atrium, mal tertutup dan
ruangan bervolume besar yang sejenis, yang disebabkan oleh
kebakaran dalam ruangan tersebut atau dalam suatu ruangan yang
bersebelahan.
3) Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala sistem pengendalian asap mengikuti SNI 036571-2001 atau edisi terbaru; Sistem pengendalian asap
kebakaran pada bangunan gedung.
4) Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala sistem manajemen asap mengikuti SNI 037012-2004 atau edisi terbaru; Sistem manajemen asap di dalam
mal, atrium dan ruangan bervolume besar.

10. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Plambing dan Pompa
a. Sistem Plambing
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1) Ground Reservoir
a) Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai permukaan
batas atas.
b) Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai permukaan
batas bawah.
2) Pompa Air Bersih
Memeriksa indikasi status pompa air bersih.
b. Memeriksa trip alarm pompa air bersih.
1) Roof Tank
a) Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai permukaan
batas atas.
b) Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai permukaan
batas bawah.
2) Cabang Utama Pemipaan Air Bersih
a) Memeriksa pengaturan pembukaan dan penutupan aliran pipa
air utama.
b) Memeriksa indikasi aliran air terbuka atau tertutup.
3) Peralatan Utama
a) Pompa Delivery Centrifugal Self Priming.
b) Pompa Hydrophor lantai atap Centrifugal.
c) Top Reservoir Tank .
d) Pressure Water Tank .
e) Pump Pit Submersible Sewage.
f) Pompa Kuras Reservoir Submersible Sewage.
g) Unit Pengolah Limbah.
h) Peralatan Pompa Air Mancur lengkap Instalasi & Asesorisnya
c. Instalasi dan Fixtures
Instalasi Pemipaan lengkap Accessories
1) Pipa GSP.
2) Pipa Cast Iron.
3) Pipa PVC.
d. Sanitary Fixtures pada ruang toilet
1) Pengering Tangan (hand dryer’).
2) Kloset duduk.
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3) Lavatory.
4) Urinoir.
5) Shower.
6) Kloset jongkok.
D. KOMPONEN ELEKTRIKAL BANGUNAN GEDUNG
Untuk bangunan dengan ketinggian di atas delapan lantai harus dilengkapi
dengan tiga sumber catu daya: pasokan dari Perusahan Listrik Negara (PLN),
Pembangkit Listrik Cadangan (Genset) dan Unit Catu Daya Pasokan
Sementara (UPS – Uninterupted Power Supply).
Semua kabel untuk keperluan instalasi harus terbuat dari kabel tahan api.
1. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Elektrikal
Pekerjaan Perawatan, Pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan
gedung meliputi pekerjaan :
a. Pemeliharaan dan perawatan instalasi listrik dan penerangan perlu
memperhatikan penghematan energi listrik.
b. Pemeliharaan panel distribusi tegangan menengah (TM) dan tegangan
rendah (TR).
c. Pemeliharaan panel panel listrik di tiap-tiap lantai gedung.
d. Pemeliharaan genset beserta kelengkapannya.
e. Memeriksa kondisi operasi peralatan listrik dengan menggunakan alat
infra red investigation.
Tabel berikut menunjukkan metode pemeliharaan sistem Listrik:
No.

SUB SISTEM

1

I.

2

POWER SUPPLY
A.Transformator
(trafo kering)
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KEGIATAN
3

1. Inspection

RINCIAN KEGIATAN
4

a. Relay pengaman
b. Bushing
c. Terminal
d. Dudukan transformator
e. Kondisi fisik transformator
f. Temperatur transformator
g. Peralatan pengamanan dan pengukuran
h. Temperatur dan kondisi udara ruangan
transformator
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No.

SUB SISTEM

B. UPS (Sealed
Type)

KEGIATAN

2. Service

a. Pembersihan bagian luar trafo
b. Penyesuaian temperature dan kondisi udara
ruangan transformator

3. Penggantian peralatan
dan spare part

Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan

1. Inspection

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2. Service

a. Pengencangan baut
b. Pembersihan terminal
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan

3. Penggantian peralatan
dan spare part
II.

SISTEM DISTRIBUSI
A. Panel Tegangan
Menengah

1. Inspection

2. Service

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
B. Panel Distribusi
Utama Tegangan
Menengah
(LVMDP)
a. Rumah Panel
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RINCIAN KEGIATAN
i. Koneksi kabel pada terminal bushing dan sistem
pentanahan

Kondisi kabel
Fuse
Relay
Kondisi Battery Back Up
Terminal Battery
Kalibrasi alat penunjuk di panel UPS
Fungsi sistim control

a. Komponel panel TM (Load Break Switch,
Earthing Switch, HRC Fuse, Lightning Arrester,
Interlock System, Peralatan pengukuran dan
Seluruh peralatan bantunya)
a. Pengukuran tahanan pentanahan
b. Pembersihan elektroda pentanahan
c. Pengukuran dan pembersihan tahanan kontak
LBS dan Earthing Switch
d. Pengujian interlocking secara elektrikal dan
mekanik pada panel TM
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan

1. Inspection

a. Pemeriksaan rumah panel
b. Kondisi fisik kabel feeder dan kabel control
c. Terminal kabel, mur dan baut

2. Service

a. Pembersihan rumah panel
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No.

SUB SISTEM

b. Komponen
Peralatan
Proteksi

KEGIATAN

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak

Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan

1. Inspection
2. Service

Pemeriksaan komponen peralatan proteksi
a. Pembersihan air, kelembaban, debu, dan
kotoran
b. Pengujian trip MCCB,& MCB dengan
menggunakan Current Injector
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
c. Busbar

1. Inspection
2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak

d. Alat pengukur

1. Inspection

2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
e. Pilot Lamp dan
Fuse

1. Inspection
2. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak

f. Kabel Feeder
Tegangan
Menengah
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RINCIAN KEGIATAN
b. Perapihan jalur kabel pada panel
c. Pengencangan kabel, mur dan baut
d. Pengecatan ulang

1. Inspection

a. Pemeriksaan panel-panel busbar
b. Pemeriksaan terminal kabel dan circuit breaker
a. Pembersihan panel-panel busbar dari air,
kelembaban, debu dan kotoran
b. Pengencangan terminal kabel dan circuit breaker
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan
a. Pencatatan penunjukan semua alat ukur setiap
jam
b. Pencatatan dan pembukuan kurva beban listrik
dari output travo
c. Evaluasi dan penanggulangannya dari hasil
pencatatan
d. Pemeriksaan terminal kabel ke meteran
a. Pengencangan terminal kabel ke meteran
b. Kalibrasi semua alat pengukur pada panel
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan
a. Fungsi pilot lamp tiap-tiap fase
b. Pemeriksaan terminasi pilot lamp pada panel
Penggantian bola lampu dan fuse serta peralatan
dan spare part bila terjadi kerusakan
a. Kabel-kabel feeder, rak kabel, sambungan,
terminasi dan peralatan bantunya
b. Kondisi fisik kabel feeder
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No.

SUB SISTEM

KEGIATAN
2. Service

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
f. Kabel Feeder
Tegangan
Rendah

1. Inspection
2. Service

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
h. Busduct

1. Inspection
2. Service

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
III.

BEBAN LISTRIK
A. Panel-Panel
Beban
a. MCB dan MCCB

1. Inspection
2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak

b. Busbar

1. Inspection
2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
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RINCIAN KEGIATAN
a. Pembersihan pada kabel feeder, rak kabel,
sambungan, terminasi
b. Perapihan kabel feeder
c. Pengukuran tahanan isolasi dengan megger
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan
a. Kabel-kabel feeder, rak kabel, sambungan,
terminasi dan peralatan bantunya
a. Pembersihan pada kabel feeder, rak kabel,
sambungan, terminasi
b. Perapihan kabel feeder
c. Pengukuran tahanan isolasi dengan megger
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan
Kondisi fisik busduct
a. Pembersihan busduct, feeding end, tap-off box,
MCCB, MCB, Fuse
b. Pengukuran tahanan isolasi dengan Megger
c. Pengujian MCB/MCCB dalam Tap-off box
Busduct
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan

Pemeriksaan kondisi fisik
a. Pembersihan air, kelembaban, debu dan kotoran
b. Pengujian trip MCB dan MCCB dengan
menggunakan Current Injector
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan
a. Pemeriksaan kondisi fisik Busbar panel-panel
beban
b. Pemeriksaan terminasi kabel dan circuit breaker
a. Pembersihan air, kelembaban, debu dan kotoran
b. Pengencangan terminasi kabel dan circuit
breaker
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan
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No.

SUB SISTEM

c. Alat pengukur
(Metering)

KEGIATAN

1. Inspection

2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
d. Pilot Lamp dan
Fuse

1. Inspection
2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak

B. Sistem
Penerangan

1. Inspection
2. Service

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak

RINCIAN KEGIATAN

a. Pencatatan penunjukan semua alat ukur (Vmeter, A-Meter, Kwh-meter)
b. Evaluasi hasil pencatatan
c. Pemeriksaan terminasi kabel ke meteran
a. Pengencangan terminasi kabel, mur dan baut
b. Kalibrasi semua alat ukur
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan
a. Fungsi pilot lamp tiap-tiap fase
b. Pemeriksaan terminasi pilot lamp pada panel
Pengencangan terminasi pilot lamp di panel
Penggantian bola lampu dan fuse serta peralatan
dan spare part bila terjadi kerusakan
a.
b.
a.
b.
c.
a.
b.
c.

C. Sistem Kontrol
Penerangan

1. Inspection

2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
D. Stop Kontak dan
Saklar
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1. Inspection
2. Service
3. Penggantian peralatan

Pengamatan setiap titik lampu
Kondisi Battery Back Up pada lampu emergency
Pembersihan armature
Pengukuran intensitas penerangan dengan
Luxmeter
Pengujian tahanan isolasi dengan Megger 500 V
Penggantian bola lampu bila terjadi kerusakan
atau telah melampaui batas usia pakai
Penggantian Battery Back Up pada lampu
emergency
Penggantian peralatan dan spare part bila terjadi
kerusakan

a. Pemeriksaan dan pengamatan seluruh titik
lampu
b. Kondisi sistim control secara keseluruhan
(Transmission, terminal, Transformer, Relay,
Contact Output Terminal, instalasi dan peralatan
bantunya).
Pembersihan seluruh sistem control
Penggantian komponen system kontrol bila terjadi
kerusakan
Pemeriksaan dan pengamatan fungsi dari seluruh
stop kontak dan saklar
Pengecekan instalasi dengan Megger 500 V
Penggantian saklar, stop kontak serta peralatan lain
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No.

SUB SISTEM

KEGIATAN
dan spare part bila
rusak

E. Under Floor Duct
dan/atau Reised
Floor System

1. Inspection

2. Service

3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
F. Sistem Pertanahan

1. Inspection

2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak
G. Sistem Penangkal
Petir

1. Inspection

2. Service
3. Penggantian peralatan
dan spare part bila
rusak

RINCIAN KEGIATAN
bila terjadi kerusakan
a. Pemeriksaan dan pengamatan seluruh Service
Box dan Junction Box termasuk seluruh
outletnya
b. Pemeriksaan tahanan isolasi stop kontak dalam
floor duct/raised floor dengan Megger
a. Pembersihan seluruh service box dan junction
box
b. Pengujian tahanan isolasi stop kontak dalam
floor duct/raised floor dengan megger
a. Penggantian Service Box dan Junction Box serta
peralatan lainnya bila terjadi kerusakan
b. Penggantian conduit/kabel bila rusak atau tidak
sesuai standar nilai tahanannya
a. Pengamatan seluruh bak kontrol termasuk
koneksi kabelnya
b. Pengukuran tahanan pertanahan bila tahanan di
atas standar
a. Pembersihan elektroda pentanahan
b. Perbaikan tahanan pertanahan bila tahanan di
atas standar
Penggantian kabel dan peralatan lain bila terjadi
kerusakan
a. Pengamatan seluruh bak kontrol termasuk
koneksi kabelnya
b. Pengukuran tahanan pentanahan setiap bak
dengan Earth Tester
a. Pembersihan elektroda pentanahan
b. Perbaikan tahanan pentanahan di atas standar
Penggantian kabel dan peralatan lain bila terjadi
kerusakan

1) Pemeliharaan Sistem Kelistrikan
a) Umum
Sistem Kelistrikan Bangunan Gedung meliputi :
-

-
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Sistem Power Supply
x

Transformator.

x

UPS (Uninterrupted Power Supply).

Sistem Distribusi
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x

Panel Distribusi Tegangan Menengah

x

Panel Distribusi Tegangan Rendah

x

Kabel Feeder Tegangan Menengah

x

Kabel Feeder Tegangan Rendah

x

Busduct

-

Sistem Pembumian (grounding system/aarde)

-

Sistem Penangkal Petir

b) Standard Operation Procedure
Metoda pengoperasian untuk Sistem Kelistrikan adalah
sebagai berikut.
-

Transformator
x

Sebelum
melakukan
pemeriksaan antara lain :

pengoperasian

dilakukan

o Memastikan transformator dalam keadaan bersih.
o Memeriksa semua sambungan kabel pada terminal
transformator, dalam posisi benar dan kuat.
x
-

Pemeriksaan terhadap transformator secara periodik tiap
1 (satu) jam secara terus menerus.

UPS
Sebelum pengoperasian UPS dilakukan pemeriksaan
antara lain :
x

Memeriksa dan memastikan kondisi battery dalam
keadaan normal dan baik.

x

Memeriksa dan memastikan fuse dan relay pengaman
dalam keadaan normal dan berfungsi dengan baik.

x

Memeriksa semua sambungan kabel pada terminal UPS,
dalam posisi benar dan kuat.

x

Memeriksa dan memastikan semua meteran-meteran
dalam kondisi normal dan berfungsi dengan baik.

Setelah UPS beroperasi dilakukan pemeriksaan terhadap
diesel genset secara periodik tiap 1 (satu) jam secara terus
menerus.
Melakukan pendataan dan pencatatan penunjukan meteranmeteran panel UPS pada tiap-tiap jam selama UPS
beroperasi antara lain :

6543
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-

x

Tegangan Output

x

Frekuensi (Hertz)

x

Arus (Ampere)

Panel Tegangan Menengah MVDP Chiller
x

Sebelum
dilakukan
pemeriksaan antara lain :

pengoperasian

dilakukan

o Panel dalam keadaan bersih.
o Semua sambungan kabel pada terminal, dalam
posisi benar dan kuat.
o Pemeriksaan pilot lamp untuk mengetahui incoming
power telah ada.
o Pemastian tegangan incoming sama dengan
tegangan sistem yang diinginkan, dengan mengamati
Voltmeter melalui Selector Switch.
x

Pencatatan atas penunjukan angka-angka pada
meteran-meteran di panel MVDP secara periodik tiap 1
(satu) jam secara terus menerus antara lain
o Tegangan Input (Kilo Volt/Volt)
o Tegangan Output (Kilo Volt/Volt)
o Frekuensi (Hertz)
o Arus (Ampere)
o KWH meter
o KVARH meter

-

Panel Tegangan Rendah LVMDP Chiller
x

Sebelum
dilakukan
pemeriksaan antara lain :

pengoperasian

dilakukan

o Panel dalam keadaan bersih.
o Sambungan kabel pada terminal, dalam posisi benar
dan kuat.
o Pilot lamp untuk mengetahui incoming power telah
ada.
o Pemastian tegangan incoming sama dengan
tegangan sistem yang diinginkan, dengan mengamati
Voltmeter melalui Selector Switch.
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x

Pencatatan atas penunjukan angka-angka pada
meteran-meteran di panel MVDP secara periodik tiap 1
(satu) jam secara terus menerus antara lain
o Tegangan Input (Kilo Volt/Volt)
o Tegangan Output (Kilo Volt/Volt)
o Frekuensi (Hertz)
o Arus (Ampere)
o KWH meter
o KVARH meter

x

-

-

Melakukan analisa dan membuat kurva beban harian
sebagai bahan untuk evakuasi akan kebutuhan beban
maupun mengevaluasi apabila terjadi gangguan.

Lampu Penerangan dan sistem kontrol.
x

1 (satu) jam sebelum jam kerja seluruh lampu ruangan
kerja harus dinyalakan dan setelah jam kerja lampu
harus dimatikan, kecuali pada ruangan-ruangan di mana
masih digunakan untuk lembur oleh karyawan kantor
yang dapat dilakukan melalui Sistem Kontrol
Penerangan.

x

Melakukan pemeriksaan atas performance lampu yang
dinyalakan, dan melakukan penggantian bilamana ada
lampu rusak.

x

Melakukan
pemrograman
atas
sistem
kontrol
penerangan sesuai dengan penggunaan ruangan dan
sesuai dengan permintaan pihak Pemberi Tugas.

Diesel Genset
Catu Daya pada Bangunan Gedung
berasal dari
Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang di Back-Up dengan
Diesel Genset, di mana pengoperasiannya dapat dilakukan
dengan 2 (dua) sistem, yaitu :
x

Secara Manual, dengan langkah :
o Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bahan bakar,
terminal/pole batteray, air accu, air radiator, V belt, oli
pelumas, dan panel-panel.
o Tekan tombol NOL (0) dari posisi automatic.

6545
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o Putar posisi selector switch dari automatic ke posisi
OFF.
o Pelumasan mesin dengan menjalankan motor pompa
oli + 5 (lima) menit
o Tekan tombol manual posisi NOL (0) selanjutnya
tekan tombol start, genset beroperasi secara manual.
o Cara mematikannya tekan tombol Stop, Led merah
menyala, berkedip dan dipindah ke automatic terlebih
dahulu sebelum Led merah mati.
x

Secara Automatic, dengan langkah :
o Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bahan bakar,
terminal/pole battery, air accu, air radiator, V belt, oli
pelumas, dan panel-panel.
o Pelumasan mesin dengan menjalankan motor pompa
oli + 5 (lima) menit
o Pindahkan posisi selector switch dari manual ke
automatic.
o Tekan tombol Automatic, Led merah akan menyala.
o Genset standby dan akan hidup apabila catu daya
dari PLN mati atau dimatikan secara manual.

2. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Elektronika
Sistem detektor pencegahan bahaya kebakaran dan elektronika
terdapat pada bangunan gedung meliputi:

yang

a. Sistem Fire Alarm dan Detektor
1) Umum
Sistem Fire Alarm adalah sistem deteksi awal terhadap
kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan memberikan
indikasi secara audio maupun visual, dari mana asal kebakaran itu
dimulai sehingga dapat diambil tindakan pencegahan lebih lanjut.
Pemeliharaan dan pengoperasian Sistem Fire Alarm dan detektor
terdiri atas
a) Sistem Deteksi Kebakaran
b) Sistem Instalasi
2) Standar Operational Prosedur
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Metoda pengoperasian yang akan diterapkan untuk sistem Fire
Alarm adalah sebagai berikut.
a) Setiap hari Operator Fire Alarm melakukan pengontrolan atas
unjuk kerja dari Annunciator selama 24 (dua puluh empat) jam
baik di dalam hari dan jam kerja maupun di luar hari dan jam
kerja termasuk hari libur.
b) Apabila Operator Fire Alarm menemukan gangguan atau alarm
pada MCFA, maka Operator Fire Alarm harus segera
melaporkannya ke petugas Maintenance Fire Alarm dan segera
melakukan pengecekan ke lokasi untuk mengetahui penyebab
terjadinya alarm di MCFA dan melaporkannya juga ke petugas
lain yang terkait seperti Satuan Pengaman.
c) Selanjutnya Operator Alarm akan me-reset bunyi alarm, dan
setelah dipastikan tidak terjadi Fault Alarm, selanjutnya petugas
dengan berkoordinasi dengan Satuan Pengaman dapat
melakukan pemeriksaan; jika ternyata sumber kebakaran dapat
diatasi maka Alarm dapat di-cancel.
b. Telepon
1) Umum
Layanan jaringan telepon ke dalam bangunan gedung dilakukan
oleh PT Telkom. Selanjutnya jaringan di dalam bangunan gedung
dilakukan melalui fasilitas PABX (Pivate Automatic Branch
Exchange) dan melalui kotak hubung induk (MDF – Main
Distribution Frame) disebarkan ke kotak terminal (JB – Junction
Box) melalui kabel distribusi.
2) Standar Operational Prosedur
a) Setiap hari operator telepon melakukan pemeriksaan atas unjuk
kerja MDF dan JB dari panel pengendali di ruang operator.
b) Apabila menemukan gangguan pada sistem jaringan Telepon,
maka harus segera melaporkannya ke petugas Maintenance
Telephone dan segera melakukan pengecekan ke lokasi untuk
mengetahui penyebab terjadinya gangguan di MDF atatu JB
dan melaporkannya juga ke petugas lain yang terkait seperti
Satuan Pengaman.
c. Tata Suara
1) Umum
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Layanan sistem tata suara pada bangunan gedung, di samping
untuk keperluan pemanggilan dan program musik, juga
diintegrasikan dengan sistem tanda bahaya dan program panduan
evakuasi bangunan gedung.
2) Standar Operational Prosedur
a) Setiap hari operator melakukan pemeriksaan atas unjuk kerja
Rectifier, Amplifier, Equalizer, Speaker Selector, MDF,
microphone dan perlengkapan radio, cassete, dll. dari panel
pengendali di ruang operator.
b) Apabila menemukan gangguan pada sistem tata suara, maka
harus segera melaporkannya ke petugas Maintenance dan
segera melakukan pengecekan ke lokasi untuk mengetahui
penyebab terjadinya gangguan tersebut dan melaporkannya
juga ke petugas lain yang terkait seperti Satuan Pengaman.
d. Sistem Jaringan Komputer/Internet
1) Umum
Layanan internet pada bangunan gedung dapat menggunakan
kabel atau nirkabel. Layanan ini dipusatkan pada ruang komputer
yang dilengkapi oleh server computer yang dihubungkan ke
provider net working melalui berbagai media, seperti kabel fiber
optic, microwave atau satelit.
Saat ini, jaringan komputer diintegrasikan dengan layanan telepon
(suara dan facsimile) dan mampu mengirimkan data berupa tulisan,
gambar, dan suara.
2) Standar Operational Prosedur
a) Setiap hari operator melakukan pemeriksaan atas unjuk kerja
Jaringan Komputer, Server, Repeater, Hub, dan perlengkapan
Uninterupted Power Supply (UPS). dari panel pengendali di
ruang operator.
b) Apabila menemukan gangguan pada sistem jaringan komputer,
maka harus segera melaporkannya ke petugas Maintenance
dan segera melakukan pengecekan ke lokasi untuk mengetahui
penyebab terjadinya gangguan tersebut dan melaporkannya
juga ke petugas lain yang terkait seperti Satuan Pengaman.
e. Saluran Televisi dan Close Circuit Television (CCTV)
1) Umum
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Layanan tayangan telivisi pada bangunan gedung di lakukan
melalui jaringan kabel, parabola, dan antena.
Saat ini layanan televisi kabel juga dapat dipadukan dengan
jaringan internet dan dapat juga dihubungkan dengan jaringan
sirkuit tertutup (CCTV) yang digunakan untuk keperluan sistem
pengaman bangunan gedung.
2) Standar Operational Prosedur
a) Setiap hari operator melakukan pemeriksaan atas unjuk kerja
jaringan televisi dan CCTV melalui layar monitor di ruang
operator.
b) Apabila menemukan gangguan pada jaringan televisi dan
CCTV maka harus segera melaporkannya ke petugas
Maintenance dan segera melakukan pengecekan ke lokasi
untuk mengetahui penyebab terjadinya gangguan tersebut dan
melaporkannya juga ke petugas lain yang terkait seperti Satuan
Pengaman
f.

Building Automation System (BAS)
1) Umum
Sistem Otomatisasi Gedung (BAS) pada bangunan gedung
digunakan untuk mengotomatisasikan operasional dari peralatanperalatan Mekanikal dan Elektrikal Gedung dan juga dimaksudkan
untuk dapat dilakukan penghematan dalam penggunaan Energi
terutama Energi Listrik.
Sistem Otomatisasi Gedung (BAS) merupakan monitor dan kontrol
atas :
a) Sistem Central Control.
b) Sistem Remote Control.
c) Sistem Power Supply.
d) Sistem Ventilasi dan Air Conditioning.
e) Sistem Elektrikal.
f) Sistem Plumbing.
g) Sistem Lift / Elevator.
h) Sistem Fire Alarm dan Fire Fighting.
i)

Sistim Kontrol Penerangan.

2) Standar Operational Prosedur

6549

85
85

- BAB IV TATA CARA DAN METODE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG -

Dengan melakukan koordinasi dengan Pelaksana Pemeliharaan
Gedung Perkantoran metoda pengoperasian yang akan diterapkan
oleh Badan Usaha Perawatan Gedung untuk Sistem Otomatisasi
Gedung (BAS) adalah sebagai berikut :
a) Sistem Ventilasi dan Air Conditioning, khususnya Sistem AHU:
-

Memeriksa bekerjanya sistem AHU secara Sentral.

-

Mengukur suhu udara di ducting dan ruangan yang
memakai AHU.

-

Memeriksa indikasi status setiap AHU.

-

Memeriksa indikasi switch mode setiap AHU.

-

Memeriksa indikasi trip alarm setiap AHU.

-

Memeriksa indikasi smoke alarm setiap AHU.

-

Memeriksa indikasi kondisi filter setiap AHU.

-

Memeriksa indikasi temperatur dan kelembaban (humidity)
setiap AHU.

b) Pressurized Fan
-

Memeriksa bekerjanya Pressurized Fan secara sentral.

-

Memeriksa indikasi status setiap Pressurized Fan.

-

Memeriksa indikasi switch mode setiap Pressurized Fan.

-

Memeriksa indikasi trip alarm setiap Pressurized Fan.

c) Sistem Elektrikal dan Penerangan.
-

Memeriksa lampu-lampu penerangan.

-

Memeriksa kontak-kontak catu daya.

d) Transformator
-

Memeriksa high temperatur alarm setiap trafo.

-

Memeriksa minyak trafo.

e) Genset
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-

Memeriksa indikasi status genset.

-

Memeriksa indikasi tegangan genset.

-

Memeriksa indikasi arus genset.

-

Memeriksa indikasi trouble genset.

-

Memeriksa indikasi alarm high fuel tank.

-

Memeriksa alarm low fuel tank.
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-

Memeriksa mesin penggerak diesel.

f) Panel LVMDP
-

Memeriksa indikasi status panel LVMDP.

-

Memeriksa indikasi arus panel LVMDP.

-

Memeriksa indikasi tegangan panel LVMDP.

-

Memeriksa indikasi KWH panel LVMDP.

-

Memeriksa indikasi connecting pada pemutus daya

g) Panel Penerangan dan Daya
-

Memeriksa bekerjanya saklar utama di setiap lantai secara
sentral.

-

Memeriksa indikasi status saklar utama di setiap lantai.

-

Memeriksa indikasi connecting pada pemutus daya pada
setiap lantai.

-

Mengatur time program.

h) Sistem Plambing
-

-

-

-

Ground Reservoir
x

Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai
permukaan batas atas.

x

Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai
permukaan batas bawah.

x

Memeriksa mutu air.

Pompa Air Bersih
x

Memeriksa indikasi status pompa air bersih.

x

Memeriksa trip alarm pompa air bersih.

Roof Tank
x

Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai
permukaan batas atas.

x

Memeriksa tanda alarm pada saat air mencapai
permukaan batas bawah.

x

Memeriksa mutu air.

Cabang Utama Pemipaan Air Bersih
x

6551

Memeriksa pengaturan pembukaan dan penutupan
aliran pipa air utama.
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x
i)

Memeriksa indikasi aliran air terbuka atau tertutup.

Sistem Fire Alarm / Fire Fighting
-

Merekam general alarm yang terjadi di MCFA.

-

Memeriksa indikasi status pompa fire hydrant / sprinkler.

-

Memeriksa indikasi trip alarm pompa fire hydrant / sprinkler.

-

Sistem Elevator / Lif

-

Memeriksa indikasi status setiap elevator / lif.

E. KOMPONEN RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG
1. Pemeliharaan Tangki Septik
a. Cegah masuknya bahan yang tidak larut ke dalam tangki septik.
b. Jangan membuang air bekas mandi ke dalam tangki septik.
c. Periksa bak kontrol bila tangki septik penuh dan sedot setiap 6 (enam)
bulan sekali.
2. Pemeliharaan Talang Tegak dan Datar
a. Talang datar pada atap bangunan harus diperiksa setiap 1 (satu) tahun
sekali
b. Bersihkan dari kotoran yang terdapat pada talang datar, bersihkan dari
bahan yang dapat menimbulkan korosif pada seng talang datar
c. Berikan lapisan meni setiap 2 (dua) tahun sekali agar seng talang tetap
dapat bertahan dan berfungsi baik.
d. Talang tegak yang terbuat dari pipa besi atau PVC sebaiknya dicat
kembali sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali.
e. Bila talang tegak PVC pecah atau retak karena sesuatu benturan,
perbaiki dengan melapis dengan bahan yang sama dengan
menggunakan perekat atau lem dengan bahan yang sama
3. Pemeliharaan Floor Drain
a. Periksa setiap hari saringan air yang terdapat pada lantai kamar mandi
atau WC
b. Usahakan selalu terdapat air pada setiap saringan untuk mencegah
masuknya udara yang tidak sedap ke dalam ruangan (kamar mandi
atau WC)
c. Perbaiki atau ganti tutup saringan bila telah rusak
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d. Bersihkan dari bahan yang menempel pada lubang ujung saluran, dan
bersihkan bila kotor.
4. Pengecatan Luar Bangunan
Cat dinding luar bangunan penting untuk penampilan bangunan.
Sebaiknya pengecatan ulang dilakukan pada tembok bangunan setiap 2
(dua) atau 3 (tiga) tahun. Kerusakan cat pada bangunan antara lain:
a. Bila Menggelembung (Blestering), penyebabnya adalah:
1) Pengecatan pada permukaan yang belum kering
2) Pengecatan terkena terik matahari langsung
3) Pengecatan atas permukaan yang lama sudah terjadi pengapuran
4) Pengecatan atas permukaan yang kotor dan berminyak
5) Bahan yang dicat menyusut / memuai, ini terjadi apabila
6) Permukaan yang dicat mengandung air atau menyerap air.
Cara perbaikannya :
1) Keroklah lapisan cat yang menggelembung
permukaannya dengan kertas ampelas

dan

haluskan

2) Beri lapisan cat baru hingga seluruh permukaan tertutup rata
3) Keroklah lapisan yang mengelupas dan bersihkan dengan kertas
ampelas hingga permukaan rata, halus & kering
4) Beri lapisan cat yang baru hingga permukaan tertutup rata.
b. Berbintik (Bittiness), penyebabnya adalah:
1) Debu atau kotoran dari udara atau kuas/alat penyemprot tidak
kering sempurna.
2) Adanya bagian-bagian
tercampur / teraduk.

cairan

yang

sudah

mengering

ikut

Cara perbaikannya adalah:
1) Tunggu lapisan cat sampai kering sempurna
2) Gosok permukaan yang akan dicat dengan kertas ampelas halus
dan bersihkan
3) Beri lapisan cat baru (yang sudah disaring) sampai permukaan
cukup rata.
c. Retak-retak (Crazing/Cracking), penyebabnya adalah:
1) Umumnya terjadi pada lapisan cat yang sudah tua karena
elastisitas cat sudah berkurang.
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2) Pengecatan pada lapisan cat pertama yang belum cukup kering.
3) Cat terlampau tebal dan pengeringan tidak merata.
Cara perbaikannya :
1) Keroklah seluruh lapisan cat, dan permukaannya haluskan dengan
kertas ampelas kemudian bersihkan
2) Beri lapisan cat baru
d. Perubahan Warna (Discoloration) penyebabnya adalah:
1) Pigmen yang dipakai tidak tahan terhadap cuaca dan terik
matahari.
2) Adanya bahan pengikat (binder) bereaksi dengan garam-garam
alkali.
Cara perbaikannya:
1) Pilihlah jenis cat lain.
2) Lakukan kembali persiapan permukaan dan lapisi dengan cat dasar
tahan alkali.
e. Sukar mengering (Drying troubles) penyebabnya adalah:
1) Pengecatan dilakukan pada cuaca yang tidak baik / kurangnya
sinar matahari misalnya udara lembab.
2) Pengecatan pada permukaan yang mengandung lemak (wax
polish), minyak atau berdebu.
3) Serangan alkali yang kuat pada bahan pengikat (binder), biasanya
pada jenis cat minyak.
Cara perbaikannya :
1) Keroklah seluruh lapisan cat, bersihkan dan biarkan permukaan
mengering dan baru dicat ulang dalam keadaan cuaca baik
2) Keroklah seluruh lapisan cat, bersihkan dan beri lapisan cat yang
tahan alkali.
f.

Garis-garis bekas kuas (brush marks) penyebabnya adalah:
1) Kuas diulaskan terus pada saat cat mulai mengering
2) Permukaan cat terlalu kental
3) Pemakaian kuas yang kotor.
Cara perbaikannya:
Setelah lapisan cat mengering, gosoklah dengan kertas ampelas,
bersihkan dan dicat dengan cara pengecatan yang benar dan dicat
ulang dengan cat yang kekentalannya cukup.
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g. Daya tutup berkurang (Poor opacity) penyebabnya adalah:
1) Cat yang terlalu encer
2) Pengadukan kurang baik
3) Permukaan bahan yang akan dicat terlampau porous
Cara perbaikannya:
1) Encerkan cat sesuai anjuran, aduk cat sehingga merata
2) Ulangi pengecatan sampai cukup rata
h. Lapisan cat menurun pada beberapa tempat (Sagging) penyebabnya
adalah:
Pengecatan dilakukan tidak merata.
Cara perbaikannya:
1) Biarkan cat mengering dengan baik
2) Ratakan bagian-bagian yang menurun dengan kertas ampelas,
kemudian lakukan pengecatan ulang.
i.

Kurang mengkilap daripada seharusnya (Loss of Gloss) penyebabnya
adalah:
1) Pengecatan dilakukan pada permukaan yang mengandung minyak
atau lilin
2) Pengecatan pada saat cuaca kurang baik/lembab
3) Pengecatan dilakukan pada cat yang sudah tua atau mulai
mengapur.
Cara perbaikannya:
1) Ampelaslah dan ulang pengecatan kayu pada lapisan cat yang
sudah tua/kurang mengkilap
2) Keroklah seluruh lapisan cat dari permukaan sebelum melakukan
pengecatan baru.

5. Pemeliharaan Atap Seng dan Cement Fiber Gelombang
a. Pengecatan dilakukan dengan meni sekurang-kurangnya setiap 4
(empat) tahun sekali
b. Periksa paku atau angkur pengikat terutama pada karet seal untuk
mencegah bocor
c. Ganti karet seal bila rusak
d. Cat kembali permukaan seng dengan meni secara merata
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6. Pemeliharaan Atap Genteng Metal
a. Bersihkan secara periodik permukaan atas atap dari kotoran agar tidak
berkarat
b. Lakukan pemeriksaan setiap bulan
c. Bersihkan dengan air dan sikat permukaan atap agar tampilannya
selalu rapi
7. Pemeliharaan Atap Sirap
a. Bersihkan setiap 6 (enam) bulan permukaan atap dari kotoran agar
jamur atau tumbuhan tidak melekat
b. Gantilah sirap yang telah rapuh atau pecah-pecah dengan yang baru
dengan ukuran yang sama
8. Pemeliharaan Atap Beton
a. Bersihkan setiap sebulan sekali permukaan atap dari kotoran yang
melekat
b. Beri lapisan anti bocor dengan kuas atau dengan cara semprot secara
merata
c. Bila menggunakan lapisan aspal-pasir sebagai lapisan atas
permukaan atap, periksa aspal yang mengelupas karena perubahan
cuaca, dan berikan aspal cair baru setebal 5 (lima) milimeter.
9. Pemeliharaan Atap Genteng Keramik
a. Periksa setiap 6 (enam) bulan atap keramik, terutama pada
bubungannya
b. Bila terdapat retak segera tutup dengan cat anti bocor atau campuran
epoxy.
c. Cat kembali pertemuan bubung dengan genteng keramik dengan cat
genteng yang sewarna
10. Pemeliharaan Atap Fiberglass
a. Periksa setiap 6 (enam) atap fiberglass terutama pada sambungan
antar komponen fiberglass
b. Bersihkan dengan menggunakan sikat yang lembut dan cairan sabun
atau deterjen.
c. Bila terdapat retak tutup dengan cat anti bocor.
11. Pemeliharaan Listpang Kayu
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a. Periksa setiap 6 (enam) bulan kondisi listplank.
b. Bersihkan dari kotoran yang melekat dengan menggunakan sikat yang
lembut dan airan sabun atau deterjen.
c. Bila terdapat retak-retak tutup dengan plamur kayu dan cat kembali.
d. Perbaikan yang sempurna dapat dilakukan dengan mengerok sampai
habis cat lama yang melekat, ampelas dan cat kembali dengan cat
dasar serta cat penutup khusus untuk kayu.
12. Pemeliharaan List Glass Fiber Cement (GRC)
a. Lakukan pemeriksaan secara periodik.
b. Periksa seng penutup listplank.
c. Bersihkan permukaan GRC dengan ampelas no. 2.
d. Cat kembali dengan cat emulsi secara merata.
F. KOMPONEN TATA GRHA
1. Pemeliharaan Kebersihan Toilet
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: ember, toilet bowl brush, majun, tapas, stick mop, bowl cleaner,
tissue roll, sabun cair (liquid hand soap), wipper glass, floor cleaner,
lap kaca, hand sprayer.
b. Sistem pembersihan searah perputaran jarum jam, dimulai dari pintu
masuk. Prosedur pembersihan dilakukan dari bagian atas menuju ke
bagian bawah.
c. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah / asbak / standing
ashtray yang ada di toilet dengan sempurna.
d. Bersihkan urinoir, wash tafel, toilet bowl bagian luar dan bagian dalam.
Untuk posisi yang sulit dilihat gunakan pantulan cermin, setelah dibilas
kemudian dikeringkan kembali.
e. Bersihkan daun pintu, dinding / ruang kloset bagian luar/dalam toilet
dengan sempurna, setelah dibilas kemudian dikeringkan kembali.
f.

Isi kembali soap dispenser yang kosong atau kurang. Jika telah 2 (dua)
minggu dispenser dikosongkan dahulu/cuci bersih baru diisi kembali
dengan sabun cair.

g. Isi kembali roll tissue yang sudah tipis atau basah terkena siraman air.
h. Bersihkan tempat wudhu berikut kran airnya. Buka saluran air
pembuangan, bersihkan kotoran yang menyumbat saluran.
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i.

Bersihkan noda-noda pada dinding keramik toilet dengan
menggunakan lap basah yang bersih ditambah floor cleaner, bilas
kemudian dikeringkan.

j.

Bersihkan exhaust fan calmic, hand drier, rak lemari.

k. Bersihkan shower room / kran shower / shower / shower pan, bilas dan
keringkan.
l.

Bersihkan ember / gayung toilet (kalau ada) secara periodik mingguan.
Ember dikosongkan / cuci bersih berikut gayungnya dengan floor
cleaner.

m. Bersihkan kaca cermin / wall mirror dengan lap bersih / wipper glass,
semprotkan glass cleaner dari dalam bottle sprayer.
n. Pel lantai keramik dengan air bersih dicampur ceramic cleaner (1 : 20),
posisi dari dalam menyamping, mundur ke arah pintu keluar.
o. Lakukan general cleaning minimal sebulan sekali, terutama untuk
pembersihan lantai keramik dengan mesin poles, gunakan scrubbing
pad untuk pembersihan nat-nat lantai keramik, handle pintu dipoles
dengan metal polish.
p. Bersihkan keset nomad entrance dengan penghisap debu (vacuum).
Cuci setiap hari sabtu.
q. Lakukan pembersihan dan pengeringan toilet setiap kali digunakan.
2. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Basement
a. Sebelum pekerjaan dimulai siapkan peralatan kerja selengkapnya yaitu
: Mesin poles, ember, sapu lidi, kantong plastik sampah, majun, tapas,
stick mop, check mesin harus siap laik pakai, bila kedapatan ada kabel
yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena sangat berbahaya
bagi keselamatan.
b. Sistem pembersihan rutin searah jarum jam, dimulai dari pintu masuk,
usahakan bagian atas dahulu untuk pembersihan sawang, kemudian
dinding dan lantai.
c. Penyapuan lantai basement dilakukan pada pagi hari sebelum jam
7.00 WIB untuk memudahkan pekerjaan sebelum mobil parkir.
d. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah / asbak tabung yang
ada dilantai basement, kumpulkan sampah dalam kantong plastik
sampah.
e. Bersihkan vent toilet basement dan lantai semen.
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f.

Bersihkan tempat wudhu, terutama dinding dan kran air. Bersihkan
saluran pembuangan air dari kotoran yang menyumbat.

g. Bersihkan musholla dengan cara mengangkat tikar sholat terlebih
dahulu, kemudian lakukan penyapuan/pengepelan lantai dengan stick
mop khusus dan air bersih. Pasang kembali tikar sholat ke arah kiblat.
h. Bersihkan debu pada dinding parkir basement dengan lap ½ basah
agar dinding bebas debu.
i.

Bersihkan pipa / instalasi air pada plafon basement dengan rakbol dan
lap basah secara periodik mingguan setiap hari sabtu.

j.

Bersihkan pos Satpam secara teratur setiap hari, terutama kebersihan
dinding kaca agar selalu bebas kotoran / debu yang menempel.

k. Bersihkan tempat duduk/tunggu supir. Bersihkan tempat sampah yang
sudah penuh.
l.

Pel lantai locker room. Bersihkan locker, dengan lap basah kemudian
keringkan.

m. Bersihkan keset entrance toilet basement.
3. Pemeliharaan Kebersihan Pelat Atap Beton
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu : kantong plastik sampah, sapu, dust pan, garuk dan alat kebun,
mop, ember dan floor cleaner.
b. Sistem pembersihan dimulai dari arah kiri ke kanan, gerakan mundur.
c. Bersihkan / cabut rumput liar yang tumbuh di sela bebatuan, dengan
cermat, usahakan dicabut sebelum tanaman tersebut berbunga.
d. Singkirkan semua sampah yang terdapat di sana dan masukan ke
dalam kantong plastik untuk dibuang ke tempat sampah.
e. Apabila ada kotoran yang tertindih bebatuan, agar segera dikeluarkan
dan dibuang.
f.

Pengecekan dan pembersihan drainage agar dilakukan secara rutin
dan periodik. Saluran drainage harus bersih dari sampah dan
bebatuan.

4. Pemeliharaan Kebersihan Lobby dan Lif
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Mesin poles, buffing pad, ember, stick mop, lobby duster, majun,
wiper glass, tangga.
b. Vacuum lantai lobby dengan teliti, agar bebas debu dan kotoran.
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c. Pel lantai dengan air bersih, agar kotoran yang melekat dapat
terangkat.
d. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah / asbak yang berada
di lobby area dengan lap basah kemudian dikeringkan.
e. Gunakan mesin poles kecepatan tinggi dengan buffing pad untuk
mengkilapkan lantai.
f. Basuh dinding dengan lap basah, kemudian keringkan dengan
menggunakan lap bersih.
g. Pembersihan rutin terhadap dinding, lantai lif secara menerus dan
hindari lantai lif dari tumpahan air dan lain sebagainya, agar orang tidak
terpeleset/licin.
h. Bersihkan dinding kaca lobby bagian luar dan dalam dengan
menggunakan wiper glass.
i. Bersihkan telepon umum dengan menggunakan fresh phone.
j. Bersihkan counter resepsionist.
k. Berikan makanan ikan hias secara teratur (jika ada).
l. Bersihkan taman dari pencemaran kotoran dan sampah.
m. Bersihkan keset nomad entrance lobby dengan vacuum cleaner.
n. Apabila ada hujan, pembersihan lebih ditingkatkan untuk menjaga
lantai lobby tetap kering dan mengkilap terutama lobby entrance, anak
tangga dan keset nomad.
o. Bersihkan selalu lantai lobby dengan lobby duster.
5. Pemeliharaan Kebersihan Partisi
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: vacuum cleaner, kain majun, sikat nylon, deterjen, shampo,
furniture polish, spons, ember, bottle sprayer.
b. Pertama-tama perhatikan finishing dinding partisi, sesuaikan cara
pembersihan dan penggunaan bahan kimia yang sesuai.
c. Pembersihan wall paper didahulukan dengan vacuum cleaner, untuk
menghilangkan debu yang menempel pada dinding wall paper gunakan
stick yang memakai sikat nylon (brush).
d. Hilangkan noda dengan menggunakan spons campur busa noda cairan
shampo yang diencerkan oleskan tepat di atas dan kerjakan dengan
hati-hati, jangan terlalu banyak menggunakan air, apabila ingin
mengulang tunggu kering dahulu. Apabila noda tetap tidak hilang
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sebaiknya jangan diteruskan,
penanganan lebih lanjut.

laporkan

kepada

atasan

untuk

e. Untuk pembersihan profil kayu, plin kayu, panel kayu, kusen plitur
gunakan furniture polish atau yang setara secukupnya, gunakan lap
bersih dan kering.
f. Pembersihan daun pintu diutamakan, terutama handle daun pintu
bagian bawah seringkali terjadi noda/spot akibat sentuhan ujung sepatu
yang bersemir.
g. Buka gordyn (vertical blind) dengan
membersihkan dinding kaca (kaca jendela).

menarik

talinya

untuk

h. Bersihkan kaca dan partisi aluminium atau kusen kayu, pada waktu
membersihkan kaca.
i. Untuk kusen kayu pakailah chemical pembersih furniture atau furniture
polish, gunakan lap kering.
j. Wall paper yang mengelupas harus dilem lagi, bila keadaannya masih
utuh.
6. Pemeliharaan Kebersihan Perabot dan Peralatan Kantor
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja yang diperlukan
selengkapnya yaitu: kain majun, shampo karpet, furniture polish, fresh
phone, multi purpose cleaner, metal polish, baby oil, otosol.
b. Bersihkan semua kotoran / sampah yang berada di meja sebelum
pekerjaan pengelapan dilakukan, periksa laci meja bersihkan agar
bebas dari debu.
c. Singkirkan semua asbak, bersihkan sampah atau puntung rokok lalu
masukan ke dalam kantong plastik sampah, letakan kembali asbak
pada posisi semula dalam keadaan bersih.
d. Bersihkan perangkat komputer dengan lap bersih, campurkan air
ditambah multi purpose cleaner secukupnya dengan spons oleskan ke
permukaan yang kotor, terutama yang terkena noda lalu keringkan lagi.
Harus hati-hati di dalam menggunakan air berlebihan.
e. Bersihkan
sofa/jok
kain
secara
priodik
bulanan
dengan
mempergunakan shampoo machine, gunakan shampo khusus sofa
atau deterjen.
f. Bersihkan semua permukaan kayu furniture dilakukan dengan seksama
sampai pada cela-cela kayu, agar bebas debu dan mengkilap, gunakan
furniture polish atau yang setara untuk kayu, logam / stainless steel
dengan metal polish atau yang setara.
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g. Bersihkan kaki kursi dengan teliti, apabila dari logam stainless steel
gunakan lap kering ditambah metal polish atau yang setara, apabila
logam bercat gunakan lap basah dan lap kering kembali, bila kayu
bersihkan dengan furniture polish.
h. Bersihkan filling cabinet; bersihkan bagian atasnya sesering mungkin,
karena biasanya banyak terdapat debu, gunakan lap ½ basah.
i. Bersihkan debu pada cabinet dengan menggunakan lap ½ basah,
mulai bagian atasnya kemudian dindingnya.
j. Semprotkan pengharum ruangan.
7. Pemeliharaan Kebersihan Tangga Kebakaran
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: wet vacuum cleaner, ember, sikat dorong, rubber sweeper, kain
majun, spons, stick mop, check mesin harus siap laik pakai, bila
kedapatan ada kabel yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena
sangat berbahaya bagi keselamatan.
b. Bersihkan bagian atas plafon dengan bulu ayam, dahulukan sebelum
melakukan pekerjaan lain.
c. Penyapuan dimulai dari lantai atas kemudian
(basement).

ke lantai bawah

d. Basuh dinding cat tangga eksit dengan lap basah atau spons, gunakan
air bersih yang dicampur multi purpose cleaner, bilas dengan air
bersih, kemudian keringkan dengan lap bersih.
e. Cuci anak tangga dengan sikat dorong, gunakan air yang dicampur
floor cleaner, keringkan segera dengan mesin wet vacuum, agar air
tidak mengalir keluar tangga eksit.
f.

Pengunaan air jangan berlebihan saat pembersihan lantai, langsung
dikeringkan agar tidak masuk ke panel listrik, gunakan wet vacuum
cleaner.

g. Lap pegangan tangga eksit mempergunakan lap basah campur sedikit
dengan floor cleaner bilas dan keringkan.
h. Lap daun pintu tangga eksit bagian luar dan dalam, apabila tidak
hilang dan banyak goresan, laporkan kepada bagian engineering untuk
dilakukan pengecatan ulang.
i.

98
98

6562

Tangga darurat harus bebas dari kotoran / sampah, atau barangbarang lainnya. Singkirkan kotoran / barang yang berada di tangga
darurat, tangga darurat merupakan bebas hambatan yang hanya
dipergunakan sewaktu-waktu dalam keadaan darurat.

- BAB IV TATA CARA DAN METODE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG -

j.

Pintu darurat harus selalu tertutup, tetapi tidak terkunci. Untuk menjaga
temperatur udara dalam ruang dan demi keamanan.

8. Pemeliharaan Kebersihan Koridor
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: ember, kain majun, tapas, stick mop dan floor cleaner.
b. Bersihkan sarang laba-laba yang terdapat pada plafon koridor, dengan
mempergunakan rakbol.
c. Bersihkan kayu pada plafon selasar, vacuum dahulu dengan stick
head brush, kemudian lap kering memakai furniture polish atau yang
setara.
d. Bersihkan dinding selasar dengan lap kering, dan lap ½ basah
e. Bersihkan dinding kayu / wall paper gunakan lap kering, untuk
permukaan kayu pergunakan furniture polish atau yang setara.
f.

Bersihkan dinding lif, dengan lap kering, sesekali dengan minyak
lobby, lantai, pintu, terutama plat aluminium yang terdapat pada sisi
bagian bawah daun pintu lif, karena banyak terdapat kotoran setiap
saat.

g. Bersihkan pantry (dapur), yaitu pel lantai kramik, dinding, wash tafel,
kotak sampah, lemari/rak terutama bagian atas, daun pintu luar dalam,
exhaust grill, kran air, cabinet di bawah wash tafel.
h. Sapu lantai selasar, kemudian dipel dengan air bersih dicampur cairan
floor cleaner dengan mempergunakan stick mop.
i.

Bersihkan perlengkapan alat pemadam kebakaran seperti: fire alarm,
fire hydrant, dan pemadam api ringan (fire extinguiser).

j.

Bersihkan AC grill, lis profil, tutup neon dan asbak tabung.

9. Pemeliharaan Kebersihan Lif
a. Siapkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Vaccum Cleaner,
lap chiamos, Concor dust, Multi purpose cleaner, Floor Cleaner, Mop
dan Ember.
b. Matikan lif dilantai paling atas dan mulai membersihkan ruang lif, mulai
dari plafon dan dinding, gunakan lap chiamos dan concor dust.
c. Vacuum lantai lif yang ditutup karpet, atau pel lantai lif dengan floor
cleaner dan mop.
d. Membersihkan frame dan rel lif dengan multi purpose cleaner.
e. Membersihkan pintu lif dengan glass cleaner.
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f.

Melakukan pembersihan rutin setiap kali lif kotor.

g. Periksa Pengharum ruangan/ Automatic air freshener, apakah masih
berfungsi. Bila tidak ada, semprotkan pengharum ruangan.
10. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Granit
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Mesin poles, Vacuum cleaner, sapu, dust pan, kantong plastik
sampah, ember, buffing pad, antiwax, kain majun, stick mop katun,
check mesin-mesin harus siap laik pakai, bila kedapatan ada kabel
yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena sangat berbahaya
bagi keselamatan.
b. System pembersihan, diawali dengan vacuum (sapu / dust pan) untuk
membersihkan kotoran/debu pada permukaan granit, kemudian
pengepelan dengan air hangat bersih campur antiwax (1:20) atau (1:
50).
c. Angkat keset nomad entrance, lakukan vacuum debu yang terdapat
pada permukaan nomad maupun di bagian bawahnya, pasang
kembali setelah bersih.
d. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah maupun standing
ashtray yang berada di areal tersebut.
e. Apabila lantai granit terdapat kotoran yang melekat tidak terangkat
oleh sistem pengepelan, lakukanlah dengan polisher, pasang Pad
No.II untuk menghilangkannya.
f.

Setelah bersih betul siapkan polisher, pasang buffing pad, lakukan
buffing lantai granit sampai mengkilap. Gunakan High speed Polisher.

g. Jangan meninggalkan polisher, dalam keadaan stop kontak terpasang,
dan kabel mengganggu lalu lalang orang keluar masuk lobby area,
apabila pekerjaan ditunda sebaiknya rapihkan dahulu dan disingkirkan
ke tempat yang aman.
h. Buffing pad yang sudah rusak (tipis) harus segera diganti, agar tidak
merusak lantai granit.
i.

Bersihkan pojok-pojok lantai granit dengan tapas untuk tempat yang
tidak terjangkau mesin poles.

j.

Untuk menjaga permukaan granit tetap mengkilat dan bersih gosok
dengan semir khusus sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali,
setelah permukaan bersih dari kotoran.

11. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Marmer
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a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Mesin Poles, Vacuum cleaner, Sapu, dust pan, kantong plastik
sampah, ember, stick mop, kain majun, tapas, mesin poles harus siap
pakai, bila ada kabel yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena
sangat berbahaya bagi keselamatan.
b. Sistem pembersihan, diawali dengan (sapu/dust pan) untuk
menghilangkan kotoran dan debu yang terdapat pada lantai marmer,
setelah itu lakukan pengepelan dengan air bersih campurkan sedikit
floor cleaner atau yang setara (1:40) gunakan stick mop katun.
c. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah / standing ashtray
yang berada pada lokasi kerja dan masukan sampah kedalam kantong
plastik sampah.
d. Lakukan penyemprotan dengan cairan marble polish atau yang setara
gunakan bottle sprayer dengan jarak 50 cm dari permukaan marmer
secara merata. Lakukan buffing dengan steel wool pad sampai
mengkilap.
e. Untuk stripping, lakukan pengupasan permukaan lantai marmer
sehingga sisa marble polish benar-benar terangkat, gunakanlah cairan
cleaner atau yang setara, bilas berulang-ulang minimal 3 (tiga) kali
dengan air, setelah itu lakukan hal seperti di atas, setiap 3 (tiga) bulan,
agar lantai marmer mengkilap
f.

Hindari gesekan mesin poles pada dinding partisi, dan plin kayu, agar
tidak ada goresan dan rusak.

g. Bersihkan pojok-pojok lantai marmer yang tidak terjangkau mesin
poles, dengan menggunakan tapas
h. Harus diperhatikan, bila posisi steel wool miring/rusak/ menipis/kurang
baik, agar diperbaiki atau diganti dengan yang baru, untuk mencegah
kerusakan lantai marmer dan mendapat hasil yang optimal.
i.

Jangan meninggalkan mesin poles dalam keadaan stop kontak
terpasang, dan kabel terendam air, apabila pekerjaan ditunda
sebaiknya rapihkan dahulu dan singkirkan ke tempat yang aman.

j.

Untuk menjaga permukaan marmer tetap mengkilat dan bersih gosok
dengan semir khusus sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali,
setelah permukaan bersih dari kotoran.

12. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Vinil
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Mesin Poles, Pad, Vacuum Cleaner Wet & Dry, ember, kantong
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plastik sampah, dust pan, Stick mop katun, kain majun, tapas, vinyl
polish, check mesin-mesin harus siap pakai, bila kedapatan ada kabel
yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena sangat berbahaya
bagi keselamatan.
b. Sistem pembersihan, dimulai dari membersihkan lantai dengan
vacuum cleaner (sapu/dust pan), untuk menghilangkan kotoran dan
debu, setelah itu lakukan pengepelan dengan air bersih campuran
Floor Cleaner. Dilakukan hanya untuk daily maintenance.
c. Lakukan buffing dengan mesin poles hingga mengkilap gunakan
buffing pad.
d. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah /asbak yang berada
pada lokasi kerja, kemudian singkirkan untuk sementara, dan
ditempatkan kembali apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan.
e. Untuk stripping, lakukan pengupasan permukaan lantai vinil sehingga
sisa lapisan vinyl polish dan kotoran benar benar terangkat, bilas
dengan air bersih berulang kali minimal 3 (tiga) kali. Setelah itu lakukan
sealer (pelapisan baru) dengan cairan vinyl polish sapukan merata dan
tipis dengan menggunakan stick mop, tunggu 5 (lima) menit lalu ulang
lagi secara bergantian vertikal dan horizontal. Pekerjaan ini sebaiknya
dilakukan secara priodik 3 (tiga) bulan sekali.
f.

Untuk menghilangkan cairan pengupasan, gunakan Wet Vacuum
Cleaner, periksa dan buang air tangki vacuum sebelum penuh.

g. Harus diperhatikan, jangan lakukan sealer, sebelum lantai vinil benarbenar telah bersih dan bebas noda (spot) dan kering, karena spot akan
tertutup oleh sealer dan hasilnya kurang baik.
13. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Kayu/Parket
a. Sebelum pekerjaan di mulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: mesin poles, pad halus, vacuum cleaner dry, ember, gayung,
kantong plastik sampah, dust pan, 2 (dua) stick mop katun, kain majun,
tapas dan chemical parquette polish, wood polish, floor cleaner, dan
cek mesin-mesin siap pakai.
b. Sistem pembersihan, kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah
benda lainnya yang berada di lokasi kerja.
c. Bersihkan lantai kayu dengan mesin vacuum cleaner (sapu/dust pan),
untuk menghilangkan kotoran dan debu, setelah itu lakukan
pengepelan dengan air bersih campuran dengan floor cleaner.
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d. Untuk stripping lakukan pengupasan permukaan lantai kayu sehingga
lapisan parquette polish dan kotoran terangkat, dengan chemical wood
polish, bilas dengan air berulang kali minimal 3 (tiga) kali pembilasan
agar lantai kayu benar-benar bersih.
e. Lakukan sealer (pelapisan baru) dengan cairan parquette polish,
sapukan merata dan tipis dengan menggunakan stick mop, tunggu 20
s/d 15 menit sampai mengering dan ulang secara bergantian.
f.

Lakukan buffing dengan mesin poles sehingga rata & mengkilap dan
gunakan pad yang halus.

g. Bersihkan peralatan, simpan kembali sisa bahan kimia yang dapat
digunakan.
h. Letakan kembali tempat sampah dan perabotan dan kembalikan ke
tempatnya semula.
14. Pemeliharaan Kebersihan Lantai dengan Polisher
a. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk persiapan pengerjaan dengan
mesin yaitu ;
1) Tegangan listrik harus sama dengan yang tertera pada mesin, berarde.
2) Mesin hanya boleh
menggunakannya.

digunakan

oleh

orang

yang

mampu

3) Aliran listrik harus dalam keadaan off.
4) Karpet yang tidak seluruhnya diberi lem pada dasar lantainya.
b. Pengerjaan sebelum pemolesan dilakukan ;
1) Harus singkirkan kotoran dengan sapu dan dust pan.
2) Setelah itu angkat debu lepas dengan Dry vacuum Cleaner.
c. Menyalakan / menghidupkan mesin ;
1) Mesin dinyalakan sikat polisher telah terpasang.
2) Mesin dijalankan tangki air bersih terisi atau dikosongkan sesuai
dengan kebutuhan.
d. Cara kerja ;
1) Sikat polisher dipasang, posisi diputar terkunci Jika perlu pasang
pad sesuaikan kebutuhan, untuk pemasangannya sikat polisher
diganti dahulu dengan driving pad.
2) Isi tangki air polisher dengan larutan formula yang telah dicampur
air sesuai dengan ukuran.
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3) Tarik panel tangki air untuk membasahi permukaan karpet /
permukaan lantai yang kotor, lebih intensif pada permukaan karpet
yang lebih kotor.
4) Tunggu beberapa detik, biarkan bereaksi.
5) Kerjakan sebagian-sebagian, jangan seluruh karpet.
6) Campuran Shampo karpet (1:10 s/d 30) untuk lantai normal atau
lantai high traffic.
e. Untuk tingkat kekotoran normal.
Lakukan pemolesan lebih lama selama 1 (satu) menit maksimum,
langsung hisap, sebelum pekerjaan selesai katup air dihentikan, sikat
dan hisap hingga kering.
f.

Untuk tingkat kekotoran berat.
Lakukan pemolesan lebih lama selama 3 (tiga) menit maksimum, jika
perlu berulang-ulang, maksimum 3 (tiga) kali sambil hisap hingga
kering.

g. Pembentukan busa (foam), pada mesin-mesin dan karpet-karpet yang
telah sering di-shampoo, harus dimatikan busanya dengan foamstop
(anti foam).
h. Pada bagian-bagian/sudut/pinggir karpet, dapat dikerjakan dengan
mulut hisap tangan.
i.

Pemeliharaan mesin shampoo.
1) Sisa air bersih dengan selang hisap dikeringkan dari tangki air
bersih.
2) Tangki air kotor harus benar-benar bersih dan kosong setelah
dicuci.
3) Mesin luar dan dalam harus bersih dan kering.

j.

Gangguan - gangguan :
Sebab-sebab semprotan terganggu ;
1) Mulut semprot tersumbat.
2) Filter air bersih terkotori
3) Air bersih dalam tangki kosong.
4) Selang semprot tersumbat
5) Filter air bersih terkotori
6) Pompa semprot tidak dihidupkan.
7) Angin palsu dalam pompa.
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k. Sebab-sebab daya hisap terlalu lemah ;
1) Tutup tangki air kotor tidak benar letaknya.
2) Mulut hisap tersumbat
3) Sambungan selang dan pipa tidak benar
15. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Karpet
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Mesin poles / Mesin Shampo, Vacuum Cleaner, Bottle Sprayer,
ember, majun, shampo karpet, spot remover atau sesuai dengan
kebutuhan, cek mesin-mesin harus siap laik pakai, bila kedapatan ada
kabel yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena sangat
berbahaya bagi keselamatan.
b. Bersihkan secara rutin untuk daily maintenance, lakukanlah penghisap
debu/ mengangkat kotoran lepas, gunakan dry vacuum cleaner untuk
mendapatkan hasil yang bersih dan merata.
c. Dry vacuum Cleaner, harus selalu dilengkapi filter bag vacuum, untuk
mencegah kerusakan mesin dan saringan debu seoptimal mungkin.
d. Vacuum Cleaner yang telah dipakai harus segera dibersihkan, dicabut
selangnya, baru simpan di tempat aman yang tersedia yaitu Gudang
Peralatan Kerja.
e. Bila menemukan kotoran pada karpet, harus dibersihkan sesegera
mungkin, untuk menghindari noda pada karpet.
f.

Spotting karpet untuk menghilangkan noda yang terdapat pada lantai
karpet, gunakan Spot Remover atau yang setara, semprotkan dengan
bottle sprayer tunggu beberapa menit, lalu bersihkan gunakan tissue
putih, atau lap kain majun, posisi mengarah ke inti spot (noda karpet).

g. Lakukan spotting karpet dengan cermat agar tidak merusak karpet, hal
ini harus dilakukan sesuai dengan karakteristik karpet dan noda karpet.
h. Shampooing carpet, lakukan secara priodik maksimal 3 (tiga) bulan
sekali, gunakan Shampoo machine extraction, dengan daya semprot
dan daya sedot spray extraction machine serta penggunaan chemical
shampoo carpet atau yang setara dicampur air (1:40) atau (1:20)
untuk daerah high traffic.
i.
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Harus diperhatikan, jangan terlalu banyak menggunakan air selama
melakukan shampoo carpet, vacuum sisa air semaksimal mungkin,
dengan menggunakan stick mesin spray extraction, hindari floor
electric outlet terendam air.
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16. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Semen
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Mesin poles, Scrubbing Pad, sikat dorong, sikat tangan, sarung
tangan karet, Wiper Floor, ember, Wet vaccum cleaner, stick mop,
chemical cleaner. Cek mesin-mesin harus siap laik pakai, bila
kedapatan ada kabel yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena
sangat berbahaya bagi keselamatan.
b. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah / asbak yang berada
pada lokasi kerja. Pindahkan untuk sementara tempat sampah dan
asbak tersebut, kembalikan ke tempat semula apabila pekerjaan telah
selesai dikerjakan.
c. Larutkan chemical cleaner atau yang setara dengan air (1:20) dalam
ember, vacuum lantai terlebih dahulu,pel lantai semen dengan cairan
pembersih. Bila terdapat noda, gunakan larutan chemical cleaner
kemudian sikatlah dengan mesin poles. Untuk mengangkat kotoran,
vacuum cairan kotoran dengan menggunakan wet vacuum cleaner.
d. Gunakan sikat dorong atau sikat tangan untuk membersihkan sudutsudut lantai yang tidak terjangkau oleh mesin poles. Gunakan sarung
tangan karet (hand glove) dan masker untuk melindungi kulit tangan
dan penciuman dari bahan kimia yang digunakan.
e. Lakukan wet mopping (mengepel basah) untuk
kotoran pada permukaan lantai yang tidak rata.
f.

mengangkat sisa

Bersihkan dengan kain lap basah semua permukaan benda-benda,
plin kayu yang kena percikan obat pada waktu mesin dioperasikan.

g. Bilas lantai yang sudah disikat dengan air bersih berulangkali, minimal
3 (tiga) kali, kemudian keringkan.
17. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Karpet dengan Extractor
a. Persiapan pengerjaan dengan mesin Extractor yaitu;
1) Tegangan listrik harus sama dengan yang tertera pada mesin, berarde.
2) Mesin hanya boleh digunakan oleh orang yang mampu.
3) Aliran listrik harus terputus, jika dilakukan pengerjaan pembersihan
mesin.
4) Isi air bersih, buang air kotor, service dll.
5) Penggunaan peralatan lain (perpanjangan selang / kabel) harus
sesuai dengan spesifikasi pabrik.
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6) Sambungan-sambungan listrik harus terlindung dari percikan air
7) Pengisian air bersih dalam tangki tidak boleh lebih dari 50 ° C.
8) Pengaman kelebihan tegangan dengan 10 A.
9) Periksa apakah filter (screen filter) terpasang pada tangki air bersih.
10) Chemical carpet cleaner dicampur dengan air panas / dingin dalam
ember dengan campuran sesuai dengan tingkat pengotoran
tuangkan dalam tangki air bersih.
11) Selang semprot sambungkan, selang hisap sambungkan pada
mesin dan pada pipa semprot hisap.
12) Kabel hubungkan.
b. Hal-hal penting yang harus diperhatikan di dalam penggunaan mesin
metode ekstraksi dan hanya boleh dilakukan apabila ;
1) Tidak merusak karpet (luntur) dan lantai di bawah karpet (lem
terlepas).
2) Lantai di bawah karpet, tidak tahan air seperti kayu.
3) Karpet luntur
4) Karpet tidak direkat dengan lem pada dasar lantai.
c. Pengerjaan sebelum Ekstraksi dilakukan ;
1) Singkirkan kotoran-kotoran dengan sapu / dust pan.
2) Setelah itu angkat debu lepas dengan dry vacuum Cleaner
d. Menyalakan / menghidupkan mesin ;
1) Nyalakan pompa tekan / semprot.
2) Hanya boleh dinyalakan bila tangki air bersih terisi, apabila tangki
kosong akan merusak pompa.
e. Cara kerja :
1) Semprotkan pada permukaan karpet yang kotor, semprot lebih
intensif pada permukaan karpet yang lebih kotor.
2) Tunggu beberapa detik, biarkan bereaksi.
3) Kerjakan secara bertahap, jangan seluruh karpet.
4) Campuran Shampoo carpet (1 s/d 3 liter/m2) untuk karpet normal
atau carpet high traffic.
5) Dengan pipa hisap / semprot.
6) Dengan ventil terbuka, tanpa motor hisap dengan kecepatan 1-2
detik/m.
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7) Dengan tombak semprot, hubungkan dengan selang semprot.
8) Dengan alat semprot ekstra.
9) Ekstraksi semprot, tangki air bersih isi, motor hisap dan pompa
semprot hidupkan.
10) Untuk tingkat kekotoran normal
11) Semprotkan langsung hisap, sebelum pengerjaan selesai semprot
dihentikan, hisap terus.
12) Untuk tingkat kekotoran berat
13) Jika perlu di-shampo atau disikat dengan sikat halus dahulu.
f.

Pembentukan busa (foam), pada mesin-mesin dan karpet-karpet yang
telah sering dishampo, harus dimatikan busanya dengan foamstop
(anti foam).

g. Pada bagian-bagian / sudut / pinggir karpet, dapat dikerjakan dengan
mulut hisap tangan.
h. Gangguan - gangguan :
Sebab-sebab semprotan terganggu:
1) Mulut semprot tersumbat
2) Filter air bersih terkotori
3) Air bersih dalam tangki kosong
4) Pompa semprot tidak dihidupkan
5) Angin palsu dalam pompa
Sebab sebab daya hisap terlalu lemah :
1) Tutup tangki air kotor tidak benar letaknya.
2) Mulut hisap tersumbat
3) Sambungan selang dan pipa tidak benar
4) Tanki air kotor penuh
5) Saringan terkotori.
18. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Keramik
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Mesin poles, dry & wet vacuum cleaner, ember, stripping pad,
chemical cleaner, sikat tangan, sponge/tapas, stick mop, check mesinmesin harus siap pakai, bila kedapatan ada kabel yang terkelupas
harus diperbaiki dahulu, karena sangat berbahaya bagi keselamatan.
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b. Kosongkan dan bersihkan semua tempat sampah / asbak dan benda
lain yang berada pada lokasi kerja, kemudian disingkirkan untuk
sementara dan ditempatkan kembali apabila pekerjaan telah selesai
dikerjakan. Vacuum/sapu lantai keramik terlebih dahulu untuk
menghilangkan debu
c. Basahilah lantai keramik merata, gunakan bahan kimia chemical
cleaner atau yang setara dicampur air (1:20) tunggu ± 5 (lima) menit,
lakukan brushing dengan pad halus.
d. Lakukan pembersihan sudut-sudut lantai yang tidak terjangkau oleh
mesin poles, gunakan sikat dorong (sikat tangan/tapas) pakai sarung
tangan karet untuk mencegah kulit tangan terlindung dari bahan kimia
yang digunakan.
e. Gunakan wet vacuum cleaner untuk menghisap cairan kotoran lantai
keramik yang terangkat.
f.

Pel berulang kali, minimal 3 (tiga) kali, bilas
gunakan stick mop katun.

dengan air bersih

19. Pemeliharaan Kebersihan Lantai Paving
a. Sebelum pekerjaaan dimulai, siapkan peralatan kerja selengkapnya
yaitu; mesin poles, ember, sapu lidi, selang air, dust pan, wiper floor,
sikat ijuk bertangkai, deterjen, check mesin harus siap pakai, bila
kedapatan ada kabel yang terkelupas harus diperbaiki dahulu, karena
sangat berbahaya bagi keselamatan.
b. Bersihkan rutin tiap hari dengan sapu lidi, masukan kedalam kantong
plastik sampah gunakan dust pan. Teknik penyapuan jangan
bertentangan / berlawanan dengan arah angin.
c. Bersihkan rumput yang tumbuh pada celah-celah pada paving, apabila
sulit penanggulangannya, gunakan pembasmi rumput Round Up atau
yang setara.
d. Isi kembali celah-celah paving dengan pasir halus gunakan sapu lidi
sampai rata. Apabila keadaanya kurang rata/bergelombang, maka
laporkan pada teknisi.
e. Bersihkan lantai paving yang kotor atau terkena oli kendaraan dengan
sikat dorong atau mesin poles, gunakan air panas dicampur floor
cleaner atau deterjen. Bilas gunakan selang air dan keringkan kembali
dengan wiper lantai dan stick mop.
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f.

Arahkan pencucian lantai paving dengan wipper floor dari posisi yang
lebih tinggi ke areal yang rendah, mengarah ke floor drain atau
selokan air. untuk memudahkan pembersihan sisa-sisa kotoran.

20. Pemeliharaan Kebersihan Tirai (Vertical Blind atau Gordyn)
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu: wet & dry vacuum cleaner, hand stick brush, deterjen, sikat
nylon.
b. Bersihkan rutin bulanan, hisap debu tirai (vertical blind, gordyn),
gunakan dry vacuum cleaner, pakai hand stick brush.
c. Check tali vertical blind atau gordyn, kemungkinan macet, gunakanlah
tali untuk membuka dan menutupnya, segera adakan perbaikan.
d. Check rantai (pemberat) vertical blind atau gordyn, kemungkinan ada
yang lepas, segera diperbaiki.
e. General cleaning vertical blind (gordyn) dilakukan 6 (enam) bulan
sekali, turunkan cuci dengan deterjen, gunakan sikat nylon, jemur
ditempat yang panas kuku, posisi vertical blind digantung, setelah
kering dipasang kembali.
f.

Hilangkan spot (noda) yang terdapat di vertical blind, gunakan atau
spot remover, gunakan sikat nylon dengan air hangat, keringkan
dengan vacuum cleaner.

g. Lakukan pembersihan setiap 2 (dua) bulan sekali.
21. Pemeliharaan Kebersihan Dinding Granit Luar
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu; Tangga, ember, floor cleaner, kain majun, sponge/ tapas bottle
sprayer.
b. Bersihkan dinding granit dengan menggunakan lap ½ basah, minimal
sebulan sekali, keringkan dan gunakan tangga untuk dinding yang
tinggi.
c. General cleaning, dilakukan apabila permukaan granit sudah buram,
dicuci gunakan tapas, deterjen atau floor cleaner (1:20), bilas
keringkan, kemudian disemir dengan gunakan lap kering (kain majun).
d. Hilangkan spot (noda) yang terdapat pada dinding granit, gunakan
bantuan tapas dan spot remover, kemudian bilas, keringkan.
e. Untuk menjaga kebersihan dinding granit, gunakan sealer polibrite,
lakukan minimal setahun sekali pengerjaanya.
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f.

Untuk membersihkan dinding granit secara rutin bebas debu,
gunakanlah lap ½ basah.

22. Pemeliharaan Kebersihan Dinding Marmer Luar
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu: Tapas, kain majun, ember, air, Chemicals marble cleaner,
gayung, sarung tangan karet (hand glove), kaca mata hitam, kuas,
tambang, helm plastik, safety belt, tangkai mop, sikat tangan nylon.
b. Beritahukan pihak security untuk mengatur parkir kendaraan di bawah
dinding yang akan dibersihkan.
c. Check mesin Gondola, ceeling dan braket-nya, apakah sudah siap
pakai.
d. Pakailah safety belt, helm, sarung tangan karet, sebelum pekerjaan
pembersihan dimulai.
e. Bersihkan dinding keramik dari debu, gunakan tangkai mop, kemudian
pakai bahan kimia dan tapas, majun dan bahan kimia (marble cleaner),
perbandingan 1:20, kemudian bilas dengan air bersih gunakan kain
majun dan keringkan dengan kain majun.
f.

General cleaning lakukan 3 (tiga) bulan sekali, bersihkan celah-celah
marmer, gunakan kuas atau sikat nylon dengan cairan marble cleaner
(1:10), kemudian bilas dengan air dan keringkan.

g. Hentikan pekerjaan pada waktu angin kencang / hujan.
23. Pemeliharaan Kebersihan Dinding Kaca Luar
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu: tangga, safety belt, masker, helm plastik, ember, stick mop, wash
applicator, wiper kaca atau unger kit, kain majun, tapas, bottle sprayer,
glass cleaner, check perlengkapan kerja terutama safety belt, tangga,
apakah sudah laik pakai dan aman.
b. Pakailah safety belt dan helm, sebelum pekerjaan pembersihan
dinding kaca luar dimulai, karena sangat berbahaya bagi keselamatan
kerja.
c. Bersihkan debu sunscreen gunakan lap ½ basah dan masker atau
bersihkan kotoran yang melekat dengan sikat nylon, tapas dan cairan
glass cleaner atau deterjen campuran 1:30, bilas dengan lap basah.
d. Bersihkan frame kaca aluminium, gunakan cairan multi purpose
cleaner campuran atau 1:20
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e. Bersihkan noda kaca yang terkena cat, lem, plitur, dempul, gunakan
trim scrapper & blade (silet kaca).
f.

Celupkan wash applicator atau unger kit dalam larutan glass cleaner,
campuran 1:20, basahkan/semprotkan tipis, gunakan bottle sprayer,
gosok dinding kaca luar yang akan dibersihkan, setelah itu tarik
dengan wiper kaca secara vertikal, hingga kaca benar-benar bersih.

g. Bersihkan sisa-sisa cairan yang menetes ke lantai dengan air gunakan
stick mop dan kain majun segera.
24. Pemeliharaan Kebersihan Dinding Kaca Dalam
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu: ember, wash applicator, wiper kaca atau unger kit, kain majun,
tapas, bottle sprayer, glass cleaner.
b. Bersihkan debu yang melekat pada frame kaca dengan larutan multi
purpose cleaner campuran 1:20, gunakan kain majun, kemudian
keringkan.
c. Bersihkan noda kaca yang terkena cat, lem, plitur, dempul, gunakan
trim scrapper & blade (silet kaca).
d. Bersihkan dinding kaca dalam, celupkan wash applicator atau unger kit
dalam larutan glass cleaner, campuran 1:20, basahkan / semprotkan
tipis, gunakan bottle sprayer, gosok dinding kaca dalam yang akan
dibersihkan, setelah itu tarik dengan wiper kaca secara vertikal, hingga
kaca benar - benar bersih.
e. Untuk menjaga kebersihan lantai, bagian bawah dinding kaca diberi
alas plastik, sisa air yang menempel pada plin kayu, harus dilap
sampai kering.
25. Pemeliharaan Kebersihan Dinding Cat
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu : tangga, rakbol, ember, kain majun, stick mop, deterjen, tapas,
sponge.
b. Bersihkan debu yang melekat pada dinding bercat minyak (water
seal) dengan menggunakan kain majun, untuk bagian atas bisa
gunakan
tangga atau rakbol. Pembersihan ini untuk daily
maintenance.
c. Bersihkan noda (spot & kotoran ) yang terdapat pada dinding bercat
minyak, gunakan campuran deterjen dengan air secukupnya sapukan
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merata, mengerjakan harus teliti, apabila terlalu banyak menggunakan
air akibatnya akan merusak permukaan cat.
d. Caranya hilangkan noda secara bertahap, tunggu kering dahulu baru
diulang kembali, gunakan sponge dan langsung keringkan dengan kain
majun. Setelah itu bersihkan sisa larutan yang jatuh kelantai gunakan
stick mop. Pembersihan ini dilakukan secara priodik bulanan.
e. Bersihkan noda (spot & kotoran) yang terdapat pada dinding bercat
minyak (water seal), gunakan larutan washing compound digosok
dengan sponge, kemudian bilas dengan air bersih sampai larutan tidak
tersisa dan biarkan dinding sampai kering kembali. Setelah itu
bersihkan sisa larutan yang jatuh kelantai gunakan stick mop.
Pembersihan ini dilakukan secara priodik bulanan.
26. Pemeliharaan Kebersihan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran
a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya
yaitu: ember, sponge, kain majun, deterjen.
b. Bersihkan tabung alat pemadam api ringan (fire extinguisher) yang
terpasang di gedung dengan lap basah atau spons, celupkan pada
ember yang berisi larutan deterjen, kemudian sikat debu yang melekat,
gunakan sikat nylon, setelah itu bilas dengan air bersih sampai larutan
tidak tersisa dan keringkan. Letakan kembali pada posisi semula.
c. Hati-hati, selama dibersihkan jangan menarik / merusak katup alat
pemadam api ringan atau terjatuh / terpelanting ke lantai sehingga
menimbulkan benturan akibatnya alat pemadam tidak berfungsi lagi.
d. Bersihkan tutup kotak selang kebakaran (box hydrant) di setiap lantai
Gedung, dengan lap basah atau spons, celupkan pada ember yang
berisi larutan deterjen, kemudian bilas dengan air bersih sampai
larutan tidak tersisa dan keringkan.
e. Bersihkan debu kotak penarik alarm di setiap lantai gedung dengan lap
kering atau bulu ayam, harus hati-hati mengerjakannya, jangan
menarik handle-nya.
f.

Bersihkan debu bel alarm di setiap lantai gedung dengan lap kering
atau bulu ayam.

g. Bersihkan debu penutup tanda EKSIT tangga darurat
kering.
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II. PROGRAM KERJA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN
A. PEMBERSIHAN HARIAN
1. Asbak dan Kotak Pembuangan Sampah
Mengosongkan semua asbak, kotak sampah termasuk kotak pembalut
wanita (sanitary napkin) dan membersihkan bagian dalam dan luarnya.
2. Perlengkapan dalam Tiolet
a. Membersihkan semua perlengkapan toilet dan lainnya, termasuk
dudukan kloset, urinal, washtafel, zink, vanity top surrounds, kran air,
cermin dan perlengkapan lain dengan menggunakan obat pembersih
yang tepat.
b. Mengisi kembali tissue toilet, kertas lap, sabun cair dan plastik
pembuangan sampah.
3. Pintu kaca, Pint Lif, dan Ruang dalam Lif
Membersihkan semua bekas tapak jari atau kotoran, minimum 2 (dua) kali
sehari atau sesuai kebutuhan.
4. Pembersihan Seluruh Areal Ruang Kerja
a. Membersihkan lantai, dinding, plafon, fixture, perabot (furniture), pintupintu dan peralatan yang terletak/ melekat pada bagian-bagian
tersebut termasuk membuang sampah yang dilakukan minimum 2
(dua) kali sehari.
b. Menyedot lantai karpet pagi hari sebelum jam kerja dan sore hari
setelah jam kerja atau sebelum karyawan masuk ruang kerja dan
setelah karyawan selesai bekerja.
c. Membersihkan semua meja dan kursi dari noda atau minuman yang
tersisa di atas meja dan kursi tersebut.
d. Membersihkan dinding dan partisi ruangan dengan menggunakan lap
lembab dan obat kimia apabila pada dinding dan partisi tersebut
terdapat noda yang sulit dibersihkan.
B. PEMBERSIHAN PADA WAKTU JAM KERJA
1. Koridor umum, lif lobby utama, lobby bebas asap, tangga dan ruangan
pembuangan sampah.
a. Menyedot, melap dan/atau mengepel kering lantai.
b. Membersihkan dinding berdebu dan cermin secara teratur.
2. Papan petunjuk, petunjuk lobby, lampu-lampu dan fiting.
Membersihkan dari debu.
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3. Semua jalan dan tangga masuk
a. Menyapu setiap pagi.
b. Membersihkan dari kotoran sebelum pukul 17.00.
C. PEMBERSIHAN DI LUAR JAM KERJA
1. Toilet dan bak Cuci
a. Membersihkan semua penyekat ruangan kloset dari noda bekas rokok,
dll.
b. Membersihkansemua fitting dan fixture, termasuk dudukan WC, urinal,
pembuangan lemak, sink, vanity top, kran air, cermin, dll. dengan
menggunakan obat pembersih yang tepat.
c. Mengosongkan tempat sampah dan kotak pembuangan lainnya.
d. mengisi kembali tissue toilet, kertas handuk, sabun cair, dan plastik
pembuangan sampah.
e. Mengepel lantai dan mencuci dengan air dingi dan deterjen.
2. Ruang pintu masuk utama dan lobby lif (di lantai dasar)
Mengepel dan menggosok lantai.
3. Penyeberangan dan jalan setapak
Menyikat bersih dengan air setelah jam kerja.
4. Areal ruang kerja/kantor
a. Membersihkan semua noda yang ada di lantai (karpet dan keramik)
yang tidak dapat dilakukan pada jam kerja, seperti: noda pada karpet
yang terkena tumpahan makanan yang menyebabkan bau, sehingga
karpet harus dicuici total dalam skala kecil.
b. Membersihkan noda yang tetap melekat pada permukaan meja kursi
yang tidak dapat dilakukan pada jam kantor, seperti: noda tinta pada
tutup komputer yang harus dihilangkan dengan sistem lembab kering.
D. PEMBERSIHAN MINGGUAN
1. Ruang pintu masuk (termasuk teras)
a. Membersihkan semua debu dan sampah termasuk yang ada di dalam
pot.
b. Membersihkan permukaan marmer, digosok dan dikeringkan.
2. Lubang saluran pembuangan (drain)
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Membersihkan drain, termasuk drain dengan tutup terbuka, dan pastikan
bahwa perangkap drain dalam keadaan bersih, terutama saat musim
hujan dan saat terkena angin kencang.
3. Area tangga darurat
a. Mencuci dan menggosok lantai supaya tetap bersih.
b. Melap dan membersihkan list.
4. Kaca dan jendela
Mencuci bersih semua kaca, pembatas ruangan, pintu masuk, rangka dan
jendela bagian luar.
5. Koridor umum dan area toilet
a. Mengepel kering semua bagian koridor (parket, vinil, marmer, granit).
b. Menggosok pane;-panel dan rangka pintu dengan menggunakan
peralatan penggosok dan/atau obat lainnya yang sesuai.
6. Area parkir mobil, tempat bongkar-muat barang, area pengumpulan
sampah, dan jalan mobil.
a. Menyikat bersih seluruh permukaan lantai.
b. Membersihkan debu dan mengelap tanda petunjuk dan lampu-lampu
7. Tangga
Menyikat dan mengepel seluruh tangga termasuk pijakan, pegangan
tangan dan nomor lantai pada dinding.
8. Area ruang kerja/kantor
Membersihkan semua permukaan dinding dan partisi dari noda yang sulit
dilakukan pada hari kerja, seperti: noda yang terkena bekas tinta, dll.
E. PEMBERSIHAN BULANAN
1. Lantai dan dinding
a. Mengangkat lapisan lantai dan dinding (jika perlu).
b. Memberi lapisan dan menggosok hingga mengkilap sekali.
2. Ruang dalam lif dan pintu-pintu
Membersihkan dekorasi dari stainless steel dengan diberi minyak
pengkilat.
3. Tempat-tempat yang tinggi
a. Membersihkan semua tempat-tempat yang tinggi dari debu, kotoran,
sarang laba-laba, dan serangga.
b. Membersihkan lantai vinil dengan sistem spoting basah.
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F. PEMBERSIHAN TIGA BULANAN
1. Langit-langit dari logam
Membersihkan semua langit-langit di daerah umum dan toilet.
2. Toilet
a. Membersihkan dan menyedot semua oulet/inlet AC dan exhaust fan
dari noda dan debu.
b. Menyikat dan memoles lanatai toilet dengan mesin poles.
3. Lantai mekanikal dan ruang perlengkapan
Mencuci dan mengepel semua lantai, saluran, pipa dan jalusi.
4. Tempat bongkar-muat barang, tempat pengumpulan sampah dan jalanan
mobil
Membersihkan semua debu dengan menggunakan lap basah dari pipa,
saluran, jalusi, rumah lampu, plafon dan dinding.
5. Lantai dan dinding marmer
Membersihkan lantai dari debu dan sisa wax yang masih melekat dan
disikat lantai tersebut dengan menggunakan obat pengkilap lantai dan
dinding marmer hingga mengkilap (kristalisasi).
6. Lantai karpet
Mencuci karpet dengan menggunakan mesin dan vacuum wet & dry dan
shampo agar karpet dapat terpelihara dan terawat kebersihannya.

III. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN UNTUK PEKERJAAN PEMELIHARAAN
DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG
A. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SESUAI KONDISI PEKERJAAN
Perlenglapan dan peralatan kerja yang digunakan dapat dilihat pada Tabel
4.1. dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Pekerjaan & Perlengkapan/Peralatan
NO.
1

KONDISI/JENIS
PEKERJAAN
Di tempat yang tinggi

PERLENGKAPAN &
PERALATAN
Tangga
Perancah
Katrol
Derek

6581

117
117

- BAB IV TATA CARA DAN METODE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG -

NO.

2

KONDISI/JENIS
PEKERJAAN

Memindahkan benda berat

PERLENGKAPAN &
PERALATAN
Sabuk Pengaman/Helm

Papan beroda
Gerobak palet
Gerobak palet hidrolis
Fork Lift
Dongkrak
Rantai

3

Menata secara teliti

Penarik
Penekan portable
Dongkrak
Rantai

4

Kabel, Saluran &
Penggantung Listrik

Fish tape
Pembengkok pipa
Pemotong pipa
Pistol ramset

5

Sambungan las

Mesin las
Tabung Oksigen/Gas
Alat las
Pelindung mata
Pelindung api
Sarung tangan
Pengukur tekanan gas
Gergaji besi
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Tabel 4.2. Pekerjaan Pemeliharaan/Perlengkapan yang Diperlukan
Uraian

Pekerjaan

Jenis

Alasan

Perlen gkapan

Frekuensi

Sementara
Pembersihan

Lantai &Tangga Mencuci

Interior

Estetika

AA

)

Perlu disiapkan

Kesehatan

AA

) Alat-alat

kebutuhan air yang

Menyedot debu

AA

) kebersihan,

cukup dan stop

Memoles

A+

) tangga, dll.

kontak listrik

Menyapu

Plafon & Dinding Menyeka

A

)

Tongkat panjang

Int/Eksterior Kesehatan

A

Tangga

cat walk'

Jendela Kaca & Mencuci

Int/Eksterior Estetika/Efisiensi

A

Steiger'

) akses luar,

Perlu kelengkapan

Genteng Kaca

Memoles

Int/Eksterior

A

) Gondola, dll.

keselamatan kerja

Dinding

Membersihkan

Interior

Mengecat

Interior

Memperbaiki

Eksterior

Perlindungan cuaca

Mengecat

Interior

Estetika

Keramik, vinil, dll.

Interior

Estetika/Kesehatan

Aspal, Paving

Eksterior

Mencuci

Pengecatan

Plafon
Pemulihan

Lantai

permukaan Jalan setapak
Dinding

Interior

Estetika

Penerangan
Estetika

Int/Eksterior

Tangga & 'steiger'

B

Tangga & 'steiger'

B
AB

Tangga & 'steiger'

Gondola

Steiger'

B

BC

Peralatan khas
Steiger', dll.

Gondola

C

Atap

Perbaikan

Eksterior

Penerangan

Mengganti lampu

Int/Eksterior Estetika/Efisiensi

penggantian Kabel

A

C

Perbaikan plesteran Int/Eksterior Perlindungan cuaca
Perbaikan panil

Servis &

Keterangan

Tetap

Perlindungan cuaca

C
AB

Mengganti kabel

Tangga
)
) Tangga, 'steiger'

- listrik

Interior

Keselamatan

B

) beroda

- telekomuinkasi

Interior

Peningkatan mutu

A

)

Interior

Kesehatan/Efisiensi

B

Tangga

Akses ('manholes')

Penghawaan/AC Membersihkan
& 'balancing'
Gas

Perawatan
peralatan

Perawatan

Int/Eksterior Keselamatan
Int/Eksterior Cegah kerusakan

Air

Perbaikan

Uji coba/penggantian Interior

Drainase

Perbaikan tersumbat Int/Eksterior Kesehatan

X

Talang

Perbaikan

Eksterior

A

Keselamatan

Perlindungan cuaca

Panel, 'shaft'

X

Sprinkler

X
A

Main-hioles'
Tangga

Unit AC

Periksa, servis

Int/Eksterior ) Efisiensi, keselamat-

)

Interior

) an dan kesinambung-

A

Lift/Escalator

) Perbaikan dan

Interior

) an operasional

A

an yang cukup di seki-

Gen-set

) penggantian yang

Int/Eksterior Kebutuhan darurat

A

tar peralatan yang ada

Limbah

) rusak

Int/Eksterior Kesehatan

A

untuk kemudahan kerja

Pemanas air

)

Interior

A

dan sirkulasi

Tanaman

Menyiram dan
memangkas

Macam-macam

Kesehatan

AA

Bak kontrol
Tangga

Ventilasi

taman

Dekorasi

Perbaikan

) 'steiger' dan
) alat-alat khas

Tangga dan
Int/Eksterior Estetika

AA

Katrol

Perlu disiapkan ruang-

Saluran irigasi

selang air

Menanam ulang

Int/Eksterior

X

Mengubah hiasan

Int/Eksterior Estetika

A

Tangga

Jaringan kabel

Catatan:
AA
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Teratur (harian, mingguan, bulanan)

C

Di atas 10 tahun

A

3 bulan - 2 tahun

X

Tidak dapat ditentukan

B

2 tahun - 10 tahun
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B. PERALATAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
Peralatan umum dan peralatan khusus sesuai fungsi perlengkapan dan
peralatan bangunan gedung.
C. PERALATAN TATA GRHA
Sekurang-kurangnya memiliki:
1. Mesin Polisher
Mesin poles untuk mengupas kotoran pada permukaan lantai.
2. Mesin Pencuci Karpet
Mesin ekstraktor untuk mencuci karpet dengan shampo.
3. Vacuum Wet & Dry
Mesin penghisap debu untuk permukaan yang kering dan basah.
4. Blower
Kipas udara digunakan untuk mengeringkan karpet yang basah.
5. Mesin Hand Polisher
Perkakas untuk memoles perabot dari kayu atau permukaan metal.
6. Wipper kaca : 25 cm – 45 cm
Perkakas dengan sirip karet untuk membersihkan debu/kotoran dari
permukaan kaca.
7. Pad holder
Tongkat untuk sikat
8. Pad brush
Sikat untuk membersihkan kotoran pada permukaan lantai atau dinding.
9. Rakball
Sikat berbentuk bulat untuk membersihkan kotoran di langit-langit.
10. Stainless steel mop
Pel bertangkai untuk membersihkan lantai basah.
11. Stainless lobby duster
12. Tangga aluminium
Pel bertangkai untuk membersihkan debu/kotoran pada lantai yang kering.
13. Wipper air
Sirip karet bertangkai untuk mendorong genangan air dari permukaan
lantai,
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IV. STANDAR DAN KINERJA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN
GEDUNG
A. STANDAR KEBERSIHAN
Untuk menentukan tingkat kebersihan suatu ruangan digunakan standar yang
lazim untuk menentukan kebersihan:
1. Plafon
2. Kaca
3. Tirai
4. Skaklar & Stop Kontak
5. Perabot
6. Lantai
7. Karpet
8. Toilet
9. Tangga
10. Taman
11. Jalan
Borang-borang standar kebersihan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.

STANDAR
STANDARKEBERSIHAN
KEBERSIHAN
DIFUSER/GRILL
D IF U S E R / G
PLAFOND
P LA FO N D
KACA

:
:
:

R IL L

K A C A

HORIZONTAL BLIND
SAKLARH&O STOP
R I Z O NKONTAK
T A L B LIN D
FURNITURE
SA K LA R & STO P K O N
LANTAI

F U R N IT U R E

:

LA N TA I

KARPET
TOILET K A R P E T
- RUANG
T O- IKACA
LE T
CERMIN
- KLOSED- R U A N

- K A C A

-

:

G

KRAN
LANTAI H. PINTUURINOIR
KESET -

K R A N
LA N TA I
H . P IN T U
U R IN O IR
K E SE T

:
:
:

C E R M

- C LO SE D

TANGGAT A N G G A
- RAILING- R A I L I N G
- BORDES- B O R D E S
- P. BESI - P . B E S I
TAMAN T A M A N
L
A
N TA I A SP A L
LANTAI ASPAL

6585

TA

:
:
:
K

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bersih,
tidak bernoda, tidak ada sarang laba-laba, tidak berdebu
: B e r s ih , t id a k b e r n o d a , t id a k a d a s a r a n g la b a - la b a , t id a k b e r d e b u
Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, tidak ada sarang laba-laba
: B e b a s d a r i k o t o r , t id a k a d a n o d a , t id a k b e r d e b u , t id a k a d a s a r a n g
Bersih,
jelas,
tidak ada noda, tidak ada kotoran, tidak berdebu,
la b a
- l a b bening,
a
frame
kaca bersih.
: B e r s ih , je la s , b e n in g , t id a k a d a n o d a , t id a k a d a k o t o r a n , t id a k
Bersih,
b e r tidak
d e b ukotor,
, f r a mtidak
e k aberdebu,
c a b e r s rapi.
ih .
Tidak
: B eberdebu,
r s i h , t i d atidak
k k o bernoda
t o r , t id a k b e r d e b u , r a p i.
Bersih,
tidak berdebu, tidak bernoda, bila diusap tidak membekas,
: T id a k b e r d e b u , t id a k b e r n o d a
tidak
ada sampah, tidak ada sarang laba-laba.
: B e r s ih , t id a k b e r d e b u , t id a k b e r n o d a , b ila d iu s a p t id a k m e m b e k a s ,
Bersih,
t i d atidak
k a d berdebu,
a s a m p atidak
h , t ibernoda,
d a k a d a tidak
s a r a buram,
n g l a b tidak
a - l a bbasah,
a .
tidak
bau,
bersih.
: B e
r s i h nat
, t i dlantai
a k b e
r d e b u , t id a k b e r n o d a , t id a k b u r a m , t id a k b a s a h ,
Bersih,
t i d atidak
k b a berdebu,
u , n a t l atidak
n t a i bernoda,
b e r s i h . tidak bau, tidak basah, tersisir rapi.
:

B e r s ih , t id a k b e r d e b u , t id a k b e r n o d a , t id a k b a u , t id a k b a s a h , t e r s is ir

r a bau
p i . : amis, pesing, anyir.
Tidak
Bening,
terang, tidak kusam, tidak bernoda, tidak basah.
:
:
T
i
d
a klancar,
b a u : tidak
a m i sada
, p enoda,
s i n g , tidak
a n y iada
r.
Mengalir
bercak air disekelilingnya,
I N : B e n in g , t e r a n g , t id a k k u s a m , t id a k b e r n o d a , t id a k b a s a h .
tidak bau.
: M e n g a lir la n c a r , t id a k a d a n o d a , t id a k a d a b e r c a k a n a ir
Tidak
berkarat,
tidak
basah,
tidak
kusam.
d is e k e lilin g n y a , t id a k b a u .
Bersih,
: T i d akering,
k b e r k tidak
a r a t , ada
t i d anoda,
k b a stidak
a h , ada
t i d a sampah.
k ku s a m .
: B e r stidak
i h , k ada
e r in g
, t id a
k a d a n o(sesuai
d a , t i daslinya).
a k a d a sa m p a h.
Bersih,
noda,
mengkilat
B e r s ih , t id a k a d a n o d a , m e n g k ila t ( s e s u a i a s lin y a ) .
Bersih, tidak ada noda, tidak bau, tidak berkarat.
: B e r s ih , t id a k a d a n o d a , t id a k b a u , t id a k b e r k a r a t .
Tidak
tidak
: T i dberdebu,
a k b e r d tidak
e b u , basah,
t id a k b
a s a ada
h , t isampah,
d a k a d a tidak
s a m bau.
p a h , t id a k b a u .

Tidak
: T i dberdebu,
a k b e r d tidak
e b u , ada
t i d anoda,
k a d abila
n odiusap
d a , b tidak
i l a d i membekas.
u s a p t id a k m e m b e k a
: T i dberdebu,
a k b e r d tidak
e b u , ada
t i d asampah,
k a d a s tidak
a m p basah,
a h , t i d tidak
a k b abau.
s a h , t id a k b a u .
Tidak
: T id a k b e r d e b u , t id a k b e r n o d a , t id a k a d a b e r c a k .
Tidak
berdebu, tidak bernoda, tidak ada bercak.
S u bbersih,
u r , b e rapi,
r s i h , indah.
r a p i, in d a h .
Subur,
: B e rtidak
s i h t iada
d a k sampah,
a d a sa m
p a hbanjir,
, t i d a tidak
k b a kotor
n j i r , t tanah.
id a k k o t o r t a n a h .
Bersih
tidak

s.
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B. STANDAR MUTU RUANGAN
Untuk menentukan mutu suatu ruangan digunakan standar yang tercantum
dalam SNI mengenai persyaratan Tata Udara dan digunakan pada:
1. Ruang Kerja.
2. Lobby/hall.
3. Ruang Tamu.
4. Ruang Rapat.
5. Ruang Komputer.
6. Ruang Loket.
7. Ruang Arsip.
8. Ruang Auditorium.
9. Ruang Sholat.
10. Toilet.
11. Pantry.
12. Ruang Kendali.
13. Gudang.
14. Ruang Tunggu Supir.
15. Ruang Lif.
16. Ruang Tangga.
17. Ruang Luar.
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 26/PRT/M/2008
TANGGAL 30 DESEMBER 2008
TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA
BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
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MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 26/PRT/M/2008
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS
SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang : a. bahwa perkembangan penyelenggaraan bangunan gedung
semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun
kebutuhan prasarana dan sarananya;
b. bahwa keselamatan masyarakat yang berada di dalam bangunan
dan lingkungannya harus menjadi pertimbangan utama khususnya
terhadap bahaya kebakaran, agar dapat melakukan kegiatan, dan
meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kualitas
hidupnya;
c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan pengaturan
pelaksanaannya, maka Keputusan Menteri Negara Pekerjaan
Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan perlu disempurnakan dan diganti dengan
peraturan menteri yang baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri
tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan;
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan :
1.

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah
sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang
terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan
sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam
rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

2.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

3.

Perencanaan tapak adalah perencanaan yang mengatur tapak (site) bangunan,
meliputi tata letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, penempatan
hidran halaman, penyediaan ruang-ruang terbuka dan sebagainya dalam
rangka mencegah dan meminimasi bahaya kebakaran.
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4.

Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan
oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya
penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada
suatu bangunan gedung dan lingkungan.

5.

Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang
terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan
komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan
berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap
bukaan.

6.

Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara
lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun
otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak
dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia,
seperti APAR dan pemadam khusus.

7.

Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya
kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang
berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat
mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.

8.

Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran
atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai
bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun
minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi
menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif
maupun pasif.

9.

Pengawasan dan pengendalian adalah upaya yang perlu dilakukan oleh pihak
terkait dalam melaksanakan pengawasan maupun pengendalian dari tahap
perencanaan pembangunan bangunan gedung sampai dengan setelah terjadi
kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya.

10. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan
lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus
dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan
gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan,
perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
11. Penyelenggaraan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan
lingkungan meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi,
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran sistem proteksi
kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya.
12. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia
jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
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13. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
14. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan
pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan
dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
16. Daerah adalah Kabupaten/Kota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah daerah adalah bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup
Pasal 2
(1)

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara
bangunan gedung dalam mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung
yang aman terhadap bahaya kebakaran.

(2)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya fungsi bangunan
gedung dan lingkungan yang aman bagi manusia, harta benda, khususnya dari
bahaya kebakaran, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya gangguan
kesejahteraan sosial.

(3)

Lingkup peraturan menteri ini meliputi sistem proteksi kebakaran pada
bangunan gedung dan lingkungannya mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan pembangunan sampai pada tahap pemanfaatan, sehingga
bangunan gedung senantiasa andal dan berkualitas sesuai dengan fungsinya.
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BAB II
PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGATURAN PELAKSANAAN SISTEM
PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis
Pasal 3
(1)

Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan
lingkungan meliputi :
a.

ketentuan umum;

b.

akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;

c.

sarana penyelamatan;

d.

sistem proteksi kebakaran pasif;

e.

sistem proteksi kebakaran aktif;

f.

utilitas bangunan gedung;

g.

pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;

h.

pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan

i.

pengawasan dan pengendalian.

(2)

Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung
dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan
peraturan menteri ini.

(3)

Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam
peraturan menteri ini.
Bagian Kedua
Pengaturan Pelaksanaan di Daerah
Pasal 4

(1)

Pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan
gedung dan lingkungan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah
yang berpedoman pada peraturan menteri ini.

(2)

Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran
pada bangunan gedung dan lingkungan berpedoman pada peraturan menteri
ini.
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(3)

Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum peraturan menteri ini diberlakukan, maka peraturan
daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini.
BAB III
PEMBINAAN TEKNIS
Pasal 5

(1)

Dalam melaksanakan pembinaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan
gedung dan lingkungan, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan
aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat
dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk
terwujudnya penataan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan
lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.

(2)

Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan sistem proteksi
kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

(1)

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2)

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara
Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis
Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3)

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
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BAB I

KETENTUAN UMUM

1.1 PENGERTIAN.
(1)

Atrium, adalah ruang di dalam bangunan gedung yang menghubungkan
dua tingkat atau lebih dan:
(a)

keseluruhan atau sebagian ruangannya tertutup pada bagian
atasnya oleh lantai.

(b)

termasuk setiap bagian bangunan gedung yang berdekatan tetapi
tidak terpisahkan oleh penghalang yang sesuai untuk kebakaran,
dan

(c)

tidak termasuk lorong tangga, lorong ram atau ruangan dalam saf.

(2)

Bangunan gedung, adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya,
maupun kegiatan khusus.

(3)

Bangunan gedung umum, adalah bangunan gedung yang digunakan
untuk segala macam kegiatan kerja antara lain untuk:
(a)

Pertemuan umum.

(b)

Perkantoran.

(c)

Hotel.

(d)

Pusat Perbelanjaan/Mal.

(e)

Tempat rekreasi/hiburan.

(f)

Rumah sakit/perawatan.

(g)

Museum.

(4)

Bagian-bagian bangunan gedung, adalah bagian dari elemen bangunan
gedung yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya memikul beban,
pengisi, dan lain-lain.

(5)

Bahaya kebakaran, adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya
ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal
terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan.

(6)

Bahan lapis penutup, adalah bahan yang digunakan sebagai lapisan
bagian dalam bangunan gedung seperti plesteran, pelapis dinding, panel
kayu dan lain-lain.
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(7)

Beban api, adalah jumlah nilai kalori netto dari bahan-bahan mudah
terbakar yang diperkirakan terbakar dalam kompartemen kebakaran,
termasuk bahan lapis penutup, bahan yang dapat dipindahkan maupun
yang terpasang serta elemen bangunan gedung.

(8)

Besmen, adalah ruangan di dalam bangunan gedung yang letak
laintainya secara horizontal berada di bawah permukaan tanah yang
berada di sekitar lingkup bangunan gedung tersebut.

(9)

Blok, adalah suatu luasan lahan tertentu yang dibatasi oleh batas fisik
yang tegas, seperti laut, sungai, jalan, dan terdiri dari satu atau lebih persil
bangunan gedung.

(10). Bukaan penyelamatan, adalah bukaan/lubang yang dapat dibuka yang
terdapat pada dinding bangunan gedung terluar, bertanda khusus,
menghadap ke arah luar dan diperuntukkan bagi unit pemadam
kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
penghuni.
(11). Dinding api, adalah dinding yang mempunyai ketahanan terhadap
penyebaran api yang membagi suatu tingkat atau bangunan gedung
dalam kompartemen-kompartemen kebakaran.
(12). Dinding dalam, adalah dinding di luar dinding biasa atau bagian dinding.
(13). Dinding luar, adalah dinding luar bangunan gedung yang tidak
merupakan dinding biasa.
(14). Dinding panel, adalah dinding luar yang bukan dinding pemikul di dalam
rangka atau konstruksi sejenis, sepenuhnya didukung pada tiap tingkat.
(15) Eksit, adalah bagian dari sebuah sarana jaln ke luar yang dipisahkan dari
tempat lainnya dalam bangunan gedung oleh konstruksi atau peralatan
untuk menyediakan lintasan jalan yang diproteksi menuju eksit pelepasan.
(16) Eksit horizontal, adalah suatu jalan terusan dari satu bangunan gedung
ke satu daerah tempat berlindung di dalam bangunan gedung lain pada
ketinggian yang hampir sama, atau suatu jalan terusan yang melalui atau
mengelilingi suatu penghalang api ke daerah tempat berlindung pada
ketinggian yang hampir sama dalam bangunan gedung yang sama, yang
mampu menjamin keselamatan dari kebakaran dan asap yang berasal
dari daerah kejadian dan daerah yang berhubungan.
(17) Elemen bangunan gedung, adalah bagian bangunan gedung yang
diantaranya berupa lantai, kolom, balok, dinding, atap dan lain-lain.
(18) Eskalator, adalah tangga berjalan dalam bangunan gedung.
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(19) Hidran halaman, adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut
pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi
keperluan pemadaman kebakaran dan diletakkan di halaman bangunan
gedung.
(20) Slang kebakaran, adalah slang gulung yang dilengkapi dengan mulut
pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan.
(21) Tingkat Ketahanan Api (TKA), adalah tingkat ketahanan api yang diukur
dalam satuan menit, yang ditentukan berdasarkan standar uji ketahanan
api untuk kriteria sebagai berikut :
(a)

ketahanan memikul beban (kelayakan struktur);

(b)

ketahanan terhadap penjalaran api (integritas);

(c)

ketahanan terhadap penjalaran panas (isolasi);

yang dinyatakan berurutan.
Catatan : Notasi (-) berarti tidak dipersyaratkan.
Contoh : 50/-/- , atau -/-/(22) Integritas, dikaitkan dengan TKA adalah kemampuan untuk menahan
penjalaran api dan udara panas sebagaimana ditentukan pada standar.
(23) Isolasi, dikaitkan dengan TKA adalah kemampuan untuk memelihara
temperatur pada permukaan yang tidak terkena panas langsung dari
tungku pembakaran pada temperatur di bawah 1400 C sesuai standar uji
ketahanan api.
(24) Intensitas kebakaran, adalah laju pelepasan energi kalor fiukur dalam
Watt, yang ditentukan baik secara teoritis maupun empiris.
(25) Jalan akses, adalah jalur pencapaian yang menerus dari perjalanan ke
atau di dalam bangunan gedung yang cocok digunakan untuk/oleh orang
cacat sesuai dengan standar aksesibilitas.
(26) Jalan penyelamatan/evakuasi, adalah jalur perjalanan yang menerus
(termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap
bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke
tempat yang aman di bangunan gedung kelas 2, 3 atau bagian kelas 4.
(27) Jalur lintasan yang dilindungi terhadap kebakaran, adalah
koridor/selasar atau ruang semacamnya yang terbuat dari konstruksi
tahan api, yang menyediakan jalan penyelamatan ke tangga, ram yang
dilindungi terhadap kebakaran atau ke jalan umum atau ruang terbuka.
(28) Kelas bangunan gedung, adalah pembagian bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung sesuai dengan jenis peruntukan atau
penggunaan bangunan gedung, sebagai berikut:
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(a)

Kelas 1 : Bangunan gedung hunian biasa.
Satu atau lebih bangunan gedung yang merupakan:
1)

2)

Kelas 1a, bangunan gedung hunian tunggal yang berupa:
a)

satu rumah tinggal; atau

b)

satu atau lebih bangunan gedung gandeng, yang masingmasing bangunan gedungnya dipisahkan dengan suatu
dinding tahan api, termasuk rumah deret, rumah taman,
unit town house, villa; atau

Kelas 1b, rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel atau
sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m2 dan tidak
ditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak di
atas atau di bawah bangunan gedung hunian lain atu banguan
kelas lain selain tempat garasi pribadi.

(b)

Kelas 2 : Bangunan gedung hunian, terdiri atas 2 atau lebih unit
hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.

(c)

Kelas 3 : Bangunan gedung hunian di luar bangunan gedung
kelas 1 atau kelas 2, yang umum digunakan sebagai tempat tinggal
lama atau sementara oleh sejumlah orang yang tidak berhubungan,
termasuk:

(d)

1)

rumah asrama, rumah tamu (guest house), losmen; atau

2)

bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau

3)

bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau

4)

panti untuk lanjut usia, cacat atau anak-anak; atau

5)

bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan gedung
perawatan
kesehatan
yang
menampung
karyawankaryawannya.

Kelas 4 : Bangunan gedung hunian campuran.
Tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan gedung kelas
5, 6, 7, 8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam
bangunan gedung tersebut.

(e)

Kelas 5 : Bangunan gedung kantor.
Bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha
profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial, di luar
bangunan gedung kelas 6, 7, 8 atau 9.

(f)
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Bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang
dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran
atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk:

(g)

1)

ruang makan, kafe, restoran; atau

2)

ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari
suatu hotel atau motel; atau

3)

tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum; atau

4)

pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau bengkel.

Kelas 7 : Bangunan gedung penyimpanan/Gudang.
Bangunan
termasuk:

(h)

gedung

yang

dipergunakan

untuk

penyimpanan,

1)

tempat parkir umum; atau

2)

gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk
dijual atau cuci gudang.

Kelas 8 : Bangunan gedung Laboratorium/Industri/Pabrik.
Bangunan gedung laboratorium dan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produk, perakitan,
perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan
barang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.

(i)

Kelas 9 : Bangunan gedung Umum.
Bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan
masyarakat umum, yaitu:

(j)

1)

Kelas 9a : bangunan gedung perawatan kesehatan, termasuk
bagian-bagian dai bangunan gedung tersebut yang berupa
laboratorium.

2)

Kelas 9b : bangunan gedung pertemuan, termasuk bengkel
kerja, laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau
sekolah lanjutan, hall, bangunan gedung peribadatan,
bangunan gedung budaya atau sejenis, tetapi tidak termasuk
setiap bagian dari bangunan gedung yang merupakan kelas
lain.

Kelas 10 : Bangunan gedung atau struktur yang bukan hunian.
1)

6606

Kelas 10a : bangunan gedung bukan hunian yang merupakan
garasi pribadi, carport, atau sejenisnya.



5

- BAB I KETENTUAN UMUM -

2)

(k)

Kelas 10b : struktur yang berupa pagar, tonggak, antena,
inding penyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam
renang, atau sejenisnya.

Bangunan gedung-bangunan gedung yang tidak diklasifikasikan
khusus.
Bangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung yang tidak
termasuk dalam klasifikasi bangunan gedung 1 s.d 10 tersebut,
dalam persyaratan teknis ini, dimaksudkan dengan klasifikasi yang
mendekati sesuai peruntukannya.

(l)

Bangunan gedung yang penggunaannya insidentil.
Bagian bangunan gedung yang penggunaannya insidentil dan
sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunan
gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan
bangunan gedung utamanya.

(m) Klasifikasi jamak.
Bangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa
bagian dari bangunan gedung harus diklasifikasikan secara terpisah,
dan:
1)

bila bagian bangunan gedung yang memiliki fungsi berbeda
tidak melebihi 10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan
gedung, dan bukan laboratorium, klasifikasinya disamakan
dengan klasifikasi bangunan gedung utamanya.

2)

Kelas-kelas : 1a, 1b, 9a, 9b, 10a dan 10b, adalah klasifikai yang
terpisah;

3)

Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lif, ruang
boiler (ketel uap) atau sejenisnya, diklasifikasi sama dengan
bagian bangunan gedung di mana ruang tersebut terletak.

(29) Kelayakan struktur, yang dikaitkan dengan TKA adalah kemampuan
untuk memelihara stabilitas dan kelayakan kapasitas beban sesuai
dengan standar yang dibutuhkan.
(30) Kelengkapan lingkungan bangunan gedung, meliputi: hidran, sumur
gali atau reservoir, dan komunikasi umum.
(31) Kereta lif, adalah ruangan atau tempat yang ada pada sistem lif, yang di
dalamnya penumpang berada dan atau diangkut.
(32) Ketahanan api, yang diterapkan terhadap komponen struktur atau bagian
lain dari bangunan gedung yang artinya mempunyai TKA sesuai untuk
komponen struktur atau bagian lain tersebut.
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(33) Persyaratan teknis, adalah ketentuan teknis yang mengupayakan
kesempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pemanfaatan
bangunan
gedung
terhadap
pencegahan
dan
penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan
lingkungannya.
(34) Kompartemen kebakaran, adalah:
(a)

Keseluruhan ruangan pada bangunan gedung; atau

(b)

Bila mengacu ke:
1)

Menurut persyaratan fungsional dan kinerja, adalah setiap
bagian dari bangunan gedung yang dipisahkan oleh
penghalang kebakaran/api seperti dinding atau lantai yang
mempunyai ketahanan terhadap penyebaran api dengan
bukaan yang dilindungi secara baik.

2)

Menurut persyaratan teknis, bagian dari bangunan gedung
yang dipisahkan oleh dinding dan lantai yang mempunyai TKA
tertentu.

(35) Kompartemenisasi, adalah usaha untuk mencegah penjalaran
kebakaran dengan cara membatasi api dengan dinding, lantai, kolom,
balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas
bangunan gedung.
(36) Komponen struktur, adalah komponen atau bagian struktur yang
memikul beban vertikal dan lateral pada bangunan gedung.
(37) Konstruksi tahan api, adalah salah satu dari tipe konstruksi, berdasarkan
ketentuan pada Bab IV.
(38) Konstruksi ringan, adalah konstruksi yang terdiri dari :
(a)

lembaran atau bahan papan, plesteran, belahan, aplikasi semprotan,
atau material lain yang sejenis yang rentan rusak oleh pukulan,
tekanan atau goresan; atau

(b)

beton atau produk yang berisi batu apung, perlite, vermiculite, atau
bahan lunak sejenis yang rentan rusak oleh pukulan, tekanan atau
goresan; atau

(c)

adukan yang mempunyai ketebalan kurang dari 70 mm.

(39) Koridor umum, adalah koridor tertutup, jalam dalam ruang/gang/lorong
atau sejenis, yang :
(a)

6608

melayani jalan ke luar dari 2 atau lebih unit hunian tunggal ke eksit di
lantai tersebut; atau
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(b)

yang disediakan sebagai eksit dari suatu bagian dari setiap tingkat
menuju ke jalan ke luar.

(40) Kgf, adalah singkatan dari kilogram force atau kilogram gaya.
(41) Lapisan penutup tahan api, adalah bahan lapis penutup tahan api yang
antara lain terbuat dari :
(a)

13 mm, papan plester tahan api; atau

(b)

12 mm, lembaran semen serat selulosa; atau

(c)

12 mm, plester berserat yang diperkuat dengan 13 mm x 13 mm x
0,7 mm kawat anyam besi galvanis yang dipasang tidak lebih dari 6
mm dari permukaan; atau

(d)

material lain yang tidak kurang ketahanan apinya dari pada 13 mm
papan plester tahan api yang dipasang sesuai dengan yang ada di
pasaran untuk bahan yang dipakai bagi lapisan penutup tahan api.

(42) Lapisan pelindung, adalah lapisan khusus yang digunakan untuk
meningkatkan ketahanan ketahanan api suatu komponen struktur.
(43) Lantai monolit, adalah lantai beton yang dicor setempat yang merupakan
satu kesatuan yang utuh.
(44) Lif, adalah sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang
mengangkut penumpangnya di dalam kereta lif, yang bergerak naik-turun
secara vertikal.
(45) Mudah terbakar, adalah bahan bangunan gedung yang menurut hasil
pengujian sesuai standar atau ketentuan yang berlaku masuk dalam
katagori mudah terbakar.
(46) Mezanine, adalah lantai antara yang terdapat di dalam ruangan.
(47) Pemikul beban, dimaksudkan untuk menahan gaya vertikal di luar beban
sendiri.
(48) Pengaturan lingkungan bangunan gedung, dalam persyaratan teknis ini
meliputi pengaturan blok dan kemudahan pencapaiannya (accessibility),
ketinggian bangunan gedung, jarak bangunan gedung, dan kelengkapan
lingkungan.
(49) Pengaturan bangunan gedung, meliputi pengaturan ruang-ruang efektif,
ruang sirkulasi, eskalator, tangga, kompartemenisasi, dan pintu
kebakaran.
(50) Penutup beton, adalah bagian dari struktur beton yang berfungsi
melindungi tulangan agar tahan terhadap korosi dan api.
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(51) Plambing, adalah instalasi/kelengkapan dalam bangunan gedung yang
berupa sistem pemipaan baik pemipaan untuk pengaliran air bersih, air
kotor dan drainase, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan
pekerjaan pemipaan.
(52) PVC, adalah Polyvinyl Chloride, sejenis plastik thermosetting.
(53) Ruang terbuka, adalah ruang pada lokasi gedung, atau suatu atap atau
bagian bangunan gedung sejenis yang dilindungi dari kebakaran, terbuka
dan dihubungkan langsung dengan jalan umum.
(54) Ram yang dilindungi, adalah ram yang dilindungi oleh konstruksi tahan
terhadap api, yang memberikan jalan ke luar dari suatu lantai.
(55) Ruang efektif, adalah ruang yang dipergunakan untuk menampung
aktivitas yang sesuai dengan fungsi bangunan gedung, misalnya: ruangan
efektif suatu hotel antara lain kamar, restoran dan lobi.
(56) Ruang sirkulasi, adalah ruang yang hanya dipergunakan untuk lalu lintas
atau sirkulasi dalam bangunan gedung, misalnya: pada bangunan gedung
hotel adalah koridor.
(57) Saf, adalah dinding atau vagian bangunan gedung yang membatasi:
(a)

sumur yang bukan merupakan sumur/lorong atrium, atau

(b)

luncuran vertikal, saluran
cerobong/corong asap.

atau

jalur

sejenis,

tetapi

bukan

(58) Sistem pengamanan kebakaran, adalah satu atau kombinasi dari
metoda yang digunakan pada bangunan gedung untuk:
(a)

memperingatkan orang terhadap keadaan darurat, atau

(b)

penyediaan tempat penyelamatan, atau

(c)

membatasi penyebaran kebakaran, atau

(d)

pemadaman kebakaran, termasuk disini sistem proteksi pasif dan
aktif.

(59) Springkler, adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaranyang
mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya,
sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata. Dalam
pertanian ada juga jenis springkler yang digunakan untuk penyiraman
tanaman.
(60) Sumur/lorong atrium, adalah ruangan dalam atrium yang dibatasi oleh
garis keliling dari bukaan lantai atau garis keliling lantai dan dinding luar.

6610
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(61) Ruang luncur lif, adalah suatu ruang berbentuk lubang vertikal di dalam
bangunan gedung di mana di dalam lubang tersebut lif bersirkulasi naikturun.
(62) Tempat/ruang berkumpul, adalah ruang di dalam bangunan gedung
tempat orang berkumpul untuk :
(a)

tujuan sosial, pertunjukan, politik atau keagamaan, dan

(b)

tujuan pendidikan seperti sekolah, pusat pendidikan anak balita,
pendidikan pra-sekolah, dan semacamnya, atau

(c)

tujuan rekreasi, liburan atau olahraga, atau

(d)

tujuan transit.

(63) Tinggi efektif, adalah tinggi ke lantai tingkat paling atas (tidak termasuk
tingkat paling atas, bila hanya terdiri atas peralatan pemanas, ventilasi, lif
atau peralatan lainnya, tangki air atau unit pelayanan sejenis) dari lantai
tingkat terbawah yang menyediakan jalan ke luar langsung menuju jalan
atau ruang terbuka.
(64) Tempat parkir mobil terbuka, adalah parkir mobil yang semua bagian
tingkat parkirnya mempunyai ventilasi permanen dari bukaan, yang tidak
terhalang melalui sekurang-kurangnya dari 2 sisi berlawanan atau hampir
berlawanan dan:
(a)

tiap sisi mempunyai ventilasi tidak kurang dari 1.6 luas dari sisi yang
lain, dan

(b)

bukaan tidak kurang dari ½ luas dinding dari sisi yang dimaksud.

(65) Tidak mudah terbakar, adalah:
(a)

material/bahan yang tidak mudah terbakar sesuai standar.

(b)

konstruksi atau bagian bangunan gedung yang dibangun seluruhnya
dari bahan yang tidak mudah terbakar.

(66) Tempat penonton berdiri terbuka, adalah tempat orang berdiri yang
terbuka bagian depannya.
(67) Tempat aman, adalah:
(a)

(b)

10
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suatu tempat yang aman di dalam bangunan gedung, seperti :
1)

yang tidak ada ancaman api.

2)

dari sana penghuni bisa secara aman berhambur setelah
menyelamatkan diri dari keadaan darurat menuju jalan atau
ruang terbuka, atau

suatu jalan atau ruang terbuka.
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(68) Tangga kebakaran terlindung, adalah tangga yang dilindungi oleh saf
tahan api dan termasuk didalamnya lantai dan atap atau ujung atas
struktur penutup.
(69) Tangga kebakaran, adalah tangga yang direncanakan khusus untuk
penyelamatan bila terjadi kebakaran.
(70) Pintu kebakaran, adalah pintu-pintu yang langsung menuju tangga
kebakaran dan hanya dipergunakan apabila terjadi kebakaran.
(71) Tangga berjalan, adalah sistem transportasi dalam bangunan gedung
yang mengangkut penumpangnya dari satu tempat ke tempat lain, dengan
gerakan terus menerus dan tetap, ke arah horisontal atau ke arah
diagonal.
(72) Udara luar, adalah udara di luar bangunan gedung.
(73) Unit hunian tunggal, adalah ruang atau bagian lain dari bangunan
gedung yang dihuni oleh satu atau gabungan pemilikan, pengontrak,
penyewa, atau penghuni lain yang bukan pemilik, penyewa atau pemilikan
lain, dan termasuk:
(a)

rumah tinggal;

(b)

ruangan atau deretan ruang pada bangunan gedung kelas 3
termasuk fasilitas tidur;

(c)

ruangan atau deretan ruang yang berhubungan pada bangunan
gedung kelas 5, 6, 7, 8 atau 9.

(74) Uji standar kebakaran, adalah uji ketahanan api komponen struktur
bangunan gedung sesuai standar atau standar lain yang setara.
(75) Ven asap dan panas, adalah suatu ven yang berada pada atau dekat
atap yang digunakan untuk jalur asap dan udara panas ke luar, jika terjadi
kebakaran pada bangunan gedung.
(76) Waktu penyelamatan/evakuasi, adalah waktu bagi pengguna/penghuni
bangunan gedung untuk melakukan penyelamatan ke tempat aman yang
dihitung dari saat dimulainya keadaan darurat hingga sampai di tempat
yang aman.
(77) Tipe dari Konstruksi.1
(a)

1

Konstruksi Tipe I (443 atau 332).

NFPA 220
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Konstruksi Tipe I adalah tipe di mana elemen strukturalnya, termasuk
dinding, kolom, bentangan, balok penopang, tiang penopang,
lengkungan, lantai, dan atap adalah dari bahan tidak mudah terbakar
atau bahan yang mudah terbakarnya terbatas yang disetujui, dan
harus mempunyai nilai TKA tidak kurang dari seperti yang
dipersyaratkan dalam Tabel 1.
(b)

Konstruksi Tipe II (222, 111, atau 000).
Konstruksi Tipe II adalah tipe yang tidak memenuhi syarat sebagai
konstruksi tipe I di mana elemen strukturalnya, termasuk dinding,
kolom, bentangan, balok penopang, tiang penopang, lengkungan,
lantai, dan atap adalah dari bahan tidak mudah terbakar atau bahan
yang mudah terbakarnya terbatas yang disetujui, dan harus
mempunyai nilai TKA tidak kurang dari seperti yang dipersyaratkan
dalam Tabel 1.

(c)

Tipe Konstruksi III.
Konstruksi Tipe III adalah tipe di mana dinding luarnya (eksterior)
dan elemen struktur yang merupakan bagian dari dinding luar adalah
dari bahan tidak mudah terbakar atau bahan yang mudah
terbakarnya terbatas yang disetujui, dan elemen struktur dalamnya
(interior), termasuk dinding, kolom, bentangan, balok penopang,
tiang penopang, lengkungan, lantai, dan atap adalah seluruhnya atau
sebagian dari kayu dengan dimensi lebih kecil dari pada persyaratan
untuk konstruksi Tipe IV atau dari konstruksi bahan tidak mudah
terbakar, bahan yang mudah terbakarnya terbatas, atau bahan
mudah terbakar lain yang disetujui. Disamping itu elemen
strukturalnya harus mempunyai nilai TKA tidak kurang dari seperti
yang dipersyaratkan dalam Tabel. 1

(d)

Tipe Konstruksi IV
Konstruksi Tipe IV adalah tipe di mana dinding luar (eksterior) dan
dinding dalamnya (interior) dan elemen struktur yang merupakan
bagian dari dinding tersebut adalah dari bahan tidak mudah terbakar
atau bahan yang mudah terbakarnya terbatas yang disetujui. Elemen
struktur dalam (interior) lainnya, termasuk dinding, kolom,
bentangan, balok penopang, tiang penopang, lengkungan, lantai,
dan atap adalah dari kayu padat atau laminasi tanpa ruang
tersembunyi/ kosong dan harus memenuhi persyaratan pada butir
3.4.2 sampai dengan 3.4.6.
Disamping itu elemen strukturalnya harus mempunyai nilai TKA tidak
kurang dari seperti yang dipersyaratkan dalam Tabel 1:

12
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Pengecualian 1 :
Dinding luar (eksterior) dengan jarak lebih dari 9.1 m dari garis batas/pagar
properti diperbolehkan dari konstruksi kayu padat/ tebal, asalkan nilai TKA 2
jam seperti dipersyaratkan dalam Tabel 1 dipertahankan dan dinding
tersebut tanpa ruang tersembunyi/ kosong.
Pengecualian No. 2:
Kolom, lengkungan, bentangan, balok penopang, dan tiang penopang dalam
(interior) selain dari kayu diperbolehkan, asalkan mereka diproteksi untuk
memberikan nilai TKA tidak kurang dari 1 jam.
Pengecualian 3 :
Ruang tersembunyi/ kosong tertentu diperbolehkan oleh pengecualian dari
butir 3-4.4.

6614

1)

Kolom kayu yang mendukung beban lantai tidak boleh kurang
dari 203 mm dalam setiap dimensi; kolom kayu yang hanya
mendukung beban atap tidak boleh kurang dari 152 mm dalam
dimensi terkecil dan tidak boleh kurang dari 203 mm dalam
kedalaman.

2)

Bentangan dan balok penopang kayu yang mendukung beban
lantai dimensinya tidak boleh kurang dari 152 mm dalam lebar
tidak boleh kurang dari 254 mm dalam kedalaman; bentangan
dan balok penopang dan rangka kayu lain yang hanya
mendukung beban atap dimensinya tidak boleh kurang dari 102
mm dalam lebar dan tidak boleh kurang dari 152 mm dalam
kedalaman.

3)

Laminasi lengkungan yang dirangkai atau dilem yang bermula/
berasal/ muncul dari garis muka tanah atau garis lantai dan
tiang penopang yang mendukung beban lantai, dimensinya
tidak boleh kurang dari 203 mm dalam lebar atau kedalaman.
Laminasi lengkungan yang dirangkai atau dilem yang bermula/
berasal/ muncul dari garis muka tanah atau garis lantai dan
tiang penopang yang tidak mendukung beban lantai,
dimensinya tidak boleh kurang dari 152 mm dalam lebar dan
tidak boleh kurang dari 203 mm dalam kedalaman untuk
setengah bagian bawah tinggi elemen dan tidak boleh kurang
dari 152 mm dalam kedalaman untuk setengah bagian atas
tinggi elemen.
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Laminasi lengkungan yang dirangkai atau dilem untuk
konstruksi atap yang bermula/ berasal/ muncul dari puncak atau
batas dinding dan tiang penopang kayu yang tidak mendukung
beban lantai, dimensinya tidak boleh kurang dari 102 mm
dalam lebar dan tidak boleh kurang dari 152 mm dalam
kedalaman.
Pengecualian :
Elemen berspasi diperbolehkan terdiri dari dua atau lebih bagian yang
mempunyai ketebalan tidak kurang dari 76 mm di mana diganjal secara
padat di seluruh celahnya atau di mana celah seperti itu ditutup secara
kontinyu oleh tutup kayu yang mempunyai ketebalan tidak kurang dari 51
mm terpasang kokoh pada bagian bawah elemen.

Pelat sambungan tidak boleh kurang dari 76 mm dalam
ketebalan.

14
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4)

Lantai harus dikonstruksi dari papan dengan sambungan spline
atau lidah (tongue-and-groove) yang mempunyai ketebalan
tidak kurang dari 76 mm yang ditutup dengan pasangan lantai
(flooring) sambungan lidah (tongue-and-groove) yang
mempunyai ketebalan 25 mm, dipasang melintang (crosswise)
atau diagonal terhadap papan, atau dengan plywood tebal 12,7
mm, atau harus dikonstruksi dari papan terlaminasi yang
mempunyai lebar tidak kurang dari 102 mm, dipasang rapat
pinggir, dipaku pada selang 457 mm, dan ditutup dengan
pasangan lantai (flooring) sambungan lidah (tongue-andgroove) yang mempunyai ketebalan 25 mm, dipasang
melintang (crosswise) atau diagonal terhadap papan, atau
dengan plywood tebal 12,7 mm.

5)

Dek atap harus dikonstruksi dari papan dengan sambungan
pasak (spine) atau lidah (Tongue-and groove) yang mempunyai
ketebalan tidak kurang dari 51 mm; atau dari dari papan
terlaminasi yang mempunyai lebar tidak kurang dari 76 mm,
dipasang rapat pinggir, dan dipasang sesuai dengan
persyaratan untuk lantai; atau dari bahan tidak mudah terbakar
atau bahan yang mudah terbakarnya terbatas yang disetujui
dengan daya tahan api yang sama.
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Tabel 1 - TKA (dalam jam) untuk Konstruksi tipe I sampai V
Tipe I

Tipe II

Tipe III

Tipe IV

Tipe
V

443 332 222 111 000 211 200 2HH 111

000

Dinding bearing bagian luar.
Menunjang lebih dari satu
lantai, kolom, atau dinding
bearing lainnya

4

3

2

1

0 1)

2

2

2

1

01)

Menunjang hanya satu lantai

4

3

2

1

01)

2

2

2

1

01)

1)

2

2

2

1

01)

2

1

0

Menunjang hanya atap.

4

3

1

1

0

Menunjang lebih dari satu
lantai, kolom, atau dinding
bearing lainnya

4

3

2

1

0

1

0

Menyangga hanya satu lantai

3

3

2

1

0

1

0

1

1

0

Menyangga hanya atap.

4

3

2

1

0

1

0

H 2)

1

0

Menunjang lebih dari satu
lantai, kolom, atau dinding
bearing lainnya

3

2

2

1

0

1

0

H 2)

1

0

Menunjang hanya satu lantai

3

2

1

1

0

1

0

H 2)

1

0

Menunjang hanya atap.

4

3

2

1

0

1

0

H 2)

1

0

Dinding bearing bagian dalam.

Kolom.

Balok, anak balok, dan lengkungan
Menunjang lebih dari satu
lantai, kolom, atau dinding
bearing lainnya

3

2

2

1

0

1

0

H 2)

1

0

Menunjang hanya satu lantai

3

2

1

1

0

1

0

H 2)

1

0

Menunjang hanya atap.

3

2

1

1

0

1

0

H 2)

1

0

Konstruksi lantai

3

2

2

1

0

1

0

H 2)

1

0

Konstruksi atap.

2

1½

1

1

0

1

0

H 2)

1

0

Dinding non bearing bagian
luar 3)

01)

01)

01)

01)

01)

01)

01)

01)

01)

01)

Bagian-bagian yang diijinkan untuk disetujui sebagai bahan mudah terbakar
Keterangan :
1)

Lihat butir (77)(a).

2

H menunjukkan bagian kayu yang berat. lihat naskah persyaratan.

3)

Dinding non bearing bagian luar memenuhi kondisi yang dapat diterima sesuai ketentuan yang
berlaku

)
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(e)

Tipe Konstruksi V.
Konstruksi Tipe V adalah tipe di mana dinding luar (eksterior),
dinding penahan beban, kolom, bentangan, balok penopang, tiang
penopang, lengkungan, lantai, dan atap adalah seluruhnya atau
sebagian dari kayu atau bahan mudah terbakar lain yang disetujui
yang lebih kecil dari bahan yang dipersyaratkan untuk konstruksi
Tipe IV. Disamping itu elemen strukturalnya harus mempunyai nilai
TKA tidak kurang dari seperti yang dipersyaratkan dalam Tabel 1.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.
(1)

Maksud.
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi
penyelenggara bangunan gedung dalam mewujudkan penyelenggaraan
bangunan gedung yang aman terhadap bahaya kebakaran.

(2)

Tujuan.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya fungsi bangunan
gedung dan lingkungan yang aman bagi manusia, harta benda,
khususnya dari bahaya kebakaran, sehingga tidak mengakibatkan
terjadinya gangguan kesejahteraan sosial.

1.3 RUANG LINGKUP.
Ruang lingkup persyaratan teknis ini meliputi :
(1). Ketentuan Umum.
(2). Akses dan Pasokan Air untuk Pemadaman Kebakaran.

16
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(3)

Sarana Penyelamatan.

(4)

Sistem Proteksi Kebakaran Pasif.

(5)

Sistem Proteksi Kebakaran Aktif.

(6)

Utilitas Bangunan Gedung.

(7)

Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung.

(8)

Ketentuan Umum Pengelolaan
Bangunan Gedung.

(9)

Pengawasan dan Pengendalian.

6617
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BAB II

AKSES DAN PASOKAN AIR
UNTUK PEMADAM KEBAKARAN

2.1.

UMUM.
Akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran harus memenuhi
persyaratan dalam bab ini.

2.2.

LINGKUNGAN BANGUNAN GEDUNG.

2.2.1.

Lingkungan Perumahan, Perdagangan, Industri dan/atau Campuran.

2.2.1.1. Lingkungan tersebut di atas harus direncanakan sedemikian rupa sehingga
tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau
reservoir air dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam
kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan
gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari
jalan di lingkungannya.
2.2.1.2. Setiap lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana
komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat untuk memudahkan
penyampaian informasi kebakaran.
2.2.2.

Jalan Lingkungan.
Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan
memudahkan operasi pemadaman, maka di dalam lingkungan bangunan
gedung harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat
dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.

2.2.3.

Jarak Antar Bangunan Gedung.
Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran, harus
disediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dan ditentukan jarak
minimum antar bangunan gedung dengan memperhatikan Tabel 2.2.3.
Tabel 2.2.3 - Jarak Antar Bangunan Gedung
No.

Tinggi Bangunan Gedung
(m)

Jarak Minimum Antar Bangunan
Gedung (m)

1.

s.d. 8

3

2.

> 8 s.d. 14

> 3 s.d. 6

3.

> 14 s.d. 40

> 6 s.d. 8

4.

> 40

>8

Jarak minimum antar bangunan gedung tersebut tidak dimaksudkan untuk
menentukan garis sempadan bangunan gedung.
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Garis sempadan bangunan gedung tetap mengikuti ketentuan rencana tata
ruang wilayah yang berlaku di kabupaten/kota atau Provinsi DKI Jakarta.

2.3.

AKSES PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KE LINGKUNGAN.

2.3.1.

Akses Kendaraan Pemadam Kebakaran.

2.3.1.1. Akses kendaraan pemadam kebakaran harus disediakan dan dipelihara
sesuai persyaratan teknis ini.
2.3.1.2. Cetak biru akses jalan untuk kendaraan pemadam kebakaran sebaiknya
disampaikan kepada Instansi pemadam kebakaran untuk dikaji dan diberi
persetujuan sebelum dilakukan konstruksinya.
2.3.2.

Akses ke Bangunan Gedung atau Lingkungan Bangunan Gedung.

2.3.2.1. Sambungan Siamese .
Otoritas berwenang setempat (OBS) memiliki kewenangan untuk
mengharuskan pemilik/ pengelola bangunan gedung menyediakan
sambungan siamese yang dipasang di lokasi dimana akses ke atau di
dalam bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung menjadi sulit
karena alasan keamanan.
2.3.2.2. Akses ke Bagian Pintu Masuk atau Pintu Lokasi Pembangunan
Gedung.
OBS memiliki kewenangan untuk mengharuskan pemilik bangunan gedung
menyediakan akses untuk pemadam kebakaran lewat bagian pintu masuk
atau pintu lokasi pembangunan gedung dengan pemakaian peralatan atau
sistem yang disetujui.
2.3.2.3. Pemeliharaan Akses.
Pemilik atau penghuni bangunan
sebagaimana diesebut dalam butir
memberitahu OBS manakala akses
sehingga bisa menghambat akses
bangunan gedung.
2.3.3.

gedung dengan adanya akses
2.3.2.1 dan butir 2.3.2.2 harus
tersebut diubah sedemikian rupa
pemadam kebakaran ke lokasi

Jalan Akses Pemadam Kebakaran.

2.3.3.1. Akses yang dipersyaratkan.
2.3.3.1.1 Jalan akses pemadam kebakaran yang telah disetujui harus disediakan
pada setiap fasilitas, bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung
setelah selesai dibangun atau direlokasi.
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2.3.3.1.2 Jalan akses pemadam kebakaran meliputi jalan kendaraan, jalan untuk
pemadam kebakaran, jalan ke tempat parkir, atau kombinasi jalan-jalan
tersebut.
2.3.3.1.3 Apabila tidak ada garasi untuk rumah tinggal untuk satu atau dua keluarga,
atau garasi pribadi, tempat parkir, gudang/bangsal, bangunan gedung
pertanian atau bangunan gedung gandeng atau bangunan gedung seluas
(37 m2) 400 ft2 atau kurang, maka ketentuan sebagaimana tersebut dalam
butir 2.3.2.1 dan butir 2.3.2.2 diizinkan untuk dimodifikasi oleh OBS.
2.3.3.1.4 Apabila jalan akses pemadam kebakaran tidak dapat dibangun karena
alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran-ukuran yang tidak dapat
dinegosiasi, atau kondisi-kondisi semacam itu, maka pihak yang berwenang
bisa mensyaratkan adanya fitur proteksi kebakaran tambahan.
2.3.3.2. Jalur Akses Lebih dari Satu.
Jalur akses pemadam kebakaran lebih dari satu bisa disediakan apabila
ditentukan oleh OBS dengan pertimbangan bahwa jalan akses tunggal
kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu lintas, kondisi ketinggian,
kondisi iklim, dan faktor-faktor lainnya yang bisa menghalangi akses
tersebut.
2.3.3.3. Penutupan Jalur Akses.
2.3.3.3.1 OBS memiliki kewenangan untuk mensyaratkan pemasangan dan
pemeliharaan gerbang atau penghalang-penghalang yang disetujui
sepanjang jalan, jalan kecil atau jalan terusan lainnya, tidak termasuk jalanjalan umum, gang untuk umum atau jalan besar.
2.3.3.3.2 Apabila diperlukan, pintu gerbang dan penghalang-penghalang tersebut
harus diberi pengaman secara rapih.
2.3.3.3.3 Jalan-jalan, jalan kecil, dan jalan terusan yang telah ditutup dan dihalangi
sebagaimana disebutkan pada butir 2.3.3.3.1 tidak boleh diterobos atau
digunakan kecuali jika ada izin dari pemilik atau OBS.
2.3.3.3.4 Pejabat publik yang bertugas sesuai bidang tugasnya, diperbolehkan untuk
memasuki lingkungan yang disebutkan pada butir 2.3.3.3.1.
2.3.3.3.5 Pengunci, gerbang, pintu-pintu, penghalang, kunci, penutup, tanda-tanda,
label atau segel yang telah dipasang oleh unit pemadam kebakaran atau
atas instruksinya atau dibawah kendalinya, tidak boleh dipindahkan, dibuka,
dibongkar, dirusak atau diperlakukan tidak dengan baik.
2.3.3.3.6 Pejabat publik atas izin OBS, dan bertugas sesuai dengan bidang
tugasnya, diperkenankan memperoleh akses melalui cara-cara
sebagaimana disebutkan pada butir 2.3.3.3.1.
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2.3.4.

Lapis Perkerasan (hard standing) dan Jalur Akses masuk (access
way).

2.3.4.1. Di setiap bagian dari bangunan gedung hunian di mana ketinggian lantai
hunian tertinggi diukur dari rata-rata tanah tidak melebihi 10 meter, maka
tidak dipersyaratkan adanya lapis perkerasan, kecuali diperlukan area
operasional dengan lebar 4 meter sepanjang sisi bangunan gedung tempat
bukaan akses diletakkan, asalkan ruangan operasional tersebut dapat
dicapai pada jarak 45 meter dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran.
2.3.4.2. Dalam tiap bagian dari bangunan gedung (selain bangunan gedung rumah
tinggal satu atau dua keluarga), perkerasan harus ditempatkan sedemikian
rupa agar dapat langsung mencapai bukaan akses pemadam kebakaran
pada bangunan gedung.
Perkerasan tersebut harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan
manuver mobil pemadam, snorkel, mobil pompa dan mobil tangga dan
platform hidrolik serta mempunyai spesifikasi sebagai berikut :
(1) . Lebar minimum lapis perkerasan 6 meter dan panjang minimum 15
meter. Bagian-bagian lain dari jalur masuk yang digunakan untuk
lewat mobil pemadam kebakaran lebarnya tidak boleh kurang dari 4
meter.
(2). Lapis perkerasan harus ditempatkan sedemikian agar tepi terdekat
tidak boleh kurang dari 2 meter atau lebih dari 10 meter dari pusat
posisi akses pemadam kebakaran diukur secara horizontal.
(3). Lapis perkerasan harus dibuat dari metal, paving blok, atau lapisan
yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam
kebakaran. Persyaratan perkerasan untuk melayani bangunan gedung
yang ketinggian lantai huniannya melebihi 24 meter harus dikonstruksi
untuk menahan beban statis mobil pemadam kebakaran seberat 44
ton dengan beban plat kaki (jack) seperti terlihat pada contoh gambar
2.3.4.2.(3)
(4). Lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan
tidak boleh lebih dari 1 : 8,3.
(5). Lapis perkerasan dan jalur akses tidak boleh melebihi 46 m dan bila
melebihi 46 harus diberi fasilitas belokan.
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Gambar 2.3.4.2.(3) - Posisi perkerasan pada rumah hunian.

Gambar 2.3.4.2.(4) - Perkerasan untuk ke luar masuknya mobil pemadam kebakaran
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Gambar 2.3.4.2.(5) - Posisi Jack Mobil Pemadam Kebakaran.

Gambar 2.3.4.2.(6) - Contoh Fasilitas belokan untuk mobil pemadam kebakaran.

(6). Radius terluar dari belokan pada jalur masuk tidak boleh kurang dari
10,5 m dan harus memenuhi persyaratan seperti terlihat pada gambar
2.3.4.2.(7).
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Gambar 2.3.4.2.(7) - Radius terluar untuk belokaan yang dapat dilalui.
(7). Tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan atau jalur masuk mobil
pemadam minimum 4,5 m untuk dapat dilalui peralatan pemadam
tersebut.
(8). Jalan umum boleh digunakan sebagai lapisan perkerasan (hardstanding) asalkan lokasi jalan tersebut sesuai dengan persyaratan
jarak dari bukaan akses pemadam kebakaran (access openings).
(9). Lapis perkerasan harus selalu dalam keadaan bebas rintangan dari
bagian lain bangunan gedung, pepohonan, tanaman atau lain tidak
boleh menghambat jalur antara perkerasan dengan bukaan akses
pemadam kebakaran.
2.3.4.3. Pada pembangunan bangunan gedung bukan hunian seperti pabrik dan
gudang, harus disediakan jalur akses dan ruang lapis perkerasan yang
berdekatan dengan bangunan gedung untuk peralatan pemadam
kebakaran. Jalur akses tersebut harus mempunyai lebar minimal 6 m dan
posisinya minimal 2 m dari bangunan gedung dan dibuat minimal pada 2
sisi bangunan gedung. Ketentuan jalur masuk harus diperhitungkan
berdasarkan volume kubikasi bangunan gedung sebagai berikut :
Tabel 2.3.4.3 - Volume bangunan gedung untuk penentuan jalur akses
No
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Volume bangunan
gedung (m3)

Keterangan

1

> 7.100

Minimal 1/6 keliling bangunan gedung

2

>28.000

Minimal ¼ keliling bangunan gedung.

3

> 56.800

Minimal ½ keliling bangunan gedung.

4

> 85.200

Minimal ¾ keliling bangunan gedung

5

> 113.600

Harus sekeliling bangunan gedung
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2.3.4.4. Penandaan jalur.
(1). Pada ke-4 sudut area lapis perkerasan untuk mobil pemadam harus
diberi tanda.
(2). Penandaan sudut-sudut pada permukaan lapis perkerasan harus dari
warna yang kontras dengan warna permukaan tanah atau lapisan
penutup permukaan tanah.
(3). Area jalur masuk pada kedua sisinya harus ditandai dengan bahan
yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur masuk dan lapis
perkerasan dapat terlihat pada malam hari.
Penandaan tersebut diberi jarak antara tidak melebihi 3 m satu sama
lain dan harus diberikan pada kedua sisi jalur. Tulisan
“JALUR PEMADAM KEBAKARAN – JANGAN DIHALANGI”
harus dibuat dengan tinggi huruf tidak kurang dari 50 mm.
2.3.5.

Hidran Halaman.

2.3.5.1. Rencana dan spesifikasi sistem hidran halaman harus disampaikan ke
instansi pemadam kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum
dilakukan konstruksinya.
2.3.5.2. Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan bangunan
gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hidran kota. Bila hidran
kota tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman (lihat gambar
2.3.5.2).
2.3.5.3. Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka
hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil
pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dealam
jarak radius 50 m dari hidran.
2.3.5.4. Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 38 liter/detik
pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimmal selama 30
menit.
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Gambar 2.3.5.2 - Posisi akses bebas mobil pemadam terhadap hidran kota.

Gambar 2.3.5.3 - Letak hidran halaman terhadap jalur akses mobil pemadam.
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2.3.5.5. Pasokan Air.
2.3.5.5.1 Suatu pasokan air yang disetujui dan mampu memasok aliran air yang
diperlukan untuk roteksi kebakaran harus disediakan guna menjangkau
seluruh lingkungan dimana fasilitas, bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung di konstruksi atau akan disahkan secara formal.
2.3.5.5.2 Apabila tidak ada sistem distribusi air yang handal, maka diperbolehkan
untuk memasang atau menyediakan reservoir, tangki bertekanan, tangki
elevasi, atau berlangganan air dari pemadam kebakaran atau sistem
lainnya yang disetujui.
2.3.5.5.3 Jumlah dan jenis hidran halaman dan sambungannya ke sumber air lainnya
yang disetujui harus mampu memasok air untuk pemadaman kebakaran
dan harus disediakan di lokasi-lokasi yang disetujui.
2.3.5.5.4 Hidran halaman dan sambungannya ke pasokan air lainnya yang disetujui
harus dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran.
2.3.5.5.5 Sistem pasokan air individu, harus diuji dan dipelihara sesuai ketentuan
baku atau standar yang berlaku.
2.3.5.5.6 Apabila dipersyaratkan oleh OBS, hidran halaman yang rawan terkena
kerusakan akibat kendaraan, harus dilindungi, kecuali apabila terletak
dalam lokasi jalan umum.

2.4.

AKSES PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN KE BANGUNAN GEDUNG.

2.4.1.

Akses Petugas Pemadam Kebakaran ke Bangunan Gedung.

2.4.1.1. Akses petugas pemadam kebakaran dibuat melalui dinding luar untuk
operasi pemadaman dan penyelamatan. Bukaan tersebut harus siap dibuka
dari dalam dan luar atau terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan, dan
senantiasa bebas hambatan selama bangunan gedung dihuni atau
dioperasikan.
2.4.1.2. Akses Petugas Pemadam Kebakaran harus diberi tanda segitiga warna
merah atau kuning dengan ukuran tiap sisi minimum 150 mm dan
diletakkan pada sisi luar dinding dan diberi tulisan
"AKSES PEMADAM KEBAKARAN – JANGAN DIHALANGI”
dengan ukuran tinggi minimal 50 mm. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan
untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal satu atau dua keluarga.
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Gambar 2.4.1.2 - Tanda Bukaan (gambar dan tulisan berwarna merah) ditempel
disisi sebelah dalam.

Gambar 2.4.1.3 - Ukuran Bukaan
2.4.1.3. Ukuran akses petugas pemadam kebakaran tidak boleh kurang dari 85 cm
lebar dan 100 cm tinggi, dengan tinggi ambang bawah tidak lebih dari 100
cm dan tinggi ambang atas tidak kurang dari 180 cm di atas permukaan
lantai bagian dalam.
2.4.1.4. Jumlah dan posisi bukaan akses pemadam kebakaran untuk selain
bangunan gedung hunian:
(1). Pada tiap lantai atau kompartemen kecuali lantai pertama dan
ketinggian bangunan gedung tidak melebihi 60 m, harus ada 1 bukaan
akses untuk tiap 620 m2 luas lantai, ataupun bagian dari lantai harus
memiliki 2 bukaan akses Pemadam Kebakaran pada setiap lantai
bangunan gedung atau kompartemen.
(2). Pada bangunan gedung yang di dalamnya terdapat kompartemenkompartemen atau ruang-ruang yang ukurannya kurang dari 620 m2
yang tidak berhubungan satu sama lain, maka masing-masing harus
diberi bukaan akses.

6628

27

27

- BAB II AKSES DAN PASOKAN AIR UNTUK PEMADAM KEBAKARAN-

(3). Dalam suatu bangunan gedung atau kompartemen yang dilengkapi
seluruhnya dengan sistem springkler otomatis, penentuan bukaan
akses didasarkan atas perhitungan bukaan akses untuk 6.200 m2
pertama pada basis 620 m2 untuk tiap bukaan akses, dan selanjutnya
diberikan tambahan bukaan akses berikutnya untuk luas lantai lebih
dari 6.200 m2 dengan basis 1.240 m2. Untuk tiap bukaan akses
tersebut harus didistribusikan pada dinding-dinding bangunan gedung
yang berlawanan.
(4). Bila bukaan akses lebih dari 1 (satu), maka harus ditempatkan
berjauhan satu sama lain dan ditempatkan tidak pada satu sisi
bangunan gedung. Bukaan akses harus berjarak minimal 30 m satu
sama lain diukur sepanjang dinding luar dari tengah bukaan akses.
(5). Bila luas ruangan sangat besar dibandingkan dengan ketinggian
normal langit-langit, maka diberikan bukaan tambahan yang diletakkan
pada permukaan atas bukaan dinding luar ke dalam ruang atau area
atas persetujuan instansi yang berwenang.
(6). Pada bangunan gedung yang tinggi luarnya terbatas dan sulit
ditempatkan bukaan akses, maka harus dilengkapi dengan instalasi
pemadam kebakaran internal.
2.4.2

Akses Petugas Pemadam Kebakaran di Dalam Bangunan gedung.

2.4.2.1. Pada bangunan gedung rendah yang tidak memiliki besmen, yang dalam
persyaratan akses masuk bagi petugas instansi kebakaran akan dipenuhi
oleh kombinasi dari sarana menuju jalan ke luar dengan akses masuk
kendaraan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3.2.
2.4.2.2. Pada bangunan gedung lainnya, masalah-masalah yang dihadapi saat
mendekati lokasi kebakaran dan berada dekat lokasi kebakaran dalam
upaya menanggulangi kebakaran, diperlukan persyaratan mengenai sarana
atau fasilitas tambahan untuk menghindari penundaan dan untuk
memperlancar operasi pemadaman.
2.4.2.3. Fasilitas-fasilitas tambahan ini meliputi lif untuk pemadam kebakaran,
tangga untuk keperluan pemadaman kebakaran, dan lobi untuk operasi
pemadaman kebakaran yang dikombinasi di dalam suatu saf yang
dilindungi terhadap kebakaran atau disebut sebagai saf untuk pemadaman
kebakaran.
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2.4.3.

Saf untuk Petugas Pemadam Kebakaran.

2.4.3.1. Persyaratan Saf.
(1). Bangunan gedung yang lantainya terletak lebih dari 20 m di atas
permukaan tanah atau di atas level akses masuk bangunan gedung
atau yang besmennya lebih dari 10 m di bawah permukaan tanah atau
level akses masuk bangunan gedung, harus memiliki saf untuk
pemadaman kebakaran yang berisi di dalamnya lif untuk pemadaman
kebakaran.
(2). Bangunan gedung yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan luas
tingkat bangunan gedung seluas 600 m2 atau lebih, yang bagian atas
tingkat tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses, harus dilengkapi
dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu
dilengkapi dengan lif pemadam kebakaran.
(3). Bangunan gedung dengan dua atau lebih lantai besmen yang luasnya
lebih dari 900 m2 harus dilengkapi dengan saf tangga kebakaran yang
tidak perlu memasang lif pemadam kebakaran.
(4). Bilamana saf tangga kebakaran terlindung untuk pemadaman
kebakaran diperlukan untuk melayani besmen, maka saf tersebut tidak
perlu harus melayani lantai-lantai di atasnya, kecuali bila lantai-lantai
atas tersebut bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau ukuran
bangunan gedung.

Gambar 2.4.3.1 - Persyaratan saf kebakaran terlindung untuk Pemadam Kebakaran.
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Demikian pula halnya suatu saf yang melayani lantai-lantai di atas
lantai dasar tidak perlu harus melayani besmen, meskipun tidak begitu
besar atau dalam yang memungkinkan dapat dipenuhi. Hal yang
penting adalah bahwa tangga untuk pemadaman kebakaran dan lif
kebakaran harus mampu melayani semua tingkat-tingkat menengah
yang terletak di antara tingkat bangunan gedung tertinggi dan terendah
yang dilayani.
(5). Kompleks perbelanjaan harus dilengkapi dengan saf untuk pemadaman
kebakaran.
2.4.3.2. Jumlah dan Lokasi Saf Untuk Petugas Pemadam Kebakaran.
(1). Jumlah saf untuk pemadaman kebakaran harus:
(a) Memenuhi tabel 2.4.3.2.(1) apabila bangunan gedung dipasangi
seluruhnya dengan sistem springkler otomatis yang sesuai dengan
standar yang berlaku.
Tabel 2.4.3.2.(1) - Jumlah minimum saf untuk pemadaman kebakaran
pada bangunan gedung yang dipasang springkler
otomatis.
Luas lantai
maksium (m2)

Jumlah minimum saf pemadam kebakaran

Kurang dari 900

1

900 ~ 2.000

2

Lebih dari 2.000

2 ditambah 1 untuk tiap penambahan 1.500 m2.

(b) Bila bangunan gedung tidak berspringkler harus disediakan
sekurang-kurangnya satu saf pemadam kebakaran untuk setiap
900 m2 luas lantai dari lantai terbesar yang letaknya lebih dari 20 m
di atas permukaan tanah (atau di atas 7,5 m dalam hal seperti pada
butir 2.4.3.2.(1).(a).
(c) Kriteria yang sama mengenai luasan 900 m2untuk setiap saf
pemadaman kebakaran, harus diterapkan untuk menghitung jumlah
saf yang diperlukan bagi besmen bangunan gedung.
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(2). Penempatan saf untuk pemadaman kebakaran harus sedemikian rupa,
hingga setiap bagian dari tiap lapis atau tingkat bangunan gedung di
luar level akses masuk petugas pemadam kebakaran, tidak lebih dari
60 m diukur dari pintu masuk ke lobi. Tindakan pemadaman kebakaran
ditentukan pada rute yang tepat untuk pemasangan slang, apabila
denah internal tidak diketahui pada tahap desain, maka setiap bagian
dari setiap tingkat bangunan gedung harus tidak lebih dari 40 m, diukur
berdasarkan garis lurus yang ditarik langsung dari pintu masuk ke lobi
pemadaman kebakaran.
2.4.3.3. Desain dan Konstruksi Saf.
(1). Setiap jalur tangga untuk pemadaman kebakaran dan saf kebakaran
harus dapat didekati dari akomodasi melewati lobi pemadaman
kebakaran.
Catatan :
(a). Outlet pipa tegak dan atau riser harus diletakkan di lobi
pemadaman kebakaran kecuali di level akses atau lantai dasar.
(b). Lif kebakaran diperlukan bila bangunan gedung memiliki lantai 20
m atau lebih di atas atau 10 m atau lebih di bawah level akses.
(c). Gambar ini hanya menggambarkan komponen dasar untuk suatu
saf pemadam kebakaran.
(2). Semua saf untuk petugas pemadam kebakaran, harus dilengkapi
dengan sumber air utama untuk pemadaman yang memiliki sambungan
outlet dan katup-katup di tiap lobi pemadaman kebakaran kecuali pada
level akses.
(3). Saf untuk pemadaman kebakaran harus dirancang, dikonstruksi dan
dipasang sesuai ketentuan yang berlaku.
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Gambar 2.4.3.3.(3) - Komponen-komponen Saf Pemadam Kebakaran.
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BAB III

SARANA PENYELAMATAN

3.1.

TUJUAN.
Tujuan yang hendak dicapai dalam bab ini adalah mencegah terjadinya
kecelakaan atau luka pada waktu melakukan evakuasi pada saat keadaan
darurat terjadi.

3.2

FUNGSI.
Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sarana jalan ke luar yang
dapat digunakan oleh penghuni bangunan gedung, sehingga memiliki waktu
yang cukup untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa terhambat hal-hal
yang diakibatkan oleh keadaan darurat.

3.3.

PERSYARATAN KINERJA.
(1) Sarana jalan ke luar dalam bangunan gedung baru dan yang sudah ada
harus memenuhi persyaratan teknis ini.
(2) Sarana jalan ke luar dari bangunan gedung harus disediakan agar
penghuni
bangunan
gedung
dapat
menggunakannya
untuk
penyelamatan diri dengan jumlah, lokasi dan dimensi sesuai dengan:
(a)

jarak tempuh; dan

(b)

jumlah, mobilitas dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung;
dan

(c)

fungsi atau penggunaan bangunan gedung; dan

(d)

tinggi bangunan gedung; dan

(e)

arah sarana jalan ke luar apakah dari atas bangunan gedung atau
dari bawah level permukaan tanah.

(3) Jalan ke luar harus ditempatkan terpisah dengan memperhitungkan:
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(a)

jumlah lantai bangunan gedung yang dihubungkan oleh jalan ke
luar tersebut; dan

(b)

sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung;
dan

(c)

fungsi atau penggunaan bangunan gedung; dan

(d)

jumlah lantai yang dilalui; dan

(e)

tindakan petugas pemadam kebakaran.
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(4) Agar penghuni atau pemakai bangunan gedung dapat menggunakan
jalan ke luar tersebut secara aman, maka jalur jalan ke luar harus
memiliki dimensi yang ditentukan berdasarkan:
(a)

jumlah, mobilitas dan karakter-karakter lainnya dari penghuni atau
pemakai bangunan gedung; dan

(b)

fungsi atau pemakaian bangunan gedung.

Catatan:
Persyaratan (4) tidak berlaku terhadap bagian-bagian interval dari unit
hunian tunggal pada bangunan gedung kelas 2, 3 dan bagian bangunan
gedung kelas 4.

3.4.

AKSES EKSIT KORIDOR.
Koridor yang digunakan sebagai akses eksit dan melayani suatu daerah
yang memiliki suatu beban hunian lebih dari 30 harus dipisahkan dari bagian
lain bangunan gedung dengan dinding yang mempunyai tingkat ketahanan
api 1 jam dan sesuai ketentuan tentang “penghalang kebakaran”, 1) kecuali
cara lain yang diizinkan sebagai berikut:
(1) Persyaratan ini tidak diterapkan untuk bangunan gedung yang sudah
ada, asalkan klasifikasi huniannya tidak berubah.
(2) Persyaratan ini tidak diterapkan pada seluruh klasifikasi hunian
bangunan gedung bila bangunan gedung tersebut sudah mempunyai
persyaratan sendiri.

Contoh 3.4 – TKA pada Akses Koridor (sebagai penjelasan tambahan butir 3.2)
1

NFPA 101
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3.5.

EKSIT.

3.5.1.

Apabila persyaratan teknis ini mempersyaratkan eksit untuk dipisahkan dari
bagian lain bangunan gedung, konstruksi pemisahnya harus memenuhi
ketentuan yang berlaku tentang “konstruksi dan kompartemenisasi” 1) dan
berikut :
(1) Pemisah harus mempunyai tingkat ketahanan api sekurang-kurangnya 1
jam apabila eksit menghubungkan tiga lantai atau kurang.
(2) Pemisah harus mempunyai tingkat ketahanan api 2 jam, apabila eksit
menghubungkan empat lantai atau lebih, kecuali ada satu dari kondisi
berikut:
(a) Dalam bangunan gedung yang sudah ada dan bukan bertingkat
tinggi, tangga eksit terlindung yang sudah ada harus mempunyai
tingkat ketahanan api sekurang-kurangnya 1 jam.

Contoh 3.5 - Pintu yang diizinkan dari lantai bawah ke dalam eksit terlindung.
[sebagai penjelasan tambahan butir 3.5.1.(2) ]
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Contoh 3.6 - Konstruksi pemisah yang disyaratkan untuk tangga eksit .
[sebagai penjelasan tambahan butir 3.5.1.(2)]
(b) Dalam bangunan gedung yang sudah ada dan diproteksi
keseluruhannya dengan sitem springkler otomatik tersupervisi dan
disetujui sesuai butir 5.3, tangga eksit terlindung yang sudah ada
harus mempunyai TKA sekurang kurangnya 1 jam.
(c) Untuk pelabuhan, garasi dan bengkel perbaikan diizinkan tangga
eksit terlindung mempunyai TKA 1 jam sebagai alternatif persyaratan
3.5.1.(2).
(3) Pemisah dengan TKA 2 jam yang disyaratkan butir 3.5.1.(2) harus
dibangun dengan pasangan konstruksi yang tidak mudah terbakar atau
bahan yang mudah terbakarnya terbatas dan harus ditunjang dengan
konstruksi yang mempunyai tingkat ketahanan api sekurang-kurangnya 2
jam. Dalam konstruksi tipe III, IV dan V, kayu yang diolah agar
terbakarnya lambat terlindung dalam bahan tidak mudah terbakar atau
bahan mudah terbakarnya terbatas diizinkan.
(4) Bukaan dalam pemisah harus dilindungi oleh pasangan konstruksi pintu
kebakaran yang dipasang dengan penutup pintu memenuhi butir 3.7.4
(5) Bukaan pada eksit terlindung harus terbatas untuk pintu dari tempat yang
biasa dihuni dan koridor dan pintu untuk jalan ke luar dari tempat
terlindung, kecuali satu dari kondisi berikut ada :
(a) Bukaan pada jalur terusan eksit dalam bangunan gedung mal seperti
dijelaskan pada persyaratan untuk bangunan gedung mal, diizinkan.
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Contoh 3.7 - Lantai antara yang tidak dihuni dengan bukaan ke tangga eksit
terlindung. [sebagai penjelasan tambahan butir 3.5.1.(5)(b)]
(b) Dalam bangunan gedung konstruksi tipe I dan tipe II, pintu yang
sudah ada yang mempunyai tingkat proteksi kebakaran untuk lantai
antara, diizinkan, asalkan ruang tersebut memenuhi kriteria berikut
ini :
1). Ruangan semata-mata digunakan untuk pipa distribusi, saluran
udara, dan konduit listrik.
2). Isi ruangan bukan untuk gudang.
3). Ruang dipisahkan dari eksit terlindung sesuai ketentuan tentang
“penghalang kebakaran” 1).
(c) Bukaan yang sudah ada untuk ruang peralatan mekanikal diproteksi
dengan pintu yang sudah ada dan mempunyai TKA yang disetujui,
diizinkan, asalkan kriteria berikut terpenuhi :
1). Ruangan hanya digunakan untuk peralatan mekanikal yang tidak
menggunakan pembakaran bahan bakar.
2). Isi ruangan bukan untuk penyimpanan bahan mudah terbakar.
3). Bangunan gedung diproteksi keseluruhannya dengan sistem
springkler otomatis tersupervisi dan disetujui sesuai butir 5.3.
(6) Penetrasi (tembusan) ke dalam, dan bukaan yang melalui pasangan
konstruksi eksit terlindung harus dibatasi hanya untuk sebagai berikut :
(a) Pintu yang dizinkan oleh butir 3.5.1.(5).
(b) Konduit listrik yang melayani jalur tangga.
(c) Pintu eksit yang disyaratkan.
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(d) Saluran udara dan peralatan yang perlu untuk presurisasi tangga
tersendiri.
(e) Pemipaan air atau uap untuk memanaskan atau mendinginkan eksit
terlindung.
(f) Pemipaan springkler.
(g) Pipa tegak.
(h) Penetrasi yang sudah ada dan diproteksi sesuai ketentuan yang
berlaku tentang “penetrasi” 1).
(i) Penetrasi untuk sirkit alarm kebakaran, dimana sirkit dipasang dalam
konduit metal dan penetrasi diproteksi sesuai ketentuan yang berlaku
tentang “penetrasi” 1).
(7) Penetrasi atau bukaan komunikasi dilarang antara eksit terlindung yang
berdekatan.
3.5.2.

Suatu ruangan eksit terlindung harus menyediakan suatu jalur lintasan
menerus terproteksi menuju ke eksit pelepasan.

Contoh 3.8 - Susunan tangga terlindung yang tidak bisa diterima untuk yang
melayani eksit yang disyaratkan. [sebagai penjelasan tambahan butir 3.5.2]
3.5.3.

Suatu ruangan eksit terlindung bila dirancang sebagai daerah tempat
berlindung, tidak boleh digunakan untuk setiap penggunaan yang berpotensi
mengganggu kegunaannya sebagai sebuah eksit.

3.6.

KEANDALAN SARANA JALAN KE LUAR.

3.6.1.

Umum.
Sarana jalan ke luar harus dipelihara terus menerus, bebas dari segala
hambatan atau rintangan untuk penggunaan sepenuhnya pada saat
kebakaran atau pada keadaan darurat lainnya.

38
38

6639

- BAB III SARANA PENYELAMATAN -

3.6.2.

Perabot dan dekorasi di dalam sarana jalan ke luar.

3.6.2.1. Perabot, dekorasi atau benda-benda lain tidak boleh diletakkan sehingga
menggangu eksit, akses ke sana, jalan ke luar dari sana atau mengganggu
pandangan.
3.6.2.2. Harus tidak ada gangguan karena sandaran pagar, penghalang atau pintu
yang membagi tempat terbuka menjadi bagian yang berfungsi sebagai
ruangan tersendiri, apartemen atau penggunaan lain.
Apabila OBS menjumpai jalur lintas yang disyaratkan terganggu oleh
perlengkapan atau benda yang dapat di pindah-pindah lainnya, OBS berhak
untuk mengharuskan benda itu disingkirkan dan dikeluarkan dari jalur
lintasan atau berhak mempersyaratkan pagar penghalang atau pelindung
permanen lainnya dipasang untuk memproteksi jalur lintasan terhadap
penyempitan.
3.6.2.3. Cermin harus tidak dipasang pada pintu eksit. Cermin tidak boleh dipasang
di dalam atau dekat eksit manapun sedemikian rupa yang dapat
membingungkan arah jalan ke luar.
3.6.2.4. Setiap pintu dan setiap jalan masuk utama yang disyaratkan untuk melayani
sebuah eksit harus dirancang dan dibangun sehingga jalan dari jalur ke luar
dapat terlihat jelas dan langsung. Setiap jendela yang karena konfigurasi
fisiknya atau rancangan dan bahan yang digunakan dalam pembangunan
gedungnya mempunyai potensi dikira pintu, harus dibuat tidak dapat
dimasuki oleh penghuni dengan memasang penghalang atau pagar.
3.6.3.

Penghalang pada jalan ke luar.
Setiap alat atau alarm yang dipasang untuk membatasi penggunaan sarana
jalan ke luar secara tidak benar, harus dirancang dan dipasang sehingga
pada saat alat ini terganggu, tidak menghalangi atau mencegah penggunaan
sarana jalan ke luar selama dalam keadaan darurat, kecuali ditentukan cara
lain.

3.7.

PINTU.

3.7.1.

Ayunan dan gaya untuk membuka.

3.7.1.1. Setiap pintu pada sarana jalan keluar harus dari jenis engsel sisi atau pintu
ayun. Pintu harus dirancang dan dipasang sehingga mampu berayun dari
posisi manapun hingga mencapai posisi terbuka penuh, kecuali cara lain
yang ditentukan pada butir 3.7.1.1.1 sampai 3.7.1.1.9.
3.7.1.1.1 Pintu geser dalam hunian tahanan dan lembaga pemasyarakatan,
dibolehkan.
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3.7.1.1.2 Pintu unit rumah tinggal, dibolehkan.
3.7.1.1.3 Pintu di rumah singgah dan hunian perawatan, dibolehkan.
3.7.1.1.4 Apabila dibolehkan untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung,
kisi-kisi pengaman geser horisontal atau kisi-kisi pengaman digulung
vertikal ataupun pintu yang merupakan bagian dari sarana jalan ke luar
yang disyaratkan, diizinkan, asalkan memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Kisi-kisi atau pintu seperti itu harus tetap terjamin dalam posisi terbuka
penuh selama jangka waktu dihuni oleh umum.
(2) Pada atau dekat lokasi pintu, harus dipasang tanda arah yang dapat
dilihat secara jelas bertuliskan :
"PINTU TETAP DIBUKA SAAT BANGUNAN GEDUNG DIHUNI"
dengan ukuran tinggi huruf 2,5 cm dan latar belakang yang kontras.
(3) Pintu dan kisi-kisi harus tidak menyebabkan pintu pada posisi
menutup jika ruangan terisi.
(4) Pintu dan kisi-kisi dapat dioperasikan dari dalam ruang secara mudah,
tanpa membutuhkan upaya dan pengetahuan khusus.
(5) Bilamana diperlukan 2 atau lebih jalur jalan ke luar maka tidak lebih
dari separuh sarana jalan ke luar tersebut dilengkapi dengan penutup
atau pintu, baik dari tipe geser horizontal maupun gulung vertikal.
3.7.1.1.5 Pintu tipe geser horizontal yang memenuhi ketentuan yang berlaku
tentang “pintu geser horizontal”1) dibolehkan.
3.7.1.1.6 Pintu geser horizontal yang melayani suatu ruangan atau daerah dengan
beban penghuni tidak lebih dari 10 pada hunian perawatan kesehatan
harus dikecualikan dari persyaratan butir 3.7.1.1.
3.7.1.1.7 Pintu yang menuju ke garasi pribadi, daerah bisnis, daerah industri dan
daerah gudang dengan beban hunian tidak lebih dari 10 atau benda yang
tersimpan dalam daerah tersebut memiliki resiko bahaya kebakaran ringan
dan sedang, pintu di daerah seperti itu harus dikecualikan dari
persyaratan butir 3.7.1.1.
3.7.1.1.8 Pintu jenis putar yang memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai “pintu
putar”1), dibolehkan.
3.7.1.1.9 Pintu vertikal tahan api jenis geser horizontal yang dioperasikan dengan
pengaman lebur (fusible link) atau pintu gulung vertikal, diizinkan
digunakan untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung.
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3.7.1.2. Pintu tahan api yang disyaratkan dari jenis engsel sisi atau jenis poros ayun
harus membuka ke arah jalur jalan ke luar apabila digunakan untuk melayani
ruangan atau daerah dengan beban hunian 50 atau lebih, kecuali di bawah
kondisi sebagai berikut :
(1)

Pintu pada eksit horizontal tidak disyaratkan untuk membuka searah
jalur jalan ke luar.

(2)

Pintu penghalang asap tidak disyaratkan untuk membuka searah jalur
jalan ke luar pada hunian pelayanan kesehatan.

Contoh 3.9 - Ayunan pintu yang perlu diperhatikan. (sebagai tambahan
penjelasan butir 3.7.1.2)
Penjelasan Contoh 3.9
(1) Pintu C diizinkan mengayun balik ke dalam ruangan jika ruangan mempunyai beban
hunian sekitar 50 orang dan tidak mempunyai isi bahaya berat.
(2) Pintu D harus mengayun searah jalur jalan ke luar jika ruangan mempunyai beban
hunian lebih dari 50.
(3) Pintu E, meskipun pintu eksit, tidak digunakan dalam eksit terlindung, maka diizinkan
mengayun balik ke dalam ruangan jika beban hunian kurang dari 50 dan ruangan tidak
mempunyai isi berbahaya berat.
(4) Pintu A dan B terkait dengan pelanggaran batas yang berkaitan dengan butir 3.7.1.4.
Pintu ini membuka ke langsung koridor berlawanan satu sama lain. Meskipun tidak
melanggar persyaratan teknis ini, sebaiknya pintu itu tidak mengayun dalam arah yang
menutup penggunaan koridor jika keduanya membuka.

3.7.1.3. Pintu harus membuka ke arah jalur jalan ke luar di bawah salah satu kondisi
berikut ini:
(1) Apabila pintu digunakan di dalam ruang eksit terlindung, kecuali pintu
merupakan pintu unit tersendiri yang langsung membuka ke dalam ruang
eksit terlindung.
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(2) Apabila pintu di daerah yang berisi bahan dengan bahaya kebakaran
tinggi.
3.7.1.4. Selama mengayun, setiap pintu pada sarana jalan ke luar harus menyisihkan
ruang tak terhalangi tidak kurang dari setengah lebar yang disyaratkan dari
gang, koridor, jalan terusan, atau bordes tangga, maupun tonjolan yang lebih
dari 18 cm terhadap lebar yang disyaratkan dari gang, koridor, jalan terusan
atau bordes tangga apabila pintu membuka penuh, kecuali salah satu dari
kondisi berikut dipenuhi:

Contoh 3.10 - Pintu yang membuka ke dalam koridor. (sebagai penjelasan
butir 3.7.1.4)
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Contoh 3.11 - Minimum jarak antara tak terhalangi yang disyaratkan
dengan pintu yang mengganggu pada bordes dalam
bangunan gedung baru (sebagai penjelasan butir 3.7.1.4)

Contoh 3.12 - Gangguan selama pintu mengayun tidak dibatasi untuk
bangunan gedung yang sudah ada. (sebagai penjelasan
butir 3.7.1.4)
(1) Pintu yang disediakan untuk akses ke tangga pada bangunan gedung
yang sudah ada.
(2) Pintu yang memenuhi persyaratan bahwa tonjolan terbatas sampai tidak
lebih dari 18 cm di dalam lebar bordes tangga apabila pintu terbuka
penuh.
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3.7.1.5. Tenaga yang diperlukan untuk membuka penuh pintu yang mana saja secara
manual di dalam suatu sarana jalan ke luar harus tidak lebih dari 67 N untuk
melepas grendel pintu, 133 N untuk mulai menggerakkan pintu, dan 67 N
untuk membuka pintu sampai pada lebar minimum yang diperlukan, kecuali
cara lain yang dijelaskan pada butir 3.7.1.5.2 dan 3.7.1.5.5
3.7.1.5.1 Tenaga yang ditentukan pada butir 3.7.1.5 harus digunakan untuk tiang
grendel.
3.7.1.5.2 Tenaga untuk membuka pintu ayun dari interior dengan engsel sisi bagian
dalam atau poros pintu ayun tanpa penutup harus tidak lebih dari 22 N .
3.7.1.5.3 Tenaga untuk membuka pintu yang sudah ada di bangunan gedung yang
sudah ada harus tidak lebih dari 22 N dipakai untuk tiang grendel.
3.7.1.5.4 Tenaga untuk membuka pintu geser horizontal pada hunian tahanan dan
lembaga pemasyarakatan tidak disyaratkan.
3.7.1.5.5 Tenaga untuk membuka pintu yang dioperasikan dengan tenaga listrik
harus seperti yang dijelaskan pada ketentuan baku atau standar teknis
yang berlaku tentang “pintu bertenaga listrik”.
3.7.1.6. Pintu kasa dan pintu angin (storm) yang digunakan pada sarana jalan ke luar
persyaratan arah bukaannya sama dengan pintu lain yang digunakan pada
sarana jalan ke luar.

Contoh 3.13 - Susunan ruang antara (vestibule) yang menuju pintu kasa
memenuhi butir 3.7.1.6
3.7.2.

Kunci, Grendel dan Alat Alarm.

3.7.2.1. Pintu-pintu harus disusun untuk dapat dibuka dari sisi jalan keluar bilamana
bangunan gedung itu dihuni.
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3.7.2.2. Kunci-kunci, bila ada, harus tidak membutuhkan sebuah anak kunci, alat
atau pengetahuan khusus atau upaya tindakan untuk membukanya dari
dalam bangunan gedung.
3.7.2.3. Persyaratan butir 3.7.2.1 dan 3.7.2.2 tidak digunakan apabila ditentukan lain
untuk bangunan gedung hunian pelayanan kesehatan baru dan yang sudah
ada, bangunan gedung hunian pelayanan kesehatan ambulatori baru dan
yang sudah ada, serta bangunan gedung hunian rumah tahanan dan
lembaga pemasyarakatan.
3.7.2.4. Bagian luar pintu dibolehkan mempunyai anak kunci yang dioperasikan dari
sisi jalan keluar, dengan syarat memenuhi kriteria sebagai berikut :
(1) Alternatif ini diizinkan untuk seluruh klasifikasi hunian pada bangunan
gedung, dan untuk hunian khusus.
(2) Mudah terbaca, tanda arahnya tahan lama, tinggi hurufnya tidak kurang
dari 2,5 cm dengan latar belakang yang kontras ditempatkan disebelah
pintu, dengan tulisan berbunyi :
“ PINTU INI TETAP TERBUKA SAAT BANGUNAN GEDUNG DIHUNI”
(3) Alat pengunci dari jenis yang mudah dibedakan pada saat terkunci.
(4) Sebuah anak kunci selalu tersedia untuk penghuni di dalam bangunan
gedung saat terkunci.
3.7.2.5. Ketentuan alternatif pada butir 3.7.2.4 dapat dicabut kembali oleh OBS
dengan suatu alasan.
3.7.2.6. Apabila diizinkan adanya anak kunci di seluruh klasifikasi hunian bangunan
gedung, anak kunci tersebut tidak dapat dilepas jika pintu terkunci dari sisi
jalan ke luar.
3.7.2.7. Setiap pintu pada ruang tangga terlindung yang melayani lebih dari 4 lantai,
kecuali yang diizinkan pada butir 3.7.2.7.2, harus memenuhi salah satu
sebagai berikut :
(1) dapat dimasuki kembali dari ruang tangga terlindung ke bagian dalam
bangunan gedung,
(2) sebuah pelepas otomatik yang digerakkan oleh sistem alarm kebakaran
bangunan gedung harus disediakan untuk membuka semua kunci pintu
ruang tangga terlindung guna dapat dimasuki kembali.
(3) yang dapat dimasuki kembali dipilih, harus dijelaskan memenuhi butir
3.7.2.7.1
3.7.2.7.1 Pintu pada ruang tangga terlindung yang dipilih, dibolehkan untuk
dilengkapi dengan perangkat keras yang mencegah masuk kembali ke
bagian dalam bangunan gedung, dengan syarat kriteria berikut dipenuhi:
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(1) paling sedikit ada dua lantai, untuk meninggalkan ruangan tangga
terlindung bila dimungkinkan.
(2) tidak lebih dari empat lantai antara dua lantai di mana dimungkinkan
untuk ke luar dari ruang tangga terlindung.
(3) dimungkinkan untuk masuk kembali di lantai teratas atau satu lantai
sebelum lantai teratas yang diizinkan untuk akses ke eksit yang lainnya.
(4) pintu yang diizinkan untuk masuk kembali ditandai sedemikian rupa
pada pintu.
(5) pintu yang tidak diizinkan untuk masuk kembali harus diberi tanda arah
pada sisi tangga yang menunjukkan lokasi dari pintu terdekat, pada
semua arah lintasan yang mengizinkan masuk kembali atau eksit.
3.7.2.7.2 Persyaratan butir 3.7.2.7 tidak berlaku untuk berikut ini:
(1) instalasi yang sudah ada untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan
gedung.
(2) ruang tangga terlindung yang melayani bangunan gedung, diizinkan
mempunyai eksit tunggal yang sesuai untuk seluruh klasifikasi hunian
bangunan gedung.
(3) ruang tangga terlindung pada bangunan gedung hunian perawatan
kesehatan.
(4) ruang tangga terlindung
pemasyarakatan.

pada

hunian

tahanan

dan

lembaga

3.7.2.8. Jika ruang tangga terlindung mengizinkan akses ke atap bangunan gedung,
pintu ke atap harus dijaga terkunci atau membolehkan masuk kembali dari
atap.
3.7.2.9. Sebuah grendel atau alat pengunci lain pada sebuah pintu harus disediakan
dengan alat pelepas yang mempunyai metoda operasi yang jelas pada
semua kondisi pencahayaan.
3.7.2.9.1 Mekanisme pelepasan untuk grendel manapun harus ditempatkan
sekurang-kurangnya 87 cm, dan tidak lebih dari 120 cm di atas lantai.
3.7.2.9.2 Pintu harus dapat dibuka dengan tidak lebih dari satu operasi pelepasan,
kecuali cara lain ditentukan pada butir 3.7.2.9.3 dan 3.7.2.9.4
3.7.2.9.3 Pintu jalan keluar pada unit rumah tinggal tersendiri dan wisma tamu dari
hunian tempat tinggal, dibolehkan untuk dilengkapi dengan alat, termasuk
alat grendel otomatis, yang membutuhkan tidak lebih dari satu operasi
pelepasan tambahan, asalkan alat tersebut dapat dioperasikan dari dalam
tanpa menggunakan anak kunci atau perkakas dan dipasang pada
ketinggian tidak lebih dari 120 cm di atas lantai.
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3.7.2.9.4 Alat pengaman yang sudah ada yang dibolehkan oleh butir 3.7.2.9.3,
dibolehkan untuk mempunyai dua operasi pelepasan tambahan.
3.7.2.9.5 Alat pengaman yang sudah ada dan dibolehkan oleh butir 3.7.2.9.3, selain
dari peralatan grendel otomatis harus diletakkan tidak lebih dari 150 cm
tingginya di atas lantai.
3.7.2.10. Apabila sepasang pintu disyaratkan pada sarana jalan ke luar, salah satu
dari kriteria berikut harus dipenuhi :
(1) Setiap daun pintu dari sepasang daun pintu tersebut harus dilengkapi
dengan alat pelepas tersendiri yang tidak tergantung pada pelepasan
dari satu pintu sebelum yang lainnya.
(2) Baut tanam otomatik yang disetujui harus digunakan dan disusun
sedemikian rupa memenuhi kriteria sebagai berikut :
(a) Daun pintu yang dilengkapi dengan baut tanam otomatik harus
tidak mempunyai knop-pintu atau perangkat yang terpasang di atas
permukaan.
(b) Pembukaan setiap daun pintu harus tidak memerlukan lebih dari
satu operasi.
3.7.2.11* Peralatan harus tidak dipasang dalam hubungannya dengan pintu manapun
pada perangkat panik atau perangkat eksit kebakaran yang disyaratkan,
apabila peralatan tersebut mencegah atau dimaksudkan untuk mencegah
penggunaan pintu secara bebas untuk maksud jalan ke luar, kecuali cara
lain yang dijelaskan oleh butir 3.7.3.
3.7.3.

Susunan Penguncian Khusus.

3.7.3.1. Kunci Jalan Ke Luar Tertunda.
Kunci jalan ke luar tertunda yang disetujui, terdaftar/teruji, diizinkan
dipasang pada pintu yang melayani bangunan gedung denga isi berisiko
rendah dan sedang yang diproteksi seluruhnya dengan sistem springkler
otomatis yang tersupervisi dan disetujui sesuai butir 5.7 atau sistem
springkler otomatis tersupervisi yang disetujui sesuai butir 5.3, dan apabila
disetujui untuk seluruh klasifikasi hunian, asalkan kriteria berikut terpenuhi :
(1) Ketentuan butir 3.7.3.2 untuk jalan ke luar dengan akses kontrol tidak
boleh digunakan untuk pintu dengan kunci jalan ke luar tertunda.
(2) Pintu harus terbuka kuncinya pada gerakan dari salah satu berikut ini :
(a) Sistem springkler otomatis tersupervisi dan disetujui sesuai butir
5.3.
(b) Tidak lebih dari satu detektor panas dari sistem deteksi kebakaran
otomatis tersupervisi dan disetujui sesuai butir 5.7.
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(c) Tidak lebih dari dua detektor asap dari sistem deteksi kebakaran
tersupervisi dan disetujui sesuai butir 5.7.
(3) Pintu harus tidak terkunci pada saat kehilangan daya listrik untuk
mengendalikan kunci atau mekanik penguncian.
(4) Proses tidak bisa dirubah dalam melepas kunci harus di dalam 15 detik,
atau 30 detik apabila disetujui (OBS) pada penerapan suatu tenaga
untuk melepas alat yang disyaratkan pada butir 3.7.2.9 di bawah
kondisi berikut:
(a) Tenaga tidak disyaratkan melebihi 67N.
(b) Tenaga tidak disyaratkan untuk terus menerus diterapkan untuk
lebih dari 3 detik.
(c) Inisiasi proses pelepasan harus mengaktifkan sinyal bunyi (audible)
pada sekitar pintu.
(d) Satu kunci pintu harus dilepas dengan menggunakan tenaga untuk
melepas alat, mengunci kembali harus secara manual.
(5)* Kunci harus mudah terlihat, tandanya tahan lama, tinggi hurufnya tidak
kurang dari 2,5 cm dan lebar spasinya tidak kurang dari 3 mm dengan
latar belakang kontras diletakkan pada pintu yang berdekatan ke alat
pelepas, terbaca:
DORONG SAMPAI ALARM BERBUNYI,
PINTU DAPAT DIBUKA DALAM WAKTU 15 DETIK
3.7.3.2. Pintu jalan ke luar dengan akses kontrol.
Pada seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung, pintu pada sarana jalan
ke luar yang dilengkapi dengan sistem kontrol pintu masuk dan sistem
kontrol akses jalan ke luar, dibolehkan untuk digunakan asalkan memenuhi
kriteria sebagai berikut :
(1) sebuah sensor disediakan pada sisi jalan ke luar, disusun untuk
mendeteksi penghuni yang mendekati pintu dan pintu-pintu disusun
untuk membuka kunci pada saat mendeteksi penghuni yang mendekati,
atau pada saat kehilangan daya listrik ke sensor.
(2) kehilangan daya listrik ke bagian sistem akses kontrol yang mengunci
pintu, kunci pintunya membuka secara otomatis dalam arah jalan ke
luar.
(3) pintu itu disusun untuk membuka kunci dari alat pelepas manual yang
terletak 100 cm sampai 120 cm vertikal di atas lantai dan dalam
jangkauan 1,5 m dari pintu yang aman.
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(4) alat pelepas manual harus mudah dicapai dan diberi tanda yang jelas
dengan tulisan:
“ DORONG UNTUK EKSIT “
(5) ketika dioperasikan, alat pelepas manual itu harus langsung memutus
daya listrik ke kunci-bebas dari sistem akses kontrol elektronik dan
pintu-pintu harus tetap terbuka kuncinya tidak kurang dari 30 detik.
(6) mengaktifkan sistem sinyal proteksi kebakaran bangunan gedung jika
tersedia, secara otomatik membuka pintu-pintu dalam arah jalan ke
luar, dan pintu-pintu akan tetap dalam keadaan tidak terkunci sampai
sistem sinyal proteksi kebakaran itu di reset kembali secara manual.
(7) mengaktifkan kotak alarm kebakaran manual yang mengaktifkan sistem
sinyal proteksi kebakaran bangunan gedung seperti ditentukan pada
butir 3.7.3.2(6) tidak disyaratkan untuk membuka pintu.
(8) mengaktifkan sistem springkler otomatik bangunan gedung atau sistem
deteksi kebakaran, jika tersedia, secara otomatik membuka pintu-pintu
dan pintu-pintu akan tetap dalam kondisi tidak terkunci sampai sistem
sinyal proteksi kebakaran di reset kembali secara manual.
3.7.3.3. Perangkat keras panik dan perangkat keras eksit kebakaran.
3.7.3.3.1 Apabila sebuah pintu disyaratkan untuk dilengkapi dengan perangkat keras
panik atau eksit kebakaran, peralatan pelepas tersebut harus :
(1) terdiri dari palang atau panel, bagian penggeraknya memanjang tidak
kurang dari separuh lebar daun pintu.
(2) harus dipasang sebagai berikut:
(a) untuk instalasi baru, tidak kurang dari 87 cm dan tidak lebih dari
122 cm , di atas lantai.
(b) untuk instalasi yang sudah ada, tidak kurang dari 76 cm dan tidak
lebih dari 112 cm, di atas lantai
(3) harus dibuat sehingga tenaga horizontal untuk menggerakkan palang
melintang atau alas dorong dan grendel. tidak melebihi 66 N.
3.7.3.3.2 Hanya perangkat keras panik yang disetujui digunakan pada pintu-pintu
panik, dan hanya perangkat keras eksit kebakaran saja yang digunakan
pada pintu kebakaran.
3.7.3.3.3 Disyaratkan perangkat keras panik dan perangkat keras eksit kebakaran
harus tidak dilengkapi dengan alat pengunci, sekrup, atau susunan lain
yang mencegah pelepasan dari grendel ketika tekanan diterapkan pada alat
pelepas, kecuali untuk hunian tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
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3.7.3.3.4 Alat yang menahan grendel pada posisi menarik kembali dilarang pada
perangkat keras eksit kebakaran, kecuali alat tersebut teruji dan disetujui
untuk tujuan tersebut.
3.7.4.

Alat yang menutup sendiri.

3.7.4.1. Sebuah pintu yang dirancang dalam keadaan normal selalu tertutup pada
suatu sarana jalan ke luar dari pintu yang menutup sendiri dan tidak
diperkenankan dalam posisi terbuka setiap saat, dan harus menutup sendiri
atau menutup otomatis sesuai dengan butir 3.7.4.2, kecuali sebaliknya
diizinkan oleh butir 3.7.4.3.
3.7.4.2. Pada bangunan gedung dengan tingkat bahaya kebakaran rendah atau
sedang, atau apabila disetujui oleh OBS pintu-pintu dibolehkan dari jenis
menutup otomatik, asalkan:
(1). pada pelepasan dari mekanisme penahan buka, pintu akan menutup
sendiri.
(2). alat pelepas dirancang sehingga pintu segera melepas secara
manual, dan pada saat lepas, pintu akan menutup sendiri, atau
menutup pintu dengan operasional yang sederhana.
(3). mekanisme atau medium pelepas otomatik diaktifkan oleh bekerjanya
sistem deteksi asap otomatik yang disetujui, sesuai SNI 03-1735-2000
tentang tata cara perencanaan dan pemasangan sistem deteksi
kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
gedung.
(4). pada keadaan kehilangan tenaga pada alat penahan-buka,
mekanisme penahan buka dilepas dan pintu akan menutup sendiri.
(5). pelepasan melalui sarana deteksi asap dari suatu pintu di dalam
sebuah ruang tangga tertutup akan menghasilkan semua pintu yang
melayani tangga menutup.
3.7.4.3. Pintu kereta lif dan yang terkait dengan pintu ruang luncur terlindung pada
level lantai yang ditunjuk untuk panggilan ulang sesuai dengan persyaratan
diizinkan untuk tetap terbuka selama phase I Operasi Panggilan Ulang
Keadaan Darurat.

3.8.

RUANG TERLINDUNG DAN PROTEKSI TANGGA.

3.8.1.

Ruang terlindung.

3.8.1.1. Semua tangga di dalam bangunan gedung, yang melayani sebuah eksit
atau komponen eksit, harus tertutup sesuai butir 3.5.
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3.8.1.2. Tangga di dalam bangunan gedung, selain yang melayani eksit, harus
diproteksi sesuai ketentuan tentang “bukaan vertikal” 1).
3.8.1.3. Dalam bangunan gedung yang sudah ada, apabila dua lantai ruang eksit
terlindung menghubungkan lantai eksit pelepasan dengan suatu lantai yang
berdekatan, eksit tersebut diperkenankan dilindungi hanya pada lantai eksit
pelepasan, asalkan sekurang kurangnya 50 persen dari jumlah dan
kapasitas eksit pada lantai pelepasan dilindungi tersendiri.

Contoh 3.14 - Bagian terlindung dari tangga yang sudah ada. (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.8.1.3).
3.8.2.

Ter-ekspos (exposure = terpapar).

3.8.2.1. Apabila dinding yang bukaan tahan api atau tidak terproteksi melindungi
bagian luar jalur tangga, selain jalur tangga yang sudah ada, dan dinding
atau bukaan yang terekspos oleh bagian lain dari bangunan gedung pada
kurang dari 180 derajat, dinding terlindung bangunan gedung di dalam jarak
3 m horizontal dari dinding yang bukan tahan api atau bukan yang
terproteksi harus dibuat seperti disyaratkan untuk ruang tangga terlindung
termasuk proteksi untuk bukaannya.
3.8.2.2. Konstruksi harus menjulur vertikal dari dasar ke suatu titik 3 m di atas
bordes tangga di puncak paling tinggi atau pada garis atap, yang mana
yang lebih rendah.
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Gambar A.3.8.2.2(a) - Tangga dengan dinding luar tidak disyaratkan
proteksinya dalam bidang yang sama sebagai
dinding luar bangunan gedung.

Gambar A.3.8.2.2.(b) - Tangga dengan keliling bagian luar tidak diproteksi
menonjol keluar melewati dinding luar bangunan
gedung.

Gambar A.3.8.2.2.(c) - Tangga dengan dinding luar tidak terproteksi
terekspos dinding luar bangunan gedung yang
berdekatan.
3.8.2.3. Tingkat ketahanan api dari pemisah yang menjulur 3 m (10 ft) dari tangga
tidak disyaratkan lebih dari 1 jam apabila bukaannya mempunyai tingkat
ketahan api sedikit-dikitnya ¾ jam.
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3.8.3.

Tempat yang terpakai.
Tempat yang terpakai di dalam eksit terlindung, dilarang, termasuk di
bawah tangga, kecuali cara lain yang diizinkan pada butir 3.8.3.2.

3.8.3.1. Tempat terbuka di dalam eksit terlindung harus tidak digunakan untuk
tujuan apapun yang berpotensi menggangu jalan ke luar.
3.8.3.2. Tempat terpakai terlindung diperkenankan di bawah tangga, asalkan
memenuhi kriteria sebagai berikut :
(1) tempat tersebut dipisahkan dari ruang tangga terlindung oleh bahan
tahan api yang sama seperti ruang eksit terlindung.
(2) Jalan masuk ke tempat terpakai terlindung, tidak dari dalam ruang
tangga terlindung.

Contoh 3.15 -

3.8.4.

Terlindung, tempat terpakai di bawah tangga. (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.8.3.2).

Penandaan jalur tangga.

3.8.4.1. Tangga terlindung yang memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut ini
harus memenuhi butir 3.8.4.1.1 sampai 3.8.4.1.5.
(1) Tangga terlindung baru yang melayani tiga lantai atau lebih.
(2) Tangga terlindung yang sudah ada melayani lima lantai atau lebih.
3.8.4.1.1 Tangga harus disediakan dengan tanda pengenal khusus di dalam ruang
terlindung pada setiap bordes lantai.
3.8.4.1.2 Penandaan harus menunjukkan tingkat lantai.
3.8.4.1.3 Penandaan harus menunjukkan akhir teratas dan terbawah dari ruang
tangga terlidung.

6654

53

53

- BAB III SARANA PENYELAMATAN -

3.8.4.1.4 Penandaan harus menunjukkan identifikasi dari ruang tangga terlindung.
3.8.4.1.5 Penandaan harus menunjukkan tingkat lantai dari, dan ke arah eksit
pelepasan.
3.8.4.1.6 Penandaan harus di dalam ruang terlindung ditempatkan mendekati 1,5 m
di atas bordes lantai dalam suatu posisi yang mudah terlihat bila pintu
dalam posisi terbuka atau tertutup.
3.8.4.1.7 Penunjukan tingkat lantai harus juga memenuhi ketentuan yang berlaku.

Gambar A.3.8.4 – Contoh Penandaan Tanda Arah.
3.8.4.2. Kemanapun ruang tangga terlindung membutuhkan jalur dalam arah ke
atas untuk mencapai permukaan eksit pelepasan, penandaan dengan
indikator pengarah yang menunjukkan arah ke permukaan dari eksit
pelepasan harus disediakan pada setiap bordes permukaan lantai dari yang
ke arah atas dari jalur yang dibutuhkan, kecuali cara lain diberikan pada
butir 3.8.4.2.1 dan 3.8.4.2.2, dan berikut ini juga harus diterapkan:
Penandaan seperti itu harus mudah terlihat apabila pintu dalam posisi
terbuka atau tertutup.
3.8.4.2.1 Persyaratan butir 3.8.4.2. harus tidak digunakan apabila penandaan
disyaratkan oleh butir 3.8.4.1 tersedia.
3.8.4.2.2 Persyaratan butir 3.8.4.2 harus tidak diterapkan untuk tangga yang
memanjang tidak lebih dari satu lantai di bawah permukaan eksit pelepasan
apabila eksit pelepasan jelas terlihat.
3.8.4.3. Penandaan harus dicat atau dituliskan pada dinding atau pada penandaan
terpisah yang terpasang kuat pada dinding.
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3.8.4.4. Huruf identifikasi jalur tangga harus ditempatkan pada bagian atas dari
penandaan dengan tinggi minimum huruf 2,5 cm dan harus memenuhi
ketentuan tentang “karakter huruf”.
3.8.4.5. Akses atap atau kurang darinya harus dirancang dengan penandaan yang
terbaca :
AKSES ATAP , atau
TIDAK ADA AKSES ATAP
dan ditempatkan di bawah huruf identifikasi jalur tangga. Tinggi huruf harus
minimum 2,5 cm.
3.8.4.6. Angka level lantai harus ditempatkan di tengah-tengah penandaan dengan
tinggi angka minimum 12,5 cm (5 inci). Level mezanine harus mempunyai
huruf "M" atau huruf identifikasi lainnya yang tepat di depan angka lantai,
sementara itu level besmen harus mempunyai huruf "B" atau huruf
identifikasi lainnya yang tepat di depan angka level lantai.
3.8.4.7. Identifikasi dari akhir jalur tangga teratas dan terbawah harus ditempatkan
pada bagian bawah dari penandaan dengan tinggi huruf atau angka
minimum 2,5 cm.

Contoh 3.16 -

Penempatan tanda arah tangga. (sebagai penjelasan
tambahan butir 3.8.4.7)

3.8.4.8* Apabila penandaan baru yang kontras diterapkan untuk tangga, penandaan
seperti itu harus memenuhi sebagai berikut :
(1) Penandaan harus termasuk garis yang menerus seperti pelapisan, atau
seperti bahan yang menyatu dengan seluruh lebar dari ujung tepi dari
setiap anak tangga.
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(2) Penandaan harus termasuk garis yang menerus seperti pelapisan, atau
seperti bahan yang menyatu dengan seluruh lebar dari ujung tepi
pingulan bordes.
(3) Lebar garis penandaan, diukur horizontal dari ujung tepi vertikal dari
pingulan, harus konsisten pada semua pingulan.
(4) Lebar garis penandaan harus 2,5 cm sampai 5 cm.

3.9.

JALAN TERUSAN EKSIT.

3.9.1.

Umum.
Jalan terusan eksit yang digunakan sebagai bagian komponen eksit harus
memenuhi persyaratan umum sarana jalan ke luar dan persyaratan khusus
butir 3.9.

Contoh 3.17 - Jalur terusan eksit yang digunakan untuk menghubungkan
tangga eksit dengan bagian luar bangunan gedung. (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.9.1)
3.9.2.

Terlindung.
Suatu jalan terusan eksit harus dipisahkan dari bagian lain bangunan gedung
seperti ditentukan pada butir 3.5 dan alternatif berikut diizinkan:
(1)
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Jendela kebakaran sesuai ketentuan tentang “pintu dan jendela
kebakaran” 1), diperkenankan untuk dipasang pada pemisah dalam
bangunan gedung yang diproteksi keseluruhannya oleh sistem
springkler otomatis yang disetujui dan tersupervisi, sesuai butir 5.3.
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(2)

Panel kaca berkawat dipasang tetap dalam rangka baja diperkenankan
terus digunakan pada pemisah dalam bangunan gedung yang
diproteksi keseluruhannya oleh sistem springkler otomatis yang
disetujui dan tersupervisi sesuai butir 5.3.

Contoh 3.18 - Jalan terusan eksit yang digunakan untuk menjaga jarak
lintasan dari menjadi berlebihan. (sebagai penjelasan
tambahan butir 3.9.2)

Contoh 3.19 - Jalur terusan eksit yang digunakan untuk beragam tujuan
dalam bangunan gedung mal. (sebagai penjelasan
tambahan butir 3.9.2)
3.9.3.

Pelepasan tangga.
Suatu jalan terusan eksit yang melayani sebagai pelepasan dari ruang
tangga terlindung, harus mempunyai sekurang-kurangnya tingkat ketahanan
api yang sama dengan proteksi bukaan yang tingkat proteksi kebakarannya
seperti disyaratkan untuk ruang tangga terlindung.
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Contoh 3.20 – Jalan Terusan Eksit terlindung (A dan B) tahan api dan
pintu tahan api (sebagai penjelasan tambahan butir 3.9.3)
3.9.4.

Lebar.
Lebar dari jalan terusan eksit harus cukup untuk mengakomodasi kapasitas
yang disyaratkan oleh semua eksit pelepasan yang melaluinya, kecuali
satu dari kondisi berikut diterapkan:
(1)

apabila jalan terusan eksit melayani hunian dari lantai eksit pelepasan
dan lantai lain, kapasitasnya tidak disyaratkan untuk dijumlah.

(2)

seperti dijelaskan untuk hunian perdagangan, suatu jalan terusan eksit
dalam mal diperkenankan untuk mengakomodasi beban hunian
secara bebas dari mal dan tempat yang disewakan.

3.10.

KAPASITAS SARANA JALAN KE LUAR.

3.10.1.

Beban Hunian

3.10.1.1. Kapasitas Yang Cukup Untuk Beban Hunian.
Kapasitas total sarana jalan ke luar untuk setiap lantai, balkon, tempat
duduk dengan deretan bertingkat, atau tempat yang dihuni lainnya, harus
cukup untuk beban huniannya.
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3.10.1.2* Faktor Beban Hunian
Beban hunian setiap bangunan gedung atau bagiannya harus tidak boleh
kurang dari jumlah orang yang ditetapkan dengan membagi luas lantai yang
diberikan terhadap penggunaan oleh faktor beban hunian sesuai dengan
tabel 3.10.1.2 dan gambar 3.10.1.2.
Tabel 3.10.1.2 - Faktor beban hunian
Pengunaan

(m2 per orang) a

Pertemuan :
Padat, tanpa kursi yang dipasang tetap.
Kurang padat, tanpa kursi yang dipasang tetap.
Tempat duduk jenis bangku.
Tempat duduk dipasang tetap.
Tempat tunggu

0,65 bersih
1,4
1 orang/455 mm lurus
Jumlah kursi yang dipasang tetap
Lihat standar 1)

Dapur

9,3

Daerah tumpukan di Perpustakaan.

9,3

Ruang baca perpustakaan.
Kolam renang.

4,6 bersih
4,6 (permukaan air)

Geladak kolam renang.

2,8

Ruang latihan dengan peralatan,

4,6

Ruang latihan tanpa peralatan.

1,4

Panggung.

1,4 bersih

Pencahayaan dan akses jalan sempit
(catwalk), galeri, alat panggang.

9,3 bersih

Kasino dan daerah permainan serupa.
Lingkaran skating.

1
4,6

Pendidikan :
Ruang kelas

1,9 bersih

Bengkel, laboratorium, ruang kejuruan.

4,6 bersih

Perawatan harian

3,3 bersih

Pelayanan Kesehatan.
Ruang tindakan rawat inap.

22,3

Rawat inap

11,1

Rawat jalan
Rumah Tahanan dan Lembaga
Pemasyarakatan.

9,3
11,1

Rumah Tinggal :
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Hotel dan Asrama

18,6

Bangunan gedung Apartemen.

18,6

Ruamah perawatan, besar.

18,6
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Industri :
Umum dan Industri berisiko tinggi.
Industri dengan tujuan khusus.
Bisnis

9,3
Tidak tersedia
9,3

Gudang
Dalam hunian gudang
Dalam hunian perdagangan
Dalam hunian lain dan hunian perdagangan.

Tidak tersedia
27
46,5

Perdagangan
Daerah penjualan pada lantai jalan. b,c)

2,8

Daerah penjualan pada dua atau lebih lantai
jalan c)

3,7

Daerah penjualan pada lantai di bawah lantai
jalan.c)

2,8

Daerah penjualan pada lantai di atas lantai
jalan.c)

5,6

Lantai atau bagian dari lantai yang digunakan
hanya untuk kantor.

Lihat bisnis

Lantai atau bagian dari lantai yang digunakan
hanya untuk gudang, penerimaan, pengiriman,
dan tidak terbuka ke publik umum

27,9

Bangunan gedung Mall.d)

Per faktor penerapan untuk
penggunaan tempat. e)

Keterangan :
(Tidak tersedia) : Beban hunian adalah angka mungkin yang maksimum dari hunian yang
ada pada setiap waktu.
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a)

Semua faktor dinyatakan dalam luas kotor kecuali diberi tanda “bersih”.

b)

Untuk tujuan menentukan beban hunian dalam hunian perdagangan, apabila karena
perbedaan dari poermukaan jalan pada sisi yang berbeda, dua atau lebih lantai jalan
masuk langsung dari jalan lama (tidak termasuk lorong atau jalan belakang sejenis),
setiap lantai seperti itu diizinkan untuk dihitung menjadi lantai jalan. Faktor beban
hunian adalah satu orag untuk setaip 40 ft2 (3,7 m2) luas lantai kotor dari tempat
penjualan.

c)

Untuk tujuan menentukan beban hunian dalam hunian perdagangan dengan tanpa
lantai jalan, seperti didefinisikan dalam bab II tetapi dengan akes langsung dari jalan
dengan tangga atau eskalator, lantai pada titik jalan masukke hunian perdagangan
dihitung lantai jalan.

d)

Untuk setiap jualan makanan atau daerah yang digunakan untuk pertemuan lain yang
berada di dalam mal yang tidak termasuk sebagai bagian dari luasan kotor yang
disewakan dari bangunan gedung mal, beba hunian dihitung berdasarkan pada faktor
beban hunian untuk penggunaan seperti ditentukan pada tabel 3.10.1.2. Luas mal
yang tersisa tidak disyaratkan untuk ditentukan beban huniannya.
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e)

Bagian dari mal yang diperhitungkan sebagai jalan untuk pejalan kaki dan tidak
digunakan sebagai luasan kotor yang disewakan tidak disyaratkan untuk ditentukan
beban huniannya berdasarkan tabel 3.10.1.2. Bagaimanapun sarana jalan ke luar
dari jalan untuk pejalan kaki di mal disyaratkan untuk disediakan untuk beban hunian
yang ditentukan dengan membagi luas kotor yang disewakan dari bangunan gedung
mal (tidak termasuk toko pancing) dengan jumlah terendah faktor beban hunian dari
gambar 3.10.1.2. .
Setiap penyewa tempa tersendiri disyaratkan mempunyai sarana jalan ke luar ke luar
bangunan gedung atau ke mal didasarkan pada beban hunian dihitung dengan
menggunakan faktor beban hunian keseluruhan dari tabel 3.10.1.2. Setiap toko
pancing tersendiri disyaratkan utuk mempunyai sarana jalan ke luar tersendiri dari
mal.

Apabila luas kotor dan luas bersih pada gambar keduanya digunakan untuk
hunian yang sama; perhitungan harus dibuat dengan menerapkan gambar
luas kotor untuk luas kotor bagian bangunan gedung yang disediakan
untuk penggunaan gambar luas kotor yang ditentukan, dan dengan
menerapkan gambar luas bersih untuk luas bersih dari bagian bangunan
gedung yang disediakan untuk penggunaan gambar area bersih yang
ditentukan.

Gambar 3.10.1.2 - Faktor beban hunian bangunan gedung Mall (SI)
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Tabel A.3.10.1.2 - Beban hunian Terminal Bandara
Daerah Terminal Bandara

m2 (kotor)

Tempat berkumpul banyak orang

9,3

Ruang Tunggu

1,4

Ruang pengambilan bagasi

1,9

Ruang penanganan bagasi

27,9

Contoh 3.21 - Luas lantai untuk beban hunian yang diperhitungkan (
sebagai penjelasan tambahan butir butir 3.10.1.2 )
3.10.1.3. Pembesaran Beban Hunian
3.10.1.3.1 Beban Hunian pada setiap bangunan gedung atau bagiannya
diperkenankan diperbesar dari beban hunian yang ditetapkan untuk
penggunaan sesuai butir 3.10.1.2, apabila semua persyaratan lain dari
persyaratan teknis ini juga memenuhi, didasarkan pada beban hunian
yang diperbesar.
3.10.1.3.2 OBS diperkenankan untuk mempersyaratkan diagram gang, tempat duduk
atau peralatan terpasang tetap yang disetujui untuk memperkuat setiap
kenaikan beban hunian, dan diperkenankan mempersyaratkan bahwa
diagram seperti itu ditempatkan di lokasi yang disetujui.
3.10.1.4. Eksit Yang Melayani Lebih Dari Satu Lantai.
Apabila sebuah eksit melayani lebih dari satu lantai, hanya beban hunian
tiap lantai diperhitungkan tersendiri harus digunakan dalam kapasitas yang
dibutuhkan dari eksit pada lantai itu, dijelaskan bahwa kapasitas jalan ke
luar yang dibutuhkan dari eksit tidak dikurangi dalam arah lintasan jalan ke
luar.
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Contoh 3.22 - Menghitung kapasitas tangga eksit yang melayani lebih dari satu
lantai. (sebagai penjelasan tambahan butir 3.10.1.4)
3.10.1.5. Kapasitas Titik Pertemuan. (Capacity from a Point of Convergence)
Apabila sarana jalan ke luar dari sebuah lantai atas dan lantai bawah
bertemu pada sebuah lantai tengah, kapasitas sarana jalan keluar dari titik
pertemuan harus tidak kurang dari penjumlahan kapasitas dua sarana
jalan keluar.

Contoh 3.23 – Kapasitas tangga eksit dimana penghuni dari lantai di atas dan di
bawah bertemu.(sebagai penjelasan tambahan butir 3.10.1.5).
3.10.1.6. Kapasitas Sarana Jalan Keluar Balkon dan Mezzanin.
Apabila kapasitas jalan keluar yang disyaratkan dari sebuah balkon atau
mezzanin yang ke luar melalui ruang di bawahnya, kapasitas yang
dibutuhkan harus ditambahkan ke kapasitas jalan ke luar yang dibutuhkan
dari ruang di bawahnya.
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Contoh 3.24 - Kapasitas lantai utama dengan jalan ke luar dari mezanin yang
melalui lantai itu.(sebagai penjelasan butir 3.10.1).
3.10.2.

Pengukuran Sarana Jalan Keluar.

3.10.2.1. Lebar sarana jalan keluar harus diukur pada titik komponen yang paling
sempit sebagaimana diatur dalam 3.10.2.2 atau 3.10.2.3
3.10.2.2. Penonjolan pada sarana jalan keluar yang tidak lebih dari 114 mm pada
setiap sisi, diperkenankan pada ketinggian 965 mm dan di bawahnya.
3.10.2.3. Pada peruntukkan rumah sakit, penonjolan diperkenankan pada koridor
sesuai untuk hunian pelayanan kesehatan dan hunian pelayanan
kesehatan ambulatori.
3.10.3.

Kapasitas jalan keluar.

3.10.3.1. Kapasitas jalan keluar untuk komponen sarana jalan keluar yang disetujui
harus didasarkan pada faktor kapasitas dalam tabel 3.10.3.1.

Contoh 3.25 -
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Tabel 3.10.3.1 - Faktor Kapasitas
Daerah

Jalur tangga
(lebar per orang)

Komponen rata dan
Ram (lebar per orang)

mm

mm

Rumah perawatan

10

5

Pelayanan Kesehatan berspringkler.

7,6

5

Pelayanan Kesehatan, tanpa springkler.

15

13

Isi berisiko tinggi

18

10

Lain-lainnya

7,6

5

3.10.3.2. Persyaratan kapasitas sebuah koridor, ditentukan dari beban hunian lantai
yang menggunakan koridor tersebut untuk mencapai akses eksit untuk
kemudian dibagi dengan jumlah eksit (sesuai persyaratan) yang
berhubungan dengan koridor tersebut, dengan syarat kapasitas koridor
tidak boleh lebih kecil dari kapasitas eksit yang menjadi arah tujuan koridor.
3.10.3.3. Lebar minimum
3.10.3.3.1 Lebar sarana jalan ke luar selain memenuhi ketentuan tersebut dalam
3.10.3.3.1.1 sampai dengan 3.10.3.3.1.3 harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
(1) Tidak kurang dari yang disyaratkan untuk komponen sarana jalan
keluar yang diberikan oleh bab ini atau seluruh klasifikasi hunian
bangunan gedung.
(2) Tidak lebih kecil dari 915 mm.
3.10.3.3.1.1 Lebar akses eksit yang dibentuk oleh perabot dan partisi yang dapat
dipindahkan, yang melayani tidak lebih dari enam orang, dan yang
mempunyai panjang tidak lebih dari 15 m, harus memenuhi kedua
kriteria sebagai berikut :
(1) Lebar tidak boleh kurang dari 455 mm, pada titik dan di bawah
ketinggian 965 mm, dan tidak kurang dari 710 mm di atas
ketinggian 965 mm.
(2) Lebar tidak boleh kurang dari 915 mm untuk akses eksit yang baru,
dan tidak boleh kurang dari 710 mm untuk akses eksit yang sudah
ada, harus mampu disediakan tanpa melakukan perubahan dinding
permanen.
3.10.3.3.1.2 Pada bangunan gedung yang sudah ada, lebar dari akses eksit
diperkenankan tidak kurang dari 71 cm.
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3.10.3.3.1.3 Persyaratan tersebut pada butir 3.10.3.3.1. harus tidak diberlakukan
terhadap hal sebagai berikut :
(1) pintu tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang “lebar”
1)
.
(2) gang dan akses jalur gang dalam hunian pertemuan sebagaimana
diatur dalam klasifikasi hunian pertemuan bangunan gedung yang
baru dan yang sudah ada..
(3) akses peralatan industri sebagaimana diatur dalam ketentuan
tentang “akses peralatan industri” 1).
3.10.3.3.2 Apabila akses eksit merupakan akses satu-satunya menuju eksit,
kapasitasnya yang dinyatakan dengan lebar harus tidak lebih kecil dari
kapasitas yang disyaratkan dari eksit yang menuju kesana.
3.10.3.3.3 Apabila terdapat lebih dari satu akses eksit menuju eksit, setiap akses
eksit harus mempunyai lebar yang cukup untuk jumlah orang yang
dilayani.

Contoh 3.26 - Lebar akses eksit yang ditimbulkan oleh perabot yang dapat
dipindahkan dan partisi. (sebagai penjelasan tambahan butir
3.10.3.3.1.1 )
3.11.

PENGUKURAN JARAK TEMPUH KE EKSIT.

3.11.1.

Jarak tempuh ke eksit harus diukur pada lantai atau permukaan jalan
lainnya, sebagai berikut:
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(1) sepanjang garis tengah dari jalan dasar lintasan, mulai dari titik terjauh
subyek hunian.
(2) melengkung sekeliling tiap pojok atau penghalang dengan celah 305
mm darinya.
(3) berakhir pada salah satu berikut ini :
(a) pusat dari jalur pintu.
(b) titik lain pada mana eksit mulai.
(c) penghalang asap dalam jenis hunian rumah tahanan dan lembaga
pemasyarakatan dijelaskan tersendiri.
3.11.2.

Apabila jalur tangga terbuk atau ram diizinkan sebagai salah satu jalan
lintasan ke eksit-eksit yang disyaratkan, jaraknya harus termasuk
perjalanan pada jalur tangga atau ram dan perjalanan dari akhir tangga
atau ram menuju satu pintu ke luar atau eksit lain, sebagai tambahan jarak
yang ditempuh untuk mencapai jalur tangga atau ram.

3.11.3.

Apabila bagian dari sebuah eksit luar dalam jarak horizontal 3 m dari
bukaan pada bangunan gedung yang tidak diproteksi seperti diizinkan
untuk tangga luar sebagai berikut :
(1) tangga luar yang melayani akses eksit balkon bagian luar yang
mempunyai dua tangga luar berjauhan atau ram harus diizinkan tidak
diproteksi.
(2) tangga luar yang melayani tidak lebih dari dua lantai yang
berebelahan,termasuk lantai eksit pelepasan, harus diizinkan tidak
diproteksi apabila eksit ke dua ditempatkan berjauhan.
(3) Dalam bangunan gedung yang sudah ada, tangga luar yang melaytani
tidak lebih tiga lantai yang berdekatan, termasuk lantai untuk eksit
pelepasan, harus diizinkan tidak diproteksi apabila eksit ke dua
ditempatkan berjauhan.
(4) TKA dari pemanjangan pemish 3 m dari tangga, harus tidak disyaratkan
lebih dari 1 jam dengan bukaan mempunyai TKA 45 menit.
(5) tangga luar dalambangunan gedung yang sudah ada diproteksi
seluruhnya dengan sistem springkler otomatik tersupervisi dan disetujui
sesuai butir 5.7 diizinkan untuk tidak diproteksi.
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Tabel A.3.11 - Lintasan bersama, Ujung buntu dan batas jarak tempuh
Batas lintas bersama

Batas ujung buntu

Batas jarak tempuh

Tanpa
springkler
(m)

Ber
springkler
(m)

Tanpa
springkler
(m)

Ber
springkler
(m)

Tanpa
springkler
(m)

Ber
springkler
(m)

6,1/23 a)

6,1/23 a)

6,1 b)

6,1 b)

61 c)

76 d)

a)

a)

b)

b)

c)

76 d)

15

45 d)

61 d)

d)

62 d)

Hunian Pertemuan
Baru
Yang sudah ada

6,1/23

6,1/23

6,1

6,1

61

Hunian Pendidikan
Baru
Yang sudah ada

23

30

6,1

23

30

6,1

15

45

Baru

23

30

6,1

15

45d

61d

Yang sudah ada

23

30

6,1

15

45d

61d

TS

TS

9,1

9,1

TT

61 d)

d

Hunian Perawatam
harian

Perawatan Kesehatan
Baru
Yang sudah ada

TS

TS

TS

TS

45

61 d)

23 e)

30 e)

6,1

15

45 d)

61 d)

g)

f)

1,5

15

45

d)

61 d)

Perawatan Ambulatori
Baru
Yang sudah ada

23

30

Hunian Rumah
Tahanan dan Lembaga
Pemasyarakatn.
Baru-memakai
kondisi II,III, IV

15

30

15

15

45 d)

61 d)

Baru memakai
kondisi V

15

30

6,1

6,1

45 d)

61 d)

15 f)

30 f)

TS

TS

45 d)

61 d)

Rumah tinggal satu
atau dua keluarga.

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Wisma

TS

TS

TS

TS

TS

TS

15 g.h)

10,7

15

53 d.a)

99 d.a)

d.h)

99 d.b)

Yang sudah adamemakai kondisi
II,III,IV,V
Hunian Tempat
Tinggal

Hotels dan asrama
Baru
Yang sudah ada

10,7 g.h)
10,7

g)

15

15

15

53

10,7 g)

15 g)

10,7

15

53 d.a)

99 d.a)

g)

g)

15

15

d.b)

99 d.b)

TS

TS

Apartements
Baru
Yang sudah ada

10,7

15

53

Singgah dan
perawatan
Kecil, baru dan yang
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sudah ada
Besar, baru

TT

38 h)

TT

15

TT

99 d.a

Besar, yang sudah
ada.

33

49

15

15

53 d.a

99 d.a

Baru

23

30

6,1

15

45

76

Yang sudah ada

23

30

15

15

45

76

Udara terbuka

TS

TS

0

0

TS

TS

Baru

23

30

6,1

15

45

120 f)

Yang sudah ada

23

30

15

15

45

120 f)

Baru

23 k)

30 k)

6,1

15

61

91

Yang sudah ada

23 k)

30 k)

15

15

61

Hunian Perdagangan
Kelas A,B,C

Mal

Hunian bisnis
91

Keterangan :
TS =

tidak disyaratkan.

TT =

tidak diterapkan.

a)

=

Untuk lintasan bersama melayani > 50 orang, 6,1 m; untuk lintaan bersama melayani  50
orang 23 m.

b)

=

Ujung buntu di koridor diizinkan 6,1 m, ujung buntu di gang diizinkan 6,1 m.

c)

=

Pada hunian pertemuan, pertimbangan khusus untuk tempat duduk di arena atau stadion
yang diproteksi terhadap asap.

d)

=

Dimensi ini untuk jarak tempuh total, dianggap bagian yang menanjak mempunyai utilitas
penuh untuk maksimum yang diizinkan,. Untuk jarak tempuh di dalam ruangan, dan dari pintu
akses eksit ruangan ke eksit lihat bab hunian yang sesuai.

e)

=

Lihat jenis hunian bisnis.

f)

=

Lihat jenis hunian rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk pertimbangan khusus
dari jalur bersama yang sudah ada.

g)

=

Dimensi ini adalah dari pintu akes eksit ruangan/koridor atau suite/koridor ke eksit, jadi
diterapkan ke jalur bersama koridor.

h)

=

Lihat bab jenis hunian yang sesuai untuk persyaratan dari akses eksit ke dua didasarkan pada
luas ruangan.

i)

=

Lihat bab jenis hunian yang sesuai untuk pertimbangan jarak tempuh khusus untuk jalan di
luar dari akses eksit.

j)

=

Lihat jenis hunian mal, untuk pertimbangan jarak tempuh khusus dalam mal tertutup yang
digunakan untuk jalan orang.

k)

=

Lihat jenis hunian bisnis untuk pertimbangan jalur bersama ruangan dengan penyewa tunggal.

Jarak tempuh ke eksit harus termasuk panjang tempuh ke lantai dasar.
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3.11.4.

Apabila pengukuran termasuk tangga, pengukuran harus diambil di ujung
anak tangga.

3.11.5.

Jarak tempuh dalam setiap tempat yang dihuni ke tidak kurang dari satu
eksit, diukur sesuai butir 3.11.1 sampai 3.11.4, harus tidak melebihi batas
yang ditentukan dalam persyaratan teknis ini.

3.11.6.

Pembatasan jarak tempuh harus seperti yang tersedia untuk seluruh jenis
hunian bangunan gedung.

3.12.

JUMLAH SARANA JALAN KE LUAR.

3.12.1.

Umum.

3.12.1.1. Jumlah minimum sarana jalan ke luar dari setiap balkon, mezanin, lantai
atau bagian dari padanya harus dua, kecuali salah satu di bawah kondisi
berikut :
(1) apabila sarana jalan ke luar tunggal diizinkan untuk bangunan gedung.
(2) apabila sarana jalan ke luar tunggal diizinkan untuk suatu mezanin atau
balkon dan dilengkapi jalur lintasan bersama terbatas dari seluruh
klasifikasi hunian bangunan gedung.
3.12.1.2. Jumlah minimum sarana jalan ke luar dari setiap lantai atau bagian dari
padanya selain untuk bangunan gedung yang sudah ada seperti diizinkan
untuk seluruh klasifikasi bangunan gedung, harus sebagai berikut :
(1) beban hunian lebih dari 500 tetapi tidak lebih dari 1000, sekurangkurangnya 3.
(2) beban hunian lebih dari 1000, sekurang-kurangnya 4.
3.12.1.3. Sarana jalan ke luar yang mudah dicapai sesuai butir 3.12.1.4. tanpa
menggunakan lif harus diizinkan untuk melayani semua sarana jalan ke luar
minimum yang disyaratkan.
3.12.1.4. Hanya beban hunian dari setiap lantai dihitung tersendiri harus disyaratkan
untuk digunakan menghitung jumlah sarana jalan ke luar pada setiap lantai,
asalkan jumlah sarana jalan ke luar yang disyaratkan tidak dikurangi ke
arah lintasan jalan ke luar.
3.12.1.5. Pintu lain dari pintu saf lif, pintu kereta lif dan pintu yang mudah dibuka dari
sisi kereta tanpa kunci, perkakas, pengetahuan khusus, atau usaha khusus
harus dilarang pada titik akses ke kereta lif.
3.12.1.6. Lobi lif harus mempunyai akses ke sedikitnya satu eksit, akses eksit seperti
itu tidak disyaratkan menggunakan sebuah kunci, perkakas pengetahuan
khusus, atau upaya khusus.
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Contoh 3.27 - Jumlah sarana jalan ke luar dari mezanine (sebagai tambahan
penjelasan butir 3.12.1.1)

Contoh 3.28 - Jumlah minimum sarana jalan ke luar yang disyaratkan (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.12.1.4)
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Contoh 3.29 - Akses eksit dari lobi lif (sebagai penjelasan tambahan butir 3.12.1.5)
3.13.

SUSUNAN SARANA JALAN KE LUAR.

3.13.1.

Umum.

3.13.1.1. Eksit harus ditempatkan dan akses eksit harus disusun sehingga eksit
mudah dicapai pada setiap saat.
3.13.1.1.1* Apabila eksit tidak mudah dicapai dengan cepat dari daerah lantai
terbuka, jalan terusan yang aman dan menerus, gang, atau koridor yang
menuju langsung ke setiap eksit harus dijaga dan disusun menyediakan
akses untuk setiap hunian ke sedikitnya dua eksit dengan pemisahan
jalan lintasan, kecuali cara lain ditentukan pada butir 3.13.1.1.3 dan
3.13.1.1.4.
3.13.1.1.2 Akses eksit pada koridor harus menyediakan akses untuk sedikitnya dua
eksit yang disetujui, kecuali cara lain ditentukan pada butir 3.13.1.1.3 dan
3.13.1.1.4.
3.13.1.1.3 Persyaratan butir 3.13.1.1.1 dan 3.13.1.1.2 harus tidak diterapkan
apabila eksit tunggal untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung.
3.13.1.1.4 Apabila jalur lintas bersama diizinkan untuk seluruh klasifikasi hunian,
jalur lintasan bersama seperti itu diperkenankan tetapi harus tidak lebih
dari batas yang ditentukan.
3.13.1.2. Koridor harus menyediakan akses eksit tanpa lewat melaui setiap ruangan
yang menghalangi, selain koridor, lobi dan tempat lain yang diizinkan
membuka ke koridor, kecuali cara lain ditentukan dalam butir 3.13.1.2.1 dan
butir 3.13.1.2.2.
3.13.1.2.1 Koridor lama yang disetujui, melewati ruangan untuk akses ke sebuah
eksit, harus diizinkan digunakan menerus, asalkan kriteria berikut
dipenuhi :
(1). jalur lintasan ditandai sesuai butir 3.17
(2). pintu untuk ruangan seperti itu memenuhi ketentuan baku atau
standar teknis yang berlaku tentang “pintu”. 1)
(3). susunan seperti itu tidak dilarang oleh
hunian.1)
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Contoh 3.30 – Akses eksit koridor yang kurang sempurna (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.13.1.2 )

Contoh 3.31.a - Denah bangunan gedung 20 lantai (sebagai penjelasan
tambahan butir 3.13.1.3.1
3.13.1.2.2 Koridor yang tidak disyaratkan mempunyai tingkat ketahanan api harus
diizinkan ke luar ke dalam daerah lantai terbuka.
3.13.1.3.

6674

Kondisi yang terjauh harus disediakan sesuai butir 3.13.1.3.1 sampai
butir 3.13.1.3.7.
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3.13.1.3.1 Apabila lebih dari satu eksit disyaratkan dari bangunan gedung atau
bagiannya, eksit seperti itu harus ditempatkan jauh satu sama lain dan
harus disusun dan dibangun untuk
meminimalkan kemungkinan
terblokirnya semua eksit oleh suatu kebakaran atau kondisi darurat
lainnya.

Contoh 3.31.b - Denah bangunan gedung 15 lantai(sebagai penjelasan
tambahan butir 3.13.1.3.1)
3.13.1.3.2 Apabila dua eksit atau pintu akses eksit diperlukan, harus ditempatkan
satu sama lain pada jarak minimal setengah jarak maksimum dari
diagonal ruangan atau bangunan gedung yang dilayaninya di ukur garis
lurus dari ujung terdekat dari eksit atau pintu akses eksit, kecuali cara
lain dijelaskan pada butir 3.13.1.3.3 sampai 3.13.1.3.5.

Contoh 3.32 -
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Akses ke eksit pada core bangunan gedung yang banyak
penyewa. (sebagai penjelasan tambahan butir 3.13.1.3.2)
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Gambar A.3.13.1.3.2.(a) - Mengukur diagonal untuk eksit terjauh.

Gambar A.3.13.1.3.2.(b) - Mengukur diagonal untuk eksit dan akses terjauh.
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Gambar A.3.13.1.3.2.(c) - Pemisah eksit dan ukuran diagonal dari daerah yang dilayani.

Gambar A.3.13.1.3.2.(d) - Pemisah eksit diukur sepanjang lintasan koridor.
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Gambar A.3.13.1.3.2.(e) - Mengukur diagonal untuk daerah dengan bentuk khusus.
3.13.1.3.3 Dalam bangunan gedung terproteksi menyeluruh oleh sistem springkler
otomatik yang tersupervisi dan disetujui sesuai butir 5.7, jarak pemisahan
minimum antara dua eksit atau pintu akses eksit diukur sesuai butir
3.13.1.3.2, harus minimal sepertiga panjang diagonal maksimum
bangunan gedung atau daerah yang dilayani.
3.13.1.3.4 Apabila ruang eksit terlindung disediakan sebagai eksit yang disyaratkan
ditentukan pada butir 3.13.1.3.2 dan 3.13.1.3.3 dan dihubungkan oleh
koridor yang mempunyai tingkat ketahanan api sekurang-kurangnya 1
jam, pemisahan eksit diperkenan kan untuk diukur sepanjang koridor.

Contoh 3.33 -
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Eksit terjauh ditunjukkan sepanjang koridor dengan TKA 1 jam
(sebagai penjelasan tambahan butir 3.13.1.3.4)

77

77

- BAB III SARANA PENYELAMATAN -

3.13.1.3.5 Dalam bangunan gedung yang sudah ada, apabila lebih dari satu eksit,
atau pintu akses eksit disyaratkan, sekurang-kurangnya dua dari eksit
yang disyaratkan, eksit, atau pintu akses eksit seperti itu diperkenankan
untuk diletakkan jauh sesuai butir 3.13.1.3.1.
3.13.1.3.6 Apabila lebih dari dua eksit atau pintu akses eksit diperlukan, minimal
dua eksit atau pintu akses eksit yang diperlukan harus disusun untuk
memenuhi jarak pemisahan minimum yang disyaratkan.
3.13.1.3.7 Eksit yang seimbang atau pintu akses eksit lain yang ditentukan pada
butir 3.10.1.3.6 harus diletakkan sehingga apabila satu eksit terblokir,
yang lain masih dapat digunakan.
3.13.1.4. Tangga yang saling menyambung (interlock) atau tangga gunting harus
dihitung memenuhi butir 3.13.1.4.1 dan 3.13.1.4.2.
3.13.1.4.1 Tangga yang saling menyambung (interlock) atau tangga gunting yang
baru, diperkenankan dihitung hanya sebagai eksit tunggal.
3.13.1.4.2 Tangga yang saling menyambung (interlock) atau tangga gunting yang
sudah ada, diperkenankan dihitung sebagai eksit terpisah, asalkan
memenuhi kriteria berikut :
(1) tangga terlindung sesuai butir 3.5
(2) tangga dipisah satu sama lain dengan konstruksi tidak mudah
terbakar dengan tingkat ketahanan api 2 jam.

Contoh 3.34 - Tangga gunting (sebagai penjelasan tambahan butir 3.13.1.4.2)
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Contoh 3.35 - Tangga gunting dibandingkan dengan tangga eksit konvensional
(sebagai penjelasan tambahan butir 3.13.1.4.2 )
(3) harus tidak ada penetrasi atau bukaan penghubung, diproteksi atau
tidak, antar ruang tangga terlindung.
3.13.1.5.

Akses eksit harus disusun sehingga tidak ada ujung buntu dalam koridor,
kecuali diizinkan oleh OBS, dibatasi untuk panjang yang ditentukan
dalam seluruh klasifikasi hunian.

Contoh 3.36 - Tipe umum dari ujung buntu koridor (sebagai penjelasan tambahan
butir 3.13.1.5.
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Gambar A.3.13.1.5 - Jalur lintasan bersama dan ujung buntu dari koridor.

3.13.1.6.
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Akses eksit dari ruangan atau tempat harus diizinkan melalui ruang
bersebelahan atau ruang yang dilalui, atau daerah, asalkan ruangan
bersebelahan seperti itu sebagai pelengkap untuk daerah yang dilayani.
Foyer, lobi, dan ruang resepsi yang dibangun seperti disyaratkan untuk
koridor harus tidak ditafsirkan sebagai ruang yang dilalui. Akses eksit
harus disusun sehingga tidak perlu melalui suatu daerah yang
diidentifikasikan sebagai daerah proteksi bahaya untuk seluruh klasifikasi
hunian.
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Contoh 3.37 - Akses Eksit melalui ruang yang bersebelahan. (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.13.1.6)
3.13.2.

Rintangan jalan ke luar.
Lihat juga ketentuan baku atau standar teknis yang berlaku tentang
“rintangan menuju jalan ke luar”, “peralatan pemanas, ventilasi, dan
pengkondisian udara”, serta “kunci, grendel dan alat alarm”.

3.13.2.1.

Akses ke eksit harus tidak melalui dapur, gudang, ruang istirahat, ruang
kerja, kloset, kamar tidur atau tempat tempat yang serupa, atau ruang
lain atau tempat lain yang mungkin terkunci, kecuali lintasan yang
melalui ruang atau tempat yang diizinkan untuk hunian perwatan
kesehatan, hunian tahanan dan lembaga pemsyarakatan.

3.13.2.2.

Akses eksit dari pintu eksit harus dirancang dan di tata untuk mudah
dikenali dengan jelas.

3.13.2.2.1 Gantungan atau gorden harus tidak dipasang di atas pintu eksit atau
dipasang sehingga eksit tersembunyi atau tidak jelas.
3.13.2.2.2 Tirai diperkenankan untuk pembukaan sarana jalan ke luar dinding
tenda, asalkan kriteria berikut dipenuhi :
(1). ditandai dengan terang dan kontras terhadap dinding tenda
sehingga mudah dikenali sebagai sarana jalan ke luar.
(2). dipasang menyeberang pembukaan yang minimal lebarnya 1,8 m.
(3). digantung dengan cincin geser atau perangkat keras lain yang
sesuai, sehingga mudah digeser ke sisi untuk membuat bukaan
yang tak terhalangi pada dinding tenda dengan lebar minimum
yang disyaratkan untuk bukaan pintu.
3.13.3.

Jalan di luar dari akses eksit.

3.13.3.1.

Akses eksit harus diizinkan untuk sarana dari balkon luar, serambi,
beranda, atau atap yang memenuhi persyaratan dari bab ini.
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3.13.3.2.

Sisi panjang dari balkon, serambi, beranda, atau tempat sejenisnya
harus sedikitnya 50% terbuka dan harus disusun untuk membatasi
pengumpulan asap.

3.13.3.3.

Balkon sebagai akses luar harus dipisah dari bagian dalam bangunan
gedung dengan dinding dan bukaan yang diproteksi seperti disyaratkan
untuk koridor, kecuali balkon sebagai akses eksit luar dilayani oleh
sedikitnya dua tangga yang berjauhan yang aksesnya dimana penghuni
tidak perlu melintasi pada bukaan yang tidak terproteksi untuk menuju
satu tangga, atau kecuali ujung buntu pada akses eksit luar tidak
melebihi 6 m.

Contoh 3.38 - Jalan di luar dari akses eksit (sebagai penjelasan
tambahan butir 3.13.3.3.
3.13.3.4.
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Akses eksit luar harus disusun sehingga tidak ada ujung buntu dalam
akses yang diizinkan untuk ujung buntu koridor dalam seluruh klasifikasi
hunian.
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3.13.4.

Aksesibilitas Sarana Jalan Ke Luar.

3.13.4.1. Daerah aksesibilitas untuk orang dengan cacat mobilitas, selain dari
bangunan gedung yang sudah ada, harus mempunyai sedikitnya dua
aksesibilitas sarana jalan ke luar, kecuali ditentukan cara lain pada butir
3.13.4.1.2 dan 3.13.4.1.4.
3.13.4.1.1 Akses di dalam jarak tempuh yang dibolehkan harus disediakan tidak
kurang dari satu daerah aksesibilitas tempat perlindungan atau satu
aksesibilitas eksit yang menyediakan aksesibilitas ke eksit pelepasan.
3.13.4.1.2 Aksesibilitas sarana jalan ke luar tunggal diizinkan dari bangunan gedung
atau daerah bangunan gedung yang diizinkan mempunyai eksit tunggal.
3.13.4.1.3 Aksesibilitas sarana jalan ke luar tidak disyaratkan dalam hunian
perawatan kesehatan yang diproteksi keseluruhannya dengan sistem
springkler otomatis yang disetujui dan tersupervisi sesuai butir 5.3.
3.13.4.1.4 Lintasan akses eksit sepanjang aksesibilitas sarana jalan ke luar diizinkan
menjadi bersama untuk jarak yang diizinkan seperti jalur lintasan
bersama.
3.13.4.2. Apabila dua aksesibilitas sarana jalan ke luar disyaratkan, eksit yang
melayani jalur ini harus ditempatkan dengan jarak satu dari lainnya tidak
kurang dari setengah panjang dimensi diagonal total maksimum bangunan
gedung atau daerah yang dilayani. Jaraknya diukur dalam suatu garis lurus
antara ujung terdekat dari pintu eksit atau pintu akses eksit, kecuali cara
lain dijelaskan pada butir 3.13.4.2.1 sampai 3.13.4.2.3
3.13.4.2.1 Apabila ruang eksit terlindung disediakan sebagai eksit yang disyaratkan
dan dihubungkan oleh koridor yang memenuhi persyaratan butir 3.13.4.2,
pemisahan eksit diizinkan untuk diukur sepanjang garis litasan di dalam
koridor.
3.13.4.2.2 Persyaratan 3.13.4.2 tidak diterapkan untuk bangunan gedung yang
diproteksi seluruhnya oleh sistem springkler otomatis tersupervisi dan
disetujui sesuai butir 5.3.
3.13.4.2.3 Persyaratan 3.13.4.2 tidak diterapkan apabila penataan fisik dari sarana
jalan ke luar mencegah kemungkinan akses itu ke kedua aksesibilitas
sarana jalan ke luar akan ditutup (di blok) oleh satu kebakaran atau
keadaan darurat lain seperti yang disetujui oleh OBS.
3.13.4.3. Setiap aksesibiltas sarana jalan ke luar yang disyaratkan harus menerus
dari setiap daerah yang dihuni yang mudah dicapai ke jalan umum atau
daerah tempat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku tentang
“sarana jalan ke luar”.
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Contoh 3.39 – Aksesibilitas sarana jalan
tambahan butir 3.13.4.1.4)

ke

luar

(sebagai

penjelasan

3.13.4.4. Apabila tangga eksit digunakan dalam aksesibilitas sarana jalan ke luar,
harus memenuhi ketentuan yang berlaku tentang “sarana jalan ke luar” dan
harus salah satu menggabung dengan daerah tempat perlindungan yang
mudah dicapai bordes tingkat yang diperlebar atau harus di akses dari
daerah tempat perlindungan.
3.13.4.5. Untuk bagian yang dipertimbangkan dari aksesibilitas sarana jalan ke luar,
lif harus sesuai ketentuan yang berlaku tentang “sarana jalan ke luar”.
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3.13.4.6. Untuk bagian yang dipertimbangkan dari aksesibilitas sarana jalan ke luar,
penghalang asap, sesuai ketentuan yang berlaku tentang “penghalang
asap” dengan tingkat ketahanan api sedikit dikitnya 1 jam atau eksit
horisontal sesuai ketentuan yang berlaku tentang “eksit horizontal”, harus
lepas ke daerah tempat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku
tentang “daerah tempat perlindungan” .
3.13.4.7. Aksesibiltas dari lantai yang berada di empat atau lebih di atas atau di
bawah eksit pelepasan harus mempunyai sedikitnya satu lif yang
memenuhi butir 3.13.4.5 kecuali dimodifikasi dalam butir 3.13.4.8.
3.13.4.8. Apabila Lif disyaratkan oleh butir 3.13.4.7, ruang terlindung kedap asap
yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku tentang “sarana jalan ke
luar” tidak disyaratkan dalam bangunan gedung yang seluruhnya diproteksi
oleh sistem springkler otomatik tersupervisi dan disetujui, sesuai SNI 033989-2000.
3.13.4.9. Daerah tempat berlindung yang digunakan sebagai bagian dari aksesibilitas
sarana jalan ke luar yang disyaratkan, harus memenuhi ketentuan yang
berlaku tentang “daerah tempat perlindungan”.
3.14.
3.14.1.

EKSIT PELEPASAN.
Perhentian eksit.
Semua eksit harus berakhir langsung pada jalan umum atau pada bagian
luar eksit pelepasan, cara lain ditentukan dalam butir 3.14.1.2 sampai
3.14.1.4.

3.14.1.1. Halaman, lapangan, tempat-tempat terbuka, atau bagian-bagian lain dari
eksit pelepasan harus mempunyai lebar dan ukuran yang memenuhi
persyaratan untuk menyediakan akses yang aman ke jalan umum bagi
semua penghuni.
3.14.1.2. Persyaratan 3.14.1 harus tidak diterapkan untuk eksit pelepasan interior
seperti cara lain ditentukan butir 3.14.2
3.14.1.3. Persyaratan 3.14.1 harus tidak diterapkan untuk eksit pelepasan pada atap
bangunan gedung seperti cara lain dijelaskan pada butir 3.14.6
3.14.1.4. Sarana jalan ke luar diizinkan untuk berakhir di bagian luar daerah tempat
perlindungan untuk hunian tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
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3.14.2.

Pelepasan melalui daerah pada level eksit pelepasan.
Tidak lebih dari 50 persen dari jumlah eksit yang disyaratkan, dan tidak
lebih dari 50 persen dari kapasitas jalan ke luar yang disyaratkan, harus
diizinkan untuk pelepasan melalui daerah lantai eksit pelepasan, kecuali
cara lain diizinkan dalam butir 3.14.2.1 dan 3.14.2.2, dan asalkan kriteria
butir 3.14.2.3 sampai 3.14.2.7 juga terpenuhi.

Contoh 3.40 – Eksit Pelepasan ( sebagai penjelasan tambahan butir 3.14.2)
3.14.2.1. Seratus persen dari eksit diizinkan untuk pelepasan melalui daerah lantai
eksit pelepasan di bangunan gedung rumah tahanan dan lembaga
pemasyarakatan.
3.14.2.2. Dalam bangunan gedung yang sudah ada, batas 50 persen kapasitas jalan
ke luar tidak diterapkan jika batas 50 persen jumlah yang disyaratkan telah
terpenuhi.
3.14.2.3. Pelepasan yang ditentukan dalam butir 3.14.2 harus menuju ke jalan bebas
dan tidak terhalang ke luar bangunan gedung, dan jalan seperti itu harus
terlihat dengan jelas dan teridentifikasi dari titik eksit pelepasannya.
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3.14.2.4. Level pelepasan harus diproteksi menyeluruh oleh sebuah sistem springkler
otomatik yang tersupervisi dan disetujui sesuai butir 5.3, atau bagian dari
level pelepasan yang digunakan untuk maksud tersebut diproteksi oleh
sebuah sistem springkler otomatik yang tersupervisi dan disetujui sesuai
butir 5.3, dan dipisahkan dari bagian tidak berspringkler dari lantai itu oleh
suatu pemisah yang mempunyai tingkat ketahanan api memenuhi
persyaratan untuk ruang eksit terlindung.
3.14.2.5. Persyaratan butir 3.14.2.4 tidak perlu diterapkan apabila daerah pelepasan
adalah sebuah ruang antara atau beranda yang memenuhi kriteria berikut
ini:
(1). kedalaman bagian luar bangunan gedung tidak lebih dari 3 m dan
panjangnya tidak lebih dari 9 m.
(2). beranda harus dipisahkan dari bagian lantai pelepasan lainnya oleh
konstruksi yang memberikan proteksi minimal sama dengan kaca
berkawat dalam rangka baja.
(3). beranda hanya melayani sebagai sarana jalan ke luar dan termasuk
sebuah eksit langsung keluar.
3.14.2.6. Seluruh daerah pada lantai pelepasan harus dipisahkan dari daerah
dibawahnya oleh konstruksi yang mempunyai TKA tidak kurang dari yang
disyaratkan untuk ruang eksit terlindung, kecuali cara lain ditentukan pada
butir 3.14.2.7.
3.14.2.7. Lantai di bawah lantai pelepasan harus diizinkan untuk dibuka ke lantai
pelepasan, apabila level pelepasan di proteksi sesuai ketentuan yang
berlaku tentang “atrium”.
3.14.3.

Susunan dan penandaan eksit pelepasan.
Eksit pelepasan harus ditata dan diberi tanda untuk membuat jelas arah
dari jalan ke luar ke jalan umum. Tangga harus ditata sehingga arah dari
jalan ke luar ke sebuah jalan umum terlihat jelas. Tangga yang menerus
melampaui setengah lantai di bawah level eksit pelepasan harus di berhenti
pada level eksit pelepasan oleh partisi, pintu, atau sarana yang efektip
lainnya.
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Contoh 3.41 – Penghentian tangga eksit pada level eksit pelepasan.
(sebagai penjelasan tambahan butir 3.14.3)
3.14.4.

Komponen eksit pelepasan.
Pintu, tangga, ram, koridor, jalan terusan, jembatan, balkon, eskalator,
travelator dan komponen lain dari eksit pelepasan harus memenuhi
persyaratan.

3.14.5.

Tanda Arah
Lihat butir 3.8.4

3.14.6.

Pelepasan ke atap.
Apabila disetujui oleh OBS, eksit diizinkan untuk pelepasan ke atap atau
bagian lain dari bangunan gedung
atau bangunan gedung yang
bersebelahan apabila kriteria berikut terpenuhi:

(1). konstruksi atap/pasangan konstruksi langit-langit mempunyai TKA tidak
kurang sesuai seperti yang disyaratkan untuk ruang eksit terlindung.
(2)

tersedia sarana jalan ke luar menerus dan aman dari atap.

3.15.

ILUMINASI SARANA JALAN KE LUAR.

3.15.1.

Umum.

3.15.1.1. Iluminasi sarana jalan ke luar harus disediakan sesuai dengan buir ini untuk
setiap gedung dan struktur apabila disyaratkan untuk seluruh klasifikasi
bangunan gedung.
Untuk tujuan dari persyaratan ini, akses eksit termasuk hanya tangga,
serambi, koridor, ram, eskalator dan terusan yang menuju ke suatu eksit.
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Untuk tujuan dari persyaratan ini, eksit pelepasan ( eksit discharge )
termasuk hanya tangga, serambi, koridor, ram, eskalator, jalur pejalan kaki
dan jalur terusan eksit yang menuju jalan umum.
3.15.1.2. Iluminasi sarana jalan ke luar harus menerus siap untuk digunakan setiap
waktu dalam kondisi penghuni membutuhkan sarana jalan ke luar, kecuali
cara lain yang ditentukan pada butir 3.15.1.2.2.
3.15.1.2.1 Pencahayaan buatan harus digunakan pada tempat-tempat itu dan untuk
jangka waktu seperti disyaratkan untuk menjaga iluminasi ke nilai kriteria
minimum yang ditentukan disini.
3.15.1.2.2 Sakelar pencahayaan dari jenis sensor gerakan diizinkan di dalam
sarana jalan ke luar, selama kontrol-kontrol sakelar dilengkapi untuk
beroperasi secara aman terhadap kegagalan, pengatur waktu iluminasi
di atur untuk jangka waktu minimum 15 menit, dan sensor gerakan
diaktifkan oleh gerakan penghuni di dalam daerah yang dilayani oleh
unit-unit pencahayaan.
3.15.1.3. Lantai dan permukaan jalan lain di dalam sebuah eksit dan di dalam bagian
dari akses eksit dan eksit pelepasan seperti dimaksudkan dalam butir
3.15.1.1 harus diterangi sebagai berikut:
(1)

Dalam kondisi digunakan tangga, iluminasi minimum untuk tangga
yang baru harus sekurang-kurangnya 110 lux diukur pada permukaan
jalan.

(2)

Iluminasi minimum untuk lantai dan permukaan jalan, selain tangga
yang baru dalam kondisi digunakan tangga, harus bernilai sekurangkurangnya 11 lux, diukur pada permukaan jalan.

(3)

Di dalam hunian serba guna, pencahayaan lantai-lantai akses eksit
harus paling sedikit 2 lux selama periode kinerja atau proyeksi yang
melibatkan pencahayaan langsung.

(4)

Persyaratan
iluminasi
minimum
tidak
diterapkan
apabila
pengoperasian atau proses membutuhkan level pencahayaan rendah.

(4)

Iluminasi yang disyaratkan harus ditata sehingga kegagalan dari suatu
pencahayaan tunggal harus tidak mengakibatkan level iluminasi
kurang dari 2,2 lux dalam daerah yang ditunjuk.

3.15.1.4. Iluminasi yang disyaratkan harus disusun sehingga kerusakan dari setiap
unit pencahayaan tunggal tidak berakibat level iluminasi kurang dari 2,2 Lux
dalam setiap daerah yang ditunjuk.
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3.15.1.5. Peralatan atau unit yang dipasang untuk memenuhi persyaratan pada butir
3.17 harus diizinkan juga untuk melayani fungsi pencahayaan dari sarana
jalan ke luar, asalkan semua persyaratan pada butir 3.15 untuk
pencahayaan dipenuhi.
3.15.2.

Sumber iluminasi.

3.15.2.1. Iluminasi sarana jalan ke luar harus dari sumber yang dapat dipercaya oleh
OBS
3.15.2.2. Pencahayaan listrik yang dioperasikan dengan batere dan jenis lain dari
lampu jinjing atau lentera harus tidak digunakan untuk iluminasi sarana
jalan ke luar utama. Pencahayaan listrik yang dioperasikan dengan batere
diperkenankan untuk digunakan sebagai sumber darurat.

3.16.

PENCAHAYAAN DARURAT.

3.16.1.

Umum.

3.16.1.1. Fasilitas pencahayaan darurat untuk sarana jalan ke luar harus tersedia
sesuai butir 3.16 sebagai berikut:
(1)

bangunan gedung atau struktur dari seluruh klasifikasi hunian
bangunan gedung yang disyaratkan.

(2)

struktur di bawah tanah dan akses terbatas seperti ditunjukan sesuai
ketentuan yang berlaku tentang “struktur di bawah tanah dan akses
terbatas”.

(3)

bangunan gedung tingkat tinggi seperti disyaratkan oleh butir lain dari
persyaratan keselamatan jiwa.

(4)

pintu yang dipasang dengan kunci jalan ke luar yang tertunda.

(5)

saf tangga dan ruang antara dari ruang terlindung kedap asap, yang
juga diterapkan berikut ini :

(6)
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(a)

saf tangga dan ruang antara diperkenankan menggunakan
generator siaga yang dipasang untuk peralatan ventilasi mekanik
ruang terlindung kedap asap.

(b)

generator siaga diperkenankan digunakan memasok daya listrik
pencahayaan saf tangga dan ruang antara.

pintu jalan ke luar dilengkapi akses kontrol yang baru memenuhi butir
3.7.3.2
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3.16.1.2. Untuk maksud butir 3.16.1.1, akses eksit hanya ditujukan untuk, tangga,
gang, koridor, ram, eskalator, dan jalur lintasan menuju suatu eksit. Untuk
maksud butir 3.16.1.1, eksit pelepasan hanya ditujukan untuk tangga, ram,
gang, jalur pejalan kaki, dan eskalator yang menuju jalan umum.
3.16.1.3. Pada hal pemeliharaan iluminasi tergantung pada penggantian dari satu
sumber cahaya ke lainnya, penundaan tidak lebih dari 10 detik
diperkenankan.

Contoh 3.42 – Skematik sakelar pemindah dengan bypass
(sebagai penjelasan tambahan butir 3.16.1.3).
3.16.2.

isolator

Pengujian berkala Peralatan Pencahayaan Darurat.
Sistem pencahayaan darurat yang disyaratkan harus diuji sesuai salah satu
dari tiga pilihan yang ditawarkan oleh butir 3.16.2.1., butir 3.16.2.2 atau
butir 3.16.2.3.

3.16.2.1. Pengujian sistem pencahayaan darurat yang disyaratkan diperkenankan
dilakukan sebagai berikut :
(1) pengujian fungsi harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari untuk
sekurang-kurangnya 30 detik.
(2) pengujian fungsi harus dilakukan tahunan untuk sekurang-kurangnya
1½ jam jika sistem pencahayaan darurat menggunakan tenaga batere.
(3) peralatan pencahayaan darurat harus sepenuhnya beroperasi untuk
jangka waktu pengujian yang disyaratkan pada butir 3.16.2.1(1) dan
3.16.2.1(2).
(4) Rekaman tertulis dari inspeksi visual dan pengujian harus disimpan
oleh pemilik bangunan gedung untuk pemeriksaan oleh OBS.
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3.16.2.2 .

Pengujian sistem pencahayaan darurat dilakukan sebagai berikut :
(1) pengujian sendiri/diagnostik sendiri peralatan pencahayaan darurat
yang dioperasikan dengan batere, harus tersedia..
(2) pengujian sendiri/diagnostik sendiri peralatan pencahayaan darurat
yang dioperasikan dengan batere harus secara otomatis
menunjukkan sekurang-kurangnya sekali pada pengujian setiap 30
hari, untuk jangka waktu 30 detik.
(3) pengujian sendiri/diagnostik sendiri peralatan pencahayaan yang
dioperasikan dengan batere harus dapat menunjukkan kegagalan
pada indikator status.
(4) inspeksi visual dilakukan pada jangka waktu tidak melebihi 30 hari.
(5) pengujian fungsi harus dilakukan setiap tahun, selama tidak kurang
dari 1½ jam.
(6) pengujian sendiri/diagnostik sendiri dari peralatan pencahayaan
darurat harus beroperasi penuh untuk jangka waktu pengujian 1½
jam.
(7) Rekaman tertulis dari inspeksi visual dan pengujian harus disimpan
oleh pemilik bangunan gedung untuk inspeksi OBS.

3.16.2.3.

Pengujian sistem pencahayaan darurat berbasis komputer disyaratkan
dilakukan sebagai berikut :
(1) berbasis komputer, pengujian sendiri/diagnostik sendiri peralatan
pencahayaan darurat yang dioperasikan dengan batere, harus
tersedia..
(2) peralatan pencahayaan darurat harus secara otomatis menunjukkan
sekurang-kurangnya sekali pengujian setiap 30 hari
(3) peralatan pencahayaan darurat harus secara otomatis menunjukkan
pengujian tahunan untuk jangka waktu 1½ jam.
(4) peralatan pencahayaan darurat harus beroperasi penuh untuk jangka
waktu pengujian yang disyaratkan butir 3.16.2.3(2) dan 3.16.2.3(3).
(5) sistem berbasis komputer harus mampu menyediakan laporan
riwayat pengujian dan kegagalan pada seluruh waktu.
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3.17.

PENANDAAN SARANA JALAN KE LUAR.

3.17.1.

Umum

3.17.1.1. Apabila disyaratkan.
Sarana jalan ke luar harus diberi tanda sesuai dengan butir 3.16 apabila
disyaratkan untuk seluruh klasifikasi bangunan gedung.
3.17.1.2. Eksit
Eksit, selain dari pintu eksit utama di bagian luar bangunan gedung yang
jelas dan nyata di identifikasikan sebagai eksit, harus diberi tanda dengan
sebuah tanda yang disetujui yang mudah terlihat dari setiap arah akses
eksit.
3.17.1.3. Penandaan yang bisa diraba harus disediakan memenuhi kriteria sebagai
berikut, kecuali cara lain ditentukan pada butir 3.17.1.4 :
(1)

Tanda eksit yang bisa diraba harus ditempatkan pada setiap pintu
eksit yang disyaratkan untuk tanda eksit.

(2)

Tanda eksit yang bisa diraba harus terbaca : EKSIT.

(3)

Tanda eksit yang bisa diraba harus memenuhi ketentuan yang
berlaku.

3.17.1.4. Pengecualian yang sudah ada.
Persyaratan butir 3.16.1.3 tidak digunakan untuk bangunan gedung yang
sudah ada, asalkan klasifikasi bangunan gedung tidak berubah.
3.17.1.5. Akses eksit.
3.17.1.5.1 Akses ke eksit harus diberi tanda dengan tanda yang disetujui, mudah
terlihat di semua keadaan di mana eksit atau jalan untuk mencapainya
tidak tampak langsung oleh para penghuni.
3.17.1.5.2 Penempatan tanda yang baru haruslah sedemikian sehingga tidak ada
titik di dalam akses eksit koridor melebih jarak pandang atau 30 m, atau
kurang dari tanda terdekat.
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Gambar A.3.17.1.2 – Lokasi tanda arah Eksit.
3.17.1.6. Tanda eksit dekat dengan lantai.
Apabila tanda eksit dekat dengan lantai diperlukan, tanda eksit yang
disyaratkan untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung harus
diletakkan didekat permukaan lantai sebagai tambahan tanda yang
diperlukan untuk pintu atau koridor. Tanda tersebut harus di iluminasikan
sesuai butir 3.17.5. Tanda yang di iluminasi eksternal harus diukur
memenuhi butir 3.17.6.
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Bagian bawah dari tanda ini harus tidak kurang dari 15 cm atau tidak lebih
dari 20 cm di atas lantai. Untuk pintu eksit tanda tersebut harus
dipasangkan pada pintu atau di dekat pinggir pintu terdekat dan tepi tanda
tersebut dalam jarak 10 cm dari kosen pintu.
3.17.1.7. Penandaan lintasan jalan ke luar dekat dengan lantai.
Apabila lantai yang mendekati penandaan lintasan jalan ke luar yang
disyaratkan untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung, lantai yang
mendekati sistem penandaan lintasan jalan ke luar yang teruji/terdaftar
dan disetujui, yang diterangi internal harus dipasang pada jarak 45 cm dari
lantai. Sistem harus menyediakan garis jalur lintasan yang jelas sepanjang
akses eksit yang ditunjuk dan harus menyediakan satu penggarisan yang
tampak dari jalur lintasan sepanjang akses eksit yang dimaksudkan dan
harus menerus kecuali yang terputus oleh jalur pintu, jalur jalan, koridor,
atau fitur arsitektur lain yang seperti itu. Sistem harus terus menerus
beroperasi atau pada waktu di mana sistem alarm kebakaran bangunan
gedung diaktifkan. Aktifasi, durasi, dan kontinuitas pengoperasian sistem
harus memenuhi kinerja sistem. Sistem harus dipelihara sesuai dengan
daftar yang di buat pabrik.

Contoh 3.43 – Lintasan jalan ke luar dengan penandaan
Photoluminescent dalam tangga eksit terlindung (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.17.1.7 dan 3.17.6.4.2)
3.17.1.8. Jarak penglihatan.
Setiap tanda yang diperlukan dalam butir 3.16, harus diletakkan dan
dengan ukuran sedemikian, warna yang nyata dan dirancang untuk
mudah dilihat dan harus kontras dengan dekorasi, penyelesaian interior
atau tanda lainnya.
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Diperkenankan ada dekorasi, perlengkapan ruangan atau peralatan yang
tidak mengganggu pandangan sebuah tanda eksit. Diperkenankan tanda
di iluminasi terang (selain untuk tujuan eksit), gambar, atau obyek di
dalam atau di dekat garis pandang untuk tanda eksit yang disyaratkan
yang tidak mengalihkan perhatian dari tanda eksit.
3.17.1.9. Lokasi pemasangan.
Penandaan jalan ke luar di bawah yang baru harus diletakkan pada jarak
vertikal tidak lebih dari 20 cm di atas ujung bagian atas bukaan jalan ke
luar dimaksud, yang ditujukan oleh penandaan. Penandaan jalan ke luar
harus diletakkan pada jarak horizontal tidak lebih lebar dari disyaratkan
untuk bukaan jalan ke luar, dimaksud untuk menunjukkan oleh penandaa
ke ujung terdekat dari penandaan.

Contoh 3.44 - Jarak maksimum yang diizinkan dari ujung tanda arah di
atas dan ke sisi bukaan jalan ke luar (sebagai penjelasan
tambahan butir 3.17.2)
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Contoh 3.45 – Tanda Arah Eksit Gudang penyimpanan dan penempatan
tanda arah yang akan ditentukan.(sebagai penjelasan
tambahan butir 3.17.2).
3.17.2.

Tanda Arah.
Suatu Tanda arah yang memenuhi butir 3.17.3 dengan indikator arah
menunjukkan arah lintasan harus ditempatkan di setiap lokasi apabila
arah lintasan mencapai eksit terdekat tidak jelas.

Contoh 3.46 – Penempatan yang berlebihan dari tanda arah (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.17.2)
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Contoh 3.47 – Penempatan yang sesuai dari tanda arah (sebagai
penjelasan tambahan butir 3.17.2)
3.17.3.
Simbol Tanda arah.
3.17.3.1. Tanda arah yang disyaratkan butir 3.17.1 dan butir 3.17.2 harus terbaca
seperi berikut dalam huruf datar yang dapat dibaca, atau kata yang tepat
harus digunakan :
EKSIT
3.17.3.2. Apabila disetuji oleh OBS, pictogram dibolehkan.
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Gambar 3.48 –

Simbol untuk eksit darurat (sebagai penjelasan tambahan butir
3.17.3.2)

Gambar 3.49 –

Simbol untuk arah eksit
tambahan butir 3.17.3.2)
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3.17.4.

Sumber daya listrik.
Apabila fasilitas pencahayaan darurat disyaratkan oleh seluruh klasifikasi
hunian bangunan gedung, untuk hunian tersendiri, tanda arah, selain
tanda arah dengan luminus sendiri yang disetujui dan tanda arah
photoluminescen yang terdaftar/teruji memenuhi butir 3.17.6.4.2, harus di
iluminasi oleh fasilitas pencahayaan darurat.
Level iluminasi tanda arah harus memenuhi butir 3.17.6.3 untuk durasi
pencahayaan darurat seperti ditentukan dalam butir 3.17.6.4
Bagaimanapun, level iluminasi diperkenankan menurun sampai 60 persen
pada akhir durasi pencahayaan darurat.

3.17.5.

Iluminasi Tanda arah.

3.17.5.1. Umum.
Setiap tanda arah yang disyaratkan butir 3.17.1.2, butir 3.17.1.5, atau butir
3.17.6.5.1 selain bila beroperasi atau proses membutuhkan level
pencahayaan rendah, harus diiluminasi oleh sumber pencahayaan handal
yang sesuai. Tanda arah dengan iluminasi eksternal dan internal harus
dapat dibaca pada kedua mode pencahayaan normal dan darurat.
3.17.5.2. Iluminasi terus menerus.
3.17.5.2.1 Setiap tanda arah yang disyaratkan untuk iluminasi oleh butir 3.17..6.3,
butir 3.17.6.4 dan butir 3.17.6.5.1 harus diiluminasi terus menerus seperti
disyaratkan di bawah ketentuan butir 3.15, kecuali cara lain dijelaskan
dalam butir 3.17.5.2.2.
3.17.5.2.2 Iluminasi untuk tanda arah diperkenankan untuk menyala hidup dan mati
(ON/OFF) pada pengaktifan sistem alarm kebakaran.
3.17.6.

Tanda arah yang diterangi dari luar.

3.17.6.1. Ukuran Tanda arah.
3.17.6.1.1 Tanda arah yang diiluminasi dari luar disyaratkan oleh butir 3.17.1 dan
butir 3.17.2, selain tanda arah yang disetujui dan sudah ada, kecuali cara
lain ditentukan dalam butir 3.17.6.1.2, harus terbaca "EKSIT' atau harus
menggunakan kata lain yang tepat dengan huruf datar yang jelas
berukuran sebagai berikut :
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(1)

Untuk tanda arah yang baru, tinggi huruf sekurang-kurangnya 15
cm, dengan lebar huruf sekurang-kurangnya 2 cm.

(2)

Untuk tanda arah yang sudah ada, perkataan yang disyaratkan
diperkenankan untuk datar dengan huruf yang jelas sekurangkurangnya 10 cm tingginya.
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(3)

Kata "EKSIT" dengan lebar huruf sekurang-kurangnya 5 cm,
kecuali huruf "I" dan spasi minimum antara huruf harus sekurangkurangnya 1 cm.

(4)

Elemen simbol tanda arah lebih besar dari minimum yang
ditentukan dalam butir 3.17.6.1.1.(1) sampai 3.17.6.1.1.(3) harus
menggunakan lebar huruf, tulisan dan spasi yang proporsional
dengan tingginya.

3.17.6.1.2 Butir 3.17.6.1.1 harus tidak diterapkan
disyaratkan oleh butir 3.17.1.3 dan 3.17.1.6.

untuk

penandaan

yang

3.17.6.2. Ukuran dan lokasi indikator arah.
3.17.6.2.1 Indikator arah, kecuali cara lain dijelaskan dalam butir 3.17.6.2.2, harus
memenuhi sebagai berikut :
(1)

Indikator arah harus diletakkan di luar simbol EKSIT, sekurangkurangnya 1 cm (5/8 inci) dari huruf yang mana saja.

(2)

Indikator arah harus tipe "Chevron", seperti ditunjukkan dalam
gambar 3.17.6.2.1.

(3)

Indikator arah harus mudah diidentifikasi sebagai indikator
pengarahan pada jarak 12 m (40 ft).

(4)

Suatu indikator arah lebih besar dari minimum yang ditentukan
untuk memenuhi dengan butir 3.17.6.2.1(3) harus proporsional
dinaikkan ketinggian, lebar dan jarak huruf.

(5)

Indikator arah harus diletakkan pada akhir dari tanda arah untuk
arah yang ditunjukkan.

Gambar A.3.17.6.2.1 - Indikator tipe Chevron

3.17.6.2.2 Persyaratan dari butir 3.17.6.2.1 harus tidak digunakan untuk tanda arah
yang sudah ada dan disetujui
3.17.6.3* Level iluminasi.
Tanda arah yang di iluminasi eksternal harus diiluminasi oleh sekurangkurangnya 54 lux
pada permukaan yang diiluminasi dan harus
mempunyai rasio kontras sekurang-kurangnya 0,5.
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Gambar A.3.17.6.3 – Pengukuran luminasi tanda arah eksit
3.17.6.4. Tanda arah yang di iluminasi dari dalam.
3.17.6.4.1 Terdaftar/Teruji.
Tanda arah yang di iluminasi Internal sesuai ketentuan yang berlaku,
kecuali Tanda arah ini memenuhi satu dari kriteria berikut :
(1)

Tanda arah yang sudah ada yang disetujui.

(2)

Tanda arah yang sudah ada mempunyai perkataan yang disyaratkan
dengan huruf yang jelas dengan tinggi sekurang-kurangnya 10 cm.

(3)

Tanda arah yang sesuai butir 3.17.1.3 dan 3.17.1.6.

3.17.6.4.2 Tanda arah Photoluminescent.
Wajah dari tanda arah photoluminescent harus di iluminasi menerus saat
bangunan gedung dihuni. Level iluminasi pada wajah tanda arah
photoluminescent harus sesuai dengan daftar yang teruji. Iluminasi harus
diisi dengan sumber cahaya yang handal seperti ditentukan oleh OBS.
Pengisian sumber cahaya harus dari tipe yang ditentukan dalam
penandaan produk.
3.17.6.5. Tanda arah Khusus.
3.17.6.5.1 Iluminasi Tanda arah.
3.17.6.5.1.1 Apabila disyaratkan oleh persyaratan teknis ini, tanda arah khusus
harus di iluminasikan sesuai butir 3.17.5, butir 3.17.6.3 dan butir
3.17.6.4.
3.17.6.5.1.2 Apabila fasilitas pencahayaan darurat disyaratkan oleh penerapan
ketentuan untuk semua klasifikasi hunian bangunan gedung, iluminasi
dari tanda arah khusus yang disyaratkan harus ditambahkan untuk
disediakan di bawah kondisi pencahayaan darurat.
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3.17.6.5.2 Karakter.
Tanda arah, apabila disyaratkan harus memenuhi karakter yang jelas
memenuhi ketentuan yang berlaku.
3.17.6.5.3 Bukan Eksit.
3.17.6.5.3.1 Pintu yang mana saja, terusan, atau jalur tangga yang bukan jalan
akses eksit yang diletakkan atau disusun sehingga memungkinkan
kesalahan untuk eksit harus di identifikasi dengan tanda arah yang
terbaca sebagai berikut :
BUKAN
EKSIT
3.17.6.5.3.2 Tanda arah “BUKAN EKSIT’, harus mempunyai kata “BUKAN” dengan
tinggi huruf 5 cm, dengan lebar jarak huruf 1 cm , dan kata “EKSIT”
dengan tinggi huruf 2,5 cm, dengan kata ‘EKSIT” di bawah kata
“BUKAN”, kecuali tanda arah seperti itu tanda arah yang sudah ada
yang disetujui.

3.18.

SARANA PENYELAMATAN SEKUNDER.

3.18.1

Sarana penyelamatan sekunder, harus memenuhi ketentuan baku atau
standar yang berlaku.

3.18.2

Apabila disetujui pada sarana penyelamatan sekunder, palang
pengaman, kisi-kisi, jeruji, atau alat serupa harus dipasang dengan
mekanisme pelepas yang disetujui yang melepaskan dari bagian dalam
tanpa menggunakan perkakas, kunci, pengetahuan khusus, atau gaya
yang lebih besar dari pada yang dilakukan pada operasi normal pintu
atau jendela.
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BAB IV

SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PASIF

4.1.

UMUM.
Bab ini berlaku terhadap bangunan gedung baru, bangunan gedung yang
ada, baik bersifat permanen maupun yang bersifat sementara.

4.2.

KONSTRUKSI.

4.2.1* Apabila dipersyaratkan dalam persyaratan teknis ini, jenis konstruksi
bangunan gedung harus memenuhi Ketentuan baku atau standar yang
berlaku tentang, “Standar Tipe Konstruksi Bangunan gedung” 1
4.2.2.

Hal-hal pokok menyangkut kontruksi pengamanan terhadap bahaya
kebakaran untuk hunian baru dan yang sudah ada harus memenuhi
persyaratan teknis ini dan ketentuan baku atau standar yang berlaku tentang
“Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa”. 2

4.3.

PASANGAN KONSTRUKSI TAHAN API.

4.3.1.

Rancangan dan konstruksi dinding api dan dinding penghalang api yang
disyaratkan untuk pemisahan bangunan gedung atau membagi bangunan
gedung untuk mencegah penyebaran api harus memenuhi ketentuan baku
atau standar yang berlaku tentang, “Standar Dinding Api dan Dinding
Penghalang Api” 3

4.3.2.

Pemeliharaan konstruksi tahan api

4.3.2.1. Konstruksi tahan api yang disyaratkan termasuk disini adalah penghalang
api, dinding api, dinding luar dikaitkan dengan lokasi bangunan gedung yang
dilindungi, persyaratan ketahanan api yang didasarkan pada tipe konstruksi,
partisi penahan penjalaran api, dan penutup atap, harus dipelihara dan harus
diperbaiki, diperbaharui atau diganti dengan tepat apabila terjadi kerusakan,
perubahan, keretakan , penembusan, pemindahan atau akibat pemasangan
yang salah.
4.3.2.2. Apabila dinding atau langit-langit tahan api yang terbuat dari bahan gipsum
rusak hingga timbul lubang, maka bagian dinding atau langit-langit gipsum
tersebut harus diganti atau dipulihkan kembali ketahanan apinya dengan
memakai sistem perbaikan yang disetujui atau menggunakan bahan dan
metoda yang setara dengan konstruksi awalnya.
NFPA 220, Standard on Types of Building Construction.
NFPA 101, Life Safety Code.
3 NFPA 221, Standard for Fire Walls and Fire Barrier Walls
1
2
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4.4.

PINTU DAN JENDELA TAHAN API.

4.4.1.

Pemasangan dan pemeliharaan pasangan konstruksi dan peralatan yang
digunakan untuk melindungi bukaan pada dinding, lantai dan langit-langit
terhadap penyebaran api dan asap di dalam , ke dalam maupun ke luar
bangunan gedung harus memenuhi persyaratan sebagai mana disebutkan
dalam ketentuan baku yang berlaku tentang “Standar Uji pintu dan jendela
tahan api “ 4

4.4.2.

Evaluasi terhadap kinerja ketahanan api dari pasangan konstruksi ini harus
memenuhi ketentuan yang berlaku tentang, “Standar Tatacara Pengujian
Ketahanan Api pada Bahan Bangunan gedung dan Konstruksi“ 5, untuk pintu
akses horizontal, “Standar Tatacara Pengujian terhadap Pasangan
Konstruksi Pintu” 6, untuk pintu tahan api dan penutup, dan, “Standar
Pengujian Api terhadap Pasangan Konstruksi Jendela dan Blok Kaca (Glass
Block) 7, untuk Jendela tahan api dan Blok Kaca.

4.4.3* Butir 4.4 ini tidak berlaku untuk pintu-pintu pada incinerator, pintu ruangan
penyimpan arsip dan pintu gudang.
4.4.4.

Untuk persyaratan instalasi pintu ruang luncur lif dan dumbwaiter perlu dilihat
ke bagian aplikasi dari SNI 03-7017.1-2004, Pemeriksaan dan Pengujian Lif
Traksi Listrik pada Bangunan gedung. Persyaratan-persyaratan untuk pintu
geser horizontal, pintu geser vertikal dan pintu ayun sebagaimana digunakan
dalam persyaratan teknis ini tidak berlaku untuk pintu ruang luncur lif dan
dumbwaiter.

4.4.5.

Ketentuan butir 4.4 tidak mencakup bahan-bahan kaca tahan api dan
pasangan konstruksi pintu geser atau lipat horizontal pasangan konstruksi
yang digunakan sebagai dinding dan diuji sebagai pasangan konstruksi
dinding sesuai ketentuan yang berlaku tentang “Standar Tatacara Pengujian
Ketahanan Api pada Bahan Bangunan gedung dan Konstruksi“ 5 . OBS harus
di konsultasikan mengenai desain dan instalasi dari bahan dan konsruksi
pasangan tersebut.

4.5.

BAHAN PELAPIS INTERIOR.
Bahan pelapis interior dalam bangunan gedung dan struktur harus
memenuhi persyaratan teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang
“Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa” 2.

NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows.
NFPA 251, Standard Methods of Tests of Fire Endurance of Building Construction and Materials.
6 NFPA 252, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies.
7 NFPA 257, Standard on Fire Test for Window and Glass Block Assemblies.
4
5
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4.6.

KELENGKAPAN, PERABOT, DEKORASI DAN BAHAN PELAPIS YANG
DIBERI PERLAKUAN.
Kelengkapan bangunan gedung, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang
diberi perlakuan pada bangunan gedung dan struktur harus memenuhi
persyaratan teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang “Persyaratan
Teknis Keselamatan Jiwa” 2.

4.7.

PENGHALANG API.

4.7.1.

Umum.
Penghalang api yang digunakan untuk membentuk ruangan tertutup,
pemisah ruangan atau proteksi sesuai persyaratan teknis ini dan ketentuan
yang berlaku tentang “Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa”2 dan peraturan
ini diklasifikasikan sesuai dengan salah satu tingkat ketahanan api sebagai
berikut :
(1) Tingkat ketahanan api 3 jam
(2) Tingkat ketahanan api 2 jam
(3) Tingkat ketahanan api 1 jam
(4) Tingkat ketahanan api ½ jam

4.7.2.

Dinding.

4.7.2.1. Bahan, pasangan konstruksi dan sistem tahan api yang digunakan harus
dibatasi pada bahan, pasangan konstruksi dan sistem yang diperbolehkan
menurut persyaratan teknis ini.
4.7.2.1.1* Hanya kaca tahan api yang telah diuji menurut persyaratan teknis ini dan
ketentuan yang berlaku tentang “Standar Tatacara Pengujian Ketahanan
Api pada Bahan Bangunan gedung dan Konstruksi “5 yang boleh
digunakan
4.7.2.1.2. Bahan kaca tahan api jenis baru harus mencantumkan label W-XXX,
dimana XXX adalah tingkat ketahanan api dalam ukuran menit.
Penandaan semacam itu harus secara permanen dibubuhkan.
4.7.2.2. Bahan dan detil konstruksi untuk pasangan konstruksi dan sistem tahan api
untuk dinding, harus memenuhi persyaratan teknis ini kecuali ada modifikasi.
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4.7.2.3. Dinding-dinding dan partisi dalam yang terbuat dari konstruksi yang tidak
simetris harus di evaluasi dari kedua arah dan ditentukan tingkat ketahanan
api didasarkan pada ukuran terkecil yang diperoleh dari hasil pengujian
sesuai persyaratan teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang, “Standar
Tatacara Pengujian Ketahanan Api pada Bahan Bangunan gedung dan
Konstruksi” 5. Apabila dilakukan pengujian pada dinding dengan hanya
sebagian kecil dari permukaan dinding yang tahan api terekspos ke tungku,
maka dinding tersebut tidak dipersyaratkan untuk dilakukan pengujian dari
arah sebaliknya.
4.7.3.

Pintu dan jendela tahan api.

4.7.3.1. Bukaan yang dipersyaratkan memiliki tingkat ketahanan api sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 4.7.4.2 harus diproteksi dengan pasangan konstruksi
pintu atau jendela tahan api yang disetujui, terdaftar (listed) dan berlabel,
termasuk dalam hal ini semua rangka, peralatan penutup, angker dan
ambang pintu/jendela (sill) harus memenuhi persyaratan butir 4.4, kecuali
ditentukan lain dalam persyaratan teknis ini.
4.7.3.2* Tingkat ketahanan api untuk produk yang harus memenuhi persyaratan butir
4.7.3 harus ditentukan dan dilaporkan oleh lembaga uji nasional, sesuai
dengan persyaratan teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang, “Standar
Metoda Uji untuk Pengujian Api untuk Pasangan Konstruksi Pintu Kebakaran
6
. Ketentuan yang berlaku tentang "Standar tata cara pengujian untuk
pengujian api dari pasangan konstruksi pintu, termasuk Uji Tekanan Positif
untuk Pasangan Konstruksi Pintu Ayun jenis Pengunci Samping (Side
Hinged) dan jenis Poros (Pivoted”)8 , Ketentuan yang berlaku tentang
“Standar Uji Pasangan Konstruksi Pintu Kebakaran” 9 atau, “Standar Uji
Pintu Kebakaran dengan Tekanan Positif,10 atau “Standar Pengujian Api
terhadap Pasangan Konstruksi Jendela dan Blok Kaca (Glass Block)7.
Ketentuan yang berlaku tentang “Standar Standar metoda Uji untuk Uji Api
dengan Tekanan Postitif untuk Pasangan Konstruksi Jendela11 atau "Standar
untuk pengujian api pasangan konstruksi jendela" 12
4.7.3.2.1 Kaca tahan api harus dievaluasi pada tekanan positif sesuai persyaratan
teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang “Standar metoda Uji untuk
Uji Api dengan Tekanan Postitif untuk Pasangan Konstruksi Jendela”5

ASTM E 2074, Stanard Test Methods for fire tests of door assemblies, Including Positive Pressure Testing of Side Hinged
and Pivoted Swinging Door Assemblies.
9 UL 10B, Standard for Fires Tests of Door Assemblies.
10 UL 10C, Standard for Positive Pressure Fire Tests of Door Assemblies.
11 ASTM E 2010, Standard Test Method for Poitiv Pressure Fire Tests of Windows Assemblies.
12 UL 9, Standard for Fire Test of Window Assemblies,
8
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4.7.3.2.2 Semua produk yang disyaratkan memenuhi ketentuan butir 4.7.3.2 harus
diberi label atau tanda telah disetujui (approved label).
4.7.3.3. Kecuali ditentukan lain maka pintu tahan api harus mempunyai perlengkapan
menutup sendiri atau menutup secara otomatis sesuai ketentuan butir 3.7.4
persyaratan teknis ini.
4.7.3.4. Pasangan konstruksi pintu kebakaran lantai harus diuji mengikuti ketentuan
yang berlaku tentang, “Standar Metoda Uji Api untuk Pasangan Konstruksi
Pintu yang Dipasang Horisontal pada Sistem Lantai Tahan Api” 13, dan harus
mencapai tingkat ketahanan api tidak kurang dari tingkat ketahanan api dari
pasangan konstruksi yang ditembusnya. Pasangan konstruksi pintu
kebakaran lantai harus terdaftar dan berlabel.
4.7.3.5. Kaca tahan api diperbolehkan dipasang pada penghalang api yang memiliki
tingkat ketahanan api 1 jam atau kurang dan harus dari jenis yang disetujui
dengan tingkat ketahanan api yang cocok untuk lokasi dimana penghalang
tersebut dipasang.
4.7.3.6* Bahan kaca yang dipasang pada pasangan konstruksi jendela tahan api,
selain di luar dari instalasi kaca tahan api yang ada dari kaca berkawat dan
bahan tahan api lain pada jendela yang sudah ada dan bahan kaca tahan api
lainnya yang sudah ada, harus dari rancangan yang sudah diuji untuk
memenuhi ketentuan yang berlaku tentang, “Standar Metoda Uji untuk
Pengujian Api dengan Tekanan Positif terhadap Pasangan Konstruksi
Jendela” 7). Ketentuan yang berlaku tentang “Standar Uji Api pada Pasangan
Konstruksi Jendela” 11) atau "Standar untuk pengujian api pasangan
konstruksi jendela" (12). Tingkat proteksi kebakaran kaca tahan api pada
pasangan konstruksi pintu tahan api kaca yang memiliki Tingkat Proteksi
Kebakaran (fire protection-rated glazing) di pasangan konstruksi pintu
kebakaran, di luar selain dari pasangan konstruksi pintu tahan api kebakaran
yang sudah ada, harus dirancang dari rancangan bahan yang sudah diuji
untuk memenuhi kondisi atau persyaratan penerimaan sesuai ketentuan
yang berlaku tentang “Standar Tatacara Pengujian terhadap Pasangan
Konstruksi Pintu” (6). Ketentuan yang berlaku tentang , “Standar Metoda Uji
Api pada Pintu Kebakaran, termasuk Uji Tekanan Positif pada Pasangan
Konstruksi Pintu Ayun baik jenis Pivot maupun Side-Hinged 8) . Ketentuan
yang berlaku tentang “Standar Uji Api dengan Tekanan Positif terhadap Pintu
Kebakaran” 9) atau Ketentuan yang berlaku tentang “Standar Uji Pintu
Kebakaran dengan Tekanan Positif (10).

NFPA 288, Standard Methods of Fire Tests of Floor Fire Door Assemblies Installed Horizontally in Fire Resistance-Rated
Floor Systems.

13
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4.7.3.7. Kaca berkawat dengan ketebalan 6 mm dan berlabel untuk tujuan proteksi
kebakaran diperbolehkan untuk digunakan untuk proteksi bukaan, asalkan
ukuran maksimum yang disyaratkan dalam daftar (listing) tidak dilampaui.
Bahan kaca lainnya yang telah di uji dan diberi label untuk menunjukkan
jenis bukaan yang harus diproteksi untuk tujuan proteksi kebakaran
diperbolehkan untuk dipergunakan pada proteksi bukaan yang disetujui
sesuai dengan daftarnya ( listing) dengan ukuran maksimum yang diuji.
4.7.3.8. Sistem kaca tahan api proteksi kebakaran non simetrik harus diuji dengan
setiap permukaan diarahkan ke tungku dan tingkat proteksi kebakaran yang
diberikan diambil dari nilai durasi terendah yang diperoleh dari hasil 2 (dua)
uji yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku tentang, “Standar
Pengujian Api terhadap Pasangan Konstruksi Jendela dan Blok Kaca (Glass
Block) (7), Ketentuan yang berlaku tentang “Standar Metoda Uji untuk
Tekanan Positif pada Uji Api terhadap Pasangan Konstruksi Jendela” 11) atau
“Standar Uji Api Pasangan Konstruksi Jendela”. 12)
4.7.3.9. Total luas gabungan kaca pada pasangan konstruksi jendela tahan api dan
pasangan konstruksi pintu tahan api yang digunakan di penghalang api
harus tidak melebihi 25% dari luas penghalang api yang umum untuk setiap
ruangan, kecuali apabila instalasi memenuhi satu dari kriteria berikut :
(1) Instalasi yang dimaksud adalah instalasi jendela tahan api yang ada
terdiri atas kaca berkawat dan bahan kaca tahan api lainnya didalam
rangka metal yang disetujui.
(2) Instalasi tsb adalah instalasi jendela tahan api yang ada terdiri atas kaca
berkawat dan bahan kaca tahan api lainnya dalam rangka yang disetujui
(3) Bahan kaca tahan api dipasang pada rangka yang sudah ada dan
disetujui.
4.7.3.10. Kaca tahan api harus memiliki identifikasi sebagaimana diuraikan pada
4.7.3.10.1 atau 4.7.3.10.2 dan harus dibubuhkan secara permanen.
4.7.3.10.1 Kaca tahan api yang digunakan di pintu harus memiliki suatu identifikasi 4
(empat) bagian dalam bentuk D – H (atau NH) –T (atau NT) – XXX
dengan bagian-bagian komponen didefinisikan sebagai berikut :

108

(1)

D, meng-identifikasi bahwa bahan kaca digunakan di pasangan
konstruksi pintu tahan api dan bahwa bahan kaca tersebut
memenuhi persyaratan uji ketahanan api sesuai standar uji.

(2)

H, meng-identifikasi bahwa bahan kaca tersebut memenuhi
persyaratan uji pancaran air dari slang kebakaran sesuai standar uji.

(3)

NH, meng-identifikasi bahwa bahan kaca tersebut tidak memenuhi
persyaratan uji pancaran air dari slang kebakaran sesuai standar uji.
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(4)

T, meng-identifikasi bahwa bahan kaca memiliki temperature
maksimum yang ditransmisikan tidak lebih dari 250oC di atas
temperatur ambien pada akhir waktu 30 menit uji api sesuai standar.

(5)

NT, meng-identifikasi bahwa bahan kaca tidak memiliki tingkat
kenaikan temperatur.

(6)

XXX, yang menunjukkan tingkat ketahanan api bahan kaca tersebut,
dinyatakan dalam menit

4.7.3.10.2 Kaca tahan api yang digunakan pada dinding dan partisi tahan api harus
memiliki identifikasi OH – XXX sebagai berikut :

4.7.4.

(1)

OH menunjukkan bahwa bahan kaca yang digunakan memenuhi
baik persyaratan uji ketahanan api maupun uji pancaran air sesuai
ketentuan yang berlaku tentang “Standar Pengujian Api terhadap
Pasangan Konstruksi Jendela dan Blok Kaca (Glass Block) (7).
Ketentuan baku atau standar yang berlaku tentang “Standar Metoda
Uji untuk Uji Api dengan Tekanan Positif pada Konstruksi Pasangan
Jendela” 11) , atau, “Standar Uji Api untuk Konstruksi Pasangan
Jendela” 12) , dan diperbolehkan digunakan pada bukaan.

(2)

XXX meng-identifikasi perioda tingkat ketahanan api sesuai hasil uji
api, dalam satuan menit.

Proteksi pada bukaan.

4.7.4.1. Setiap bukaan di penghalang api harus diproteksi untuk membatasi
penyebaran api dan perpindahan asap dari satu sisi penghalang api ke sisi
lainnya
4.7.4.2. Tingkat ketahanan api untuk proteksi bukaan di penghalang api, penghalang
asap tahan api, dan partisi penghalang asap tahan api harus memenuhi
ketentuan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7.4.2
4.7.4.3. Pasangan konstruksi pintu tahan api yang sudah ada yang memiliki tingkat
ketahanan api ¾ jam harus diizinkan dipakai terus di bukaan vertikal dan di
ruang eksit terlindung sebagai ganti persyaratan tingkat ketahanan api 1 jam
sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.7.4.2
4.7.4.4. Apabila pada bangunan gedung yang ada dipersyaratkan untuk pemasangan
pintu dengan tingkat ketahanan api 20 menit, maka untuk pintu-pintu yang
ada yang memiliki spesifikasi pintu inti kayu dipres padat setebal 44 mm,
atau pintu kayu jenis lapis BJLS, atau pintu baja inti padat dengan kancing
pintu (positive latch) dan penutup (closer) harus diizinkan, kecuali apabila
ditentukan berbeda dalam bab-bab lainnya.

6710

109

109

- BAB IV SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PASIF-

Tabel 4.7.4.2 - Tingkat Proteksi kebakaran Minimum untuk Perlindungan Bukaan
dalam Pasangan Konstruksi yang Tahan Api
Komponen
Ruang luncur lif
Saf vertical (termasuk tangga kebakaran,
eksit dan saluran sampah (refuse chutes)

Dinding dan
partisi (jam)

Pasangan
konstruksi pintu
tahan api (jam)

2

1½

Tidak boleh

1

1

Tidak boleh

2

1½

Tidak boleh
Tidak boleh

Pasangan jendela
tahan api (jam)

1

1

½

1/3

Tidak boleh

3

3

Tidak boleh

2

1½

Tidak boleh

1

¾

¾

½

1/3

1/3

Eksit horisontal

2

1½

Tidak boleh

Koridor akses ke eksit*

1

1/3

¾

½

1/3

1/3

1

1/3

¾

Penghalang api

Penghalang asap*

Partisi asap
½
1/3
1/3
*Pintu tahan api disini tidak perlu dilakukan uji pancaran air sesuai ketentuan yang berlaku tentang,
“Standar Tatacara Pengujian terhadap Pasangan Konstruksi Pintu” (6); “Standar Metoda Uji Api pada
Pintu Kebakaran, termasuk Uji Tekanan Positif pada Pasangan Konstruksi Pintu Ayun baik jenis Pivot
maupun Side-Hinged” 8) ; “Standar Uji Pasangan Konstruksi Pintu Kebakaran dan “Standar Uji Api
dengan Tekanan Positif terhadap Pintu Kebakaran” 9).

4.7.5.

Penetrasi.
Ketentuan pada 4.7.5 mengatur bahan dan metoda konstruksi yang
digunakan untuk melindungi penetrasi langsung dan penetrasi membran di
dinding penahan api, dinding penghalang api dan pasangan konstruksi
horizontal yang memiliki tingkat ketahanan api.
Ketentuan pada 4.7.5 tidak berlaku terhadap bahan dan metoda konstruksi
yang ada saat ini atau sudah ada yang telah disetujui dan digunakan untuk
melindungi penetrasi langsung yang ada dan penetrasi membran yang ada di
dinding api, dinding penghalang api atau pasangan konstruksi horizontal
yang tahan api, kecuali dipersyaratkan berbeda dalam bab-bab lainnya.

4.7.5.1. Sistem dan peralatan penyetop api yang disyaratkan.
Penetrasi atau penembusan konstruksi untuk kabel-kabel, rak kabel, konduit,
pemipaan, tabung, ven asap dan ven pembuangan, pengawatan dan
peralatan semacam itu untuk meng-akomodasikan sistem elektrikal,
mekanikal, plambing dan sistem komunikasi yang melewati dinding, lantai,

110

6711

110

- BAB IV SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PASIF-

atau pasangan konstruksi lantai/langit-langit yang dikonstruksi sebagai
penghalang api harus dilindungi dengan sistem atau peralatan penyetop api.
Sistem atau peralatan penyetop api tersebut harus diuji berdasarkan
ketentuan yang berlaku tentang, “Standar Metoda Uji Api Penyetop Api
Penetrasi Langsung14, atau, “Standar Uji Api Penyetop Api Penetrasi
Langsung” 15, pada beda tekanan positif minimum 2.5 N/m2 (0.01 inci) kolom
air antara permukaan yang terpapar dan tidak terpapar pada saat dilakukan
pengujian dengan konstruksi pasangan benda uji.
4.7.5.1.1 Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam butir 4.7.5.1 tidak berlaku
kecuali diizinkan oleh salah satu ketentuan sebagai berikut:
(1)

Apabila penetrasi tersebut diuji dan dipasang sebagai bagian dari
suatu pasangan konstruksi yang diuji dan ditentukan tingkat
ketahanan apinya mengikuti ketentuan yang berlaku tentang
“Standar Tatacara Pengujian Ketahanan Api pada Bahan Bangunan
gedung dan Konstruksi (5); “Standar Metoda Uji Api pada Bahan
Bangunan gedung dan Konstruksi 16, atau “Standar Uji Api pada
Bahan Bangunan gedung dan Konstruksi” 17.

(2)

Apabila penetrasi lantai dilindungi dalam suatu ruangan saf yang
dirancang sebagai penghalang api.

(3)

Apabila digunakan beton, campuran beton atau adukan untuk
mengisi rongga melingkar di sekeliling pipa dari besi tuang, pipa
tembaga, atau pipa baja yang menembus satu atau lebih pasangan
konstruksi beton atau adukan tahan api dimana kedua kriteria berikut
dipenuhi :

(4)

(a)

Diameter nominal dari setiap penetrasi tidak melebihi 150 mm
(6 inci) dan ukuran bukaan tidak melampaui 0.09 m2 (1 ft2)

(b)

Ketebalan beton, campuran beton atau adukan sama dengan
ketebalan penuh
pasangan konstruksi dimana penetrasi
terjadi.

Apabila bahan penyetop api digunakan dalam hal penetrasi
sebagaimana disebutkan dalam butir 4.7.5.1.1 (1) hingga butir
4.7.5.1.1 (3) dan kedua kriteria berikut dipenuhi :
(a)

Penetrasi dibatasi hanya 1 (satu) lantai

ASTM E 814, Standard Test Method for Fire Test of Through Penetration Fire stop.
UL 1479, Standard for Fire Tests of Through Penetration Fire Stop.
16 ASTM E 119, Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials.
17 UL 263, Standard for Fire Tests of Building Construction and Materials.
14
15

6712

111

111

- BAB IV SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PASIF-

(b)

Bahan penyetop api harus mampu mencegah lewatnya asap
dan gas panas yang cukup bisa menyulut serpihan katun
apabila dikenai api yang tumbuh mengikuti kurva temperatur –
waktu, sesuai ketentuan yang berlaku tentang “Standar
Tatacara Pengujian Ketahanan Api pada Bahan Bangunan
gedung dan Konstruksi 5); “Standar Metoda Uji Api pada Bahan
Bangunan gedung dan Konstruksi “ 16) ; atau “Standar Uji Api
pada Bahan Bangunan gedung dan Konstruksi” 17), pada suatu
beda tekanan minimum sebesar 2.5 N/m2 (0.01 inci) kolom air
pada lokasi penetrasi selama perioda waktu ekivalen dengan
tingkat ketahanan api yang disyaratkan dari pasangan
konstruksi yang ditembusi.

4.7.5.1.2 Diameter nominal maksimum dari unsur penetrasi berikut harus tidak lebih
besar dari 100 mm dan jumlah luas semua unsur penetrasi tidak
melampaui 0.06 m2 untuk setiap 0.3 m2 luas lantai atau dinding :
(1) Kabel baja, besi atau tembaga
(2) Kabel atau kawat dengan penutup dari baja
(3) Pipa dari besi tuang, baja atau tembaga
(4) Konduit atau tabung baja
4.7.5.1.3 Sistem dan peralatan penyetop api harus memiliki tingkat ketahanan api
(F rating) sekurang-kurangnya 1 jam, tetapi tidak kurang dari nilai tingkat
ketahanan api dari konstruksi penghalang api yang ditembus .
4.7.5.1.4 Penetrasi pada pasangan konstruksi horizontal yang tahan api harus
memiliki tingkat ketahanan api (T rating) minimal 1 jam, namun tidak
kurang dari nilai tingkat ketahanan api pasangan konstruksi horizontal
tersebut, dan tidak diperlukan apabila kondisi berikut terjadi :
(1) Penetrasi di lantai, berada di dalam rongga pada pasangan konstruksi
dinding tersebut.
(2) Penetrasi lewat lantai atau pasangan konstruksi lantai dimana
penetrasi tidak kontak langsung dengan bahan mudah terbakar
4.7.5.2.

Selubung (sleeves).
Apabila unsur penetrasi menggunakan selubung / penutup untuk
menembus dinding atau lantai, maka selubung tersebut harus tertanam
kokoh di dinding atau lantai dan ruang antara unsur penembus dan
selubung harus diisi dengan bahan yang memenuhi ketentuan pada butir
4.7.5.1.
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4.7.5.3.

Isolasi dan penutup.
Isolasi dan penutup unsur penembus tidak boleh masuk melewati dinding
atau lantai kecuali apabila bahan isolasi dan penutup tersebut telah diuji
sebagai bagian dari sistem atau peralatan penyetop api.

4.7.5.4.

Perambatan getaran.
Apabila desain memperhitungkan perambatan getaran, maka setiap
isolasi getaran harus memenuhi salah satu dari kondisi berikut :

4.7.5.5.

(1)

Harus dipasang pada tiap sisi dinding atau lantai yang ditembus.

(2)

Harus di desain untuk tujuan meredam getaran.

Transisi.

4.7.5.5.1 Apabila pemipaan menembus pasangan konstruksi dinding atau lantai
tahan api, pipa yang mudah terbakar harus tidak disambung ke pipa tidak
mudah terbakar dalam jarak 915 mm (36 inci) dari sistem atau peralatan
penyetop api
tanpa membuktikan
bahwa transisi tersebut tidak
mengurangi tingkat ketahanan api , kecuali dalam hal instalasi yang telah
disetujui sebelumnya.
4.7.5.5.2 Kopling yang tidak dilindungi (unshielded) tidak boleh digunakan untuk
menyambungkan antara pipa dari bahan yang tidak mudah terbakar
dengan pipa dari bahan mudah terbakar, kecuali apabila bisa dibuktikan
bahwa transisi tersebut memenuhi persyaratan ketahanan api
sebagaimana disebutkan dalam butir 4.7.5.1.
4.7.5.6.

Penetrasi membran.

4.7.5.6.1 Penetrasi membran / selaput untuk kabel, rak kabel (cable trays), konduit,
pipa-pipa, tabung, ven asap dan ven pembuangan, pengawatan dan
peralatan semacam itu untuk meng-akomodasi sistem elektrikal,
mekanikal, plambing, dan komunikasi yang melewati suatu membran pada
dinding, lantai, konstruksi pasangan lantai/langit-langit yang dikonstruksi
sebagai penghalang api, harus dilindungi dengan peralatan atau sistem
penyetop api dan memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada
butir 4.7.5.1 hingga 4.7.5.5.2.
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4.7.5.6.2 Sistem dan peralatan penyetop api harus diuji berdasarkan ketentuan
yang berlaku tentang, “Standar Metoda Uji untuk Uji Api terhadap
Penyetop Api Penetrasi Langsung” 18, atau, “Standar untuk Uji Api
Penyetop Api Penetrasi Langsung” 19, pada beda tekanan positif minimum
sebesar 2,5 N/m2 atau 0,01 inci kolom air antara bagian permukaan yang
terpapar dan tidak terpapar.dari pasangan konstruksi yang diuji, kecuali
apabila satu dari ketentuan berikut berlaku:
(1)

Penetrasi membran pada langit-langit dimana langit-langit bukan
bagian integral dari pasangan konstruksi lantai/langit-langit atau
atap/langit-langit yang tahan api, harus diizinkan.

(2)

Penetrasi membran dari bahan baja, besi tuang, konduit tembaga,
pipa, tabung atau ven asap atau ven pembuangan harus diizinkan
bila rongga melingkar tersebut dilindungi dengan bahan yang
disetujui, dan luas total bukaan tidak melebihi 0,06 m2 (0,7 ft2 ) dari
setiap 9,3 m2 (100 ft2 ) luas langit-langit.

(3)

Kotak outlet listrik dan fiting harus diizinkan, asalkan peralatan
tersebut sudah terdaftar (listed) untuk digunakan pada pasangan
konstruksi tahan api dan dipasang sesuai ketentuan yang berlaku..

(4)

Rongga melingkar yang dibentuk oleh penetrasi membran dari
sprinkler harus diizinkan asalkan rongga ditutup oleh plat penutup
metal.(metal escutcheon).

4.7.5.6.3 Apabila dinding atau partisi disyaratkan memiliki tingkat ketahanan api
tidak kurang dari 1 jam, maka pemasangan armatur jenis terbenam pada
dinding atau partisi tersebut harus dilakukan sehingga tidak mengurangi
ketahanan api dinding atau partisi tersebut, dengan memenuhi salah satu
dari ketentuan berikut:
(1)

18
19

Tiap Setiap kotak listrik dari bahan baja dengan luas tidak lebih dari
0,01 m2 harus diijinkan apabila jumlah luas bukaan yang disediakan
untuk kotak tersebut tidak melebihi 0,06 m2 dalam setiap luas dinding
9,3 m2 , dan apabila kotak outlet dipasang pada sisi dinding yang
berhadapan kotak tersebut harus dipisahkan oleh salah satu berikut :
(a)

Jarak horizontal tidak kurang dari 610 mm.

(b)

Jarak horizontal tidak kurang dari kedalaman rongga dinding,
dimana rongga dinding diisi dengan bahan isolasi celulosa
lepas, rock wool, dan slag wool.

(c)

Penahan api padat diperboleh.

ASTM E 814, Standard Test Method for Fire Tests of Through Penetration Firestop.
UL 1479, Standard for Fire Testsof Through Penetration Firestops.
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(d)

Bahan dan metoda lainnya yang terdaftar.

(2)

Penetrasi membran untuk setiap kotak outlet listrik yang terdaftar
(listed) terbuat dari bahan apapun, harus diizinkan asalkan kotak
tersebut telah diuji untuk digunakan pada pasangan konstruksi tahan
api dan dipasang sesuai instruksi yang tercantum pada daftar
(listing).

(3)

Rongga melingkar yang dibentuk oleh penetrasi membran suatu
sistem sprinkler diperbolehkan asalkan rongga tersebut ditutup
dengan plat penutup metal.(metal escutcheon).

4.7.5.7. Bukaan untuk saluran pengkondisian udara.
Bukaan di penghalang api untuk keperluan saluran pengkondisian udara
atau untuk pergerakan udara harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku
mengenai saluran udara untuk pengkondisian udara, ventilasi, dan peralatan
terkait.
4.7.5.8. Sambungan-sambungan
4.7.5.8.1 Ketentuan sebagaimana tersebut dalam butir 4.7.5.8 mengatur bahan
dan metoda konstruksi yang digunakan untuk memproteksi sambungan di
antara dan pada keliling penghalang api, atau apabila penghalang api
bertemu dengan penghalang api lainnya, lantai atau geladak atap di
atasnya, atau dinding luar. Ketentuan 4.7.5.8 tidak berlaku terhadap
bahan dan metoda konstruksi yang ada dan telah disetujui dan digunakan
untuk memproteksi sambungan yang ada di penghalang api, kecuali
apabila dipersyaratkan oleh bab-bab lainnya.
4.7.5.8.2 Sambungan yang dibuat di dalam atau di sekeliling penghalang api harus
diproteksi dengan suatu sistem sambungan yang mampu membatasi
penjalaran asap
4.7.5.8.3 Sambungan yang dibuat di dalam atau di antara penghalang api harus
diproteksi dengan sistem sambungan kedap asap yang mampu
membatasi penyebaran asap.
4.7.5.8.4 Uji sistem sambungan dalam penghalang api harus mewakili kondisi
instalasi aktual sehingga sesuai dengan tuntutan teknis yang
dipersyaratkan tanpa harus mengorbankan tingkat ketahanan api
pasangan konstruksi penghalang api atau integritas struktural pasangan
konstruksi tersebut.
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4.7.5.8.5 Sambungan-sambungan yang dibuat di dalam atau di antara pasangan
konstruksi tahan api harus dilindungi dengan suatu sistem sambungan
yang dirancang dan diuji untuk mencegah penyebaran api selama suatu
perioda waktu yang sama dengan tingkat ketahanan api pasangan
konstruksi dimana sambungan itu terletak.
Sistem, peralatan dan bahan sambungan harus diuji sebagai bagian dari
psangan konstruksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang,
“Standar Metoda Uji Sistem Sambungan Tahan Api” 20, atau, “Standar
Pengujian Ketahanan Api pada Sistem Sambungan untuk Bangunan
gedung”21.
4.7.5.8.6 Semua sistem sambungan harus di uji pada ketebalan maksimumnya
sesuai ketentuan yang berlaku tentang, Standar Metoda Uji Sistem
Sambungan Tahan Api 20, atau “Standar Pengujian Ketahanan Api pada
Sistem Sambungan untuk Bangunan gedung"21 , dibawah beda tekanan
positif minimum sebesar 0,01 inci kolom air atau 2,5 N/m2 untuk perioda
waktu yang sama dengan durasi ketahanan api pasangan konstruksi.
Semua contoh uji harus memenuhi ketentuan tinggi dan panjang minimal
yang dipersyaratkan oleh standar terkait. Pada pasangan konstruksi
dinding harus dilakukan uji pancaran air sesuai ketentuan yang berlaku
tentang “Standar Metoda Uji Api pada Bahan Bangunan gedung dan
Konstruksi “ 5).

4.8.
4.8.1.

PARTISI PENGHALANG ASAP.
Umum.
Apabila dipersyaratkan dimanapun di dalam persyaratan teknis ini, maka
partisi penghalang asap harus dipasang untuk membatasi penjalaran asap.

4.8.2.

Kontinuitas.
Ketentuan berikut berlaku untuk partisi penghalang asap :
(1) Partisi harus dipasang membentang dari lantai hingga di bagian bawah
atap atau geladak atap di atas, melewati ruang-ruang tersembunyi
seperti di atas langit-langit gantung, dan melewati ruang-ruang antara
untuk struktur dan mekanikal.
(2) Partisi tersebut boleh dipasang memanjang dari lantai hingga bagian
bawah sistem langit-langit monolitik ataupun langit-langit gantung dimana
kondisi berikut dipenuhi :

20
21

ASTM E 1966, Standard Test Method for Fire Resistive Joint Systems.
UL 2079, Standard for Tets for Fire Resistance of Building Joint Systems,
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(a) Sistem langit-langit membentuk suatu membran yang kontinyu.
(b) Dipasang sambungan kedap asap antara bagian atas partisi asap
dan bagian bawah dari langit-langit gantung.
(c) Ruang di atas langit-langit tidak digunakan sebagai plenum.
(3) Partisi asap yang menutupi daerah berbahaya diperbolehkan sampai
pada bagian bawah sistem langit-langit monolitik atau sistem langit-langit
gantung apabila kondisi berikut dipenuhi :
(a) Sistem langit-langit membentuk suatu membran yang kontinyu.
(b) Suatu sambungan kedap asap dipasang di antara bagian atas partisi
asap dan bagian bawah langit-langit gantung.
(c) Apabila ruang di atas langit-langit digunakan sebagai plenum, maka
tidak boleh ada lubang-lubang udara balik dari daerah berbahaya ke
dalam plenum.
4.8.3.

Proteksi Bukaan.

4.8.3.1. Pintu dalam partisi asap harus memenuhi ketentuan pada butir 4.8.3.2
hingga butir 4.8.3.5
4.8.3.2. Pintu harus memenuhi ketentuan pada butir 4.8.3.2.
4.8.3.3. Pintu harus tidak memiliki kisi-kisi udara (louvers).
4.8.3.4.

Jarak luang (clearance) pintu harus sesuai dengan butir 4.4.1.

4.8.3.5. Pintu harus menutup sendiri atau menutup secara otomatis sesuai butir
3.5.4.
4.8.4.

Penetrasi.
Ketentuan pada butir 4.8.4 mengatur bahan dan metoda konstruksi yang
digunakan untuk memproteksi penetrasi langsung dan penetrasi membran
dari penghalang asap.

4.8.4.1. Penetrasi atau penembusan konstruksi untuk kabel-kabel, rak kabel,
konduit, pemipaan, tabung, ven asap dan ven pembuangan, pengawatan
dan peralatan semacam itu untuk meng-akomodasikan sistem elektrikal,
mekanikal, plambing dan sistem komunikasi yang melewati partisis asap,
harus diproteksi dengan sistem atau bahan yang mampu membatasi
penjalaran asap. .
4.8.4.2. Apabila desain memperhitungkan perambatan getaran, maka setiap isolasi
getaran harus memenuhi salah satu dari kondisi berikut :
(1) Harus dipasang pada tiap sisi partisi asap.
(2) Harus di desain untuk tujuan meredam getaran.
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4.8.5.

Sambungan-sambungan

4.8.5.1. Ketentuan 4.8.5 mengatur bahan dan metoda konstruksi yang digunakan
untuk memproteksi sambungan-sambungan di antara dan pada keliling
partisi asap atau pada lokasi dimana partisi asap bertemu dengan partisi
asap lainnya, pada lantai atau geladak atap (roof deck) , atau dinding luar.
Ketentuan 4.8.5 tidak berlaku terhadap bahan atau metoda konstruksi yang
sudah ada yang telah disetujui dan digunakan untuk memproteksi
sambungan-sambungan yang ada pada partisi asap, kecuali apabila
ditentukan lain sesuai ketentuan di bab-bab lain.
4.8.5.2. Sambungan-sambungan yang dibuat atau dipasang di dalam atau di
sekeliling partisi asap harus dilindungi dengan sistem sambungan yang
mampu untuk membatasi penjalaran asap.
4.8.6.

Bukaan-bukaan pada pemindah udara

4.8.6.1. Umum.
Ketentuan sub butir 4.8.6 mengatur bahan dan metoda konstruksi yang
digunakan untuk memproteksi bukaan di pemindah udara pada partisi asap.
4.8.6.2. Damper asap.
Bukaan pemindah udara pada partisi asap harus dilengkapi dengan damper
asap yang disetujui , dirancang dan diuji sesuai ketentuan yang berlaku
tentang, “Standar Damper Asap” 18), untuk membatasi penjalaran asap.
4.8.6.3. Tingkat Kebocoran Damper Asap.
Tingkat kebocoran damper asap tidak boleh kurang dari Klas II. Tingkat
kenaikan temperature tidak boleh kurang dari 140oC atau 250o F.
4.8.6.4. Detektor asap.
Damper-damper di bukaan pemindah udara harus dalam kondisi tertutup
saat asap terdeteksi oleh detektor asap jenis yang disetujuai yang dipasang
sesuai dengan SNI 03-3985-2000, Tata Cara Perencanaan dan pengujian
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk Pencegahan Bahaya
Kebakaran pada Bangunan Gedung.

4.9.
4.9.1.

PENGHALANG ASAP.
Umum.
Apabila dipersyaratkan sebagaimana ditentukan pada bab-bab lain, maka
penghalang asap harus disediakan untuk membagi-bagi ruangan dalam
rangka membatasi gerakan asap.
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4.9.2.

Kontinuitas.

4.9.2.1. Penghalang asap yang dipersyaratkan dalam ketentuan ini harus menerus
dari dari dinding luar ke dinding luar, dari lantai ke lantai atau dari
penghalang asap ke penghalang asap atau kombinasinya
4.9.2.2. Penghalang asap harus menerus melewati semua ruang-ruang yang
terkendali seperti yang di pasang di atas langit-langit , termasuk ruangruang antara
4.9.2.3. Penghalang asap yang diperlukan untuk ruang hunian di bawah ruang
antara tidak disyaratkan untuk membentang melewati ruang antara asalkan
pasangan konstruksi di bawah ruang antara memiliki ketahanan terhadap
penjalaran asap sama dengan yang dimiliki oleh penghalang asap.
4.9.3.

Penghalang api yang digunakan sebagai penghalang asap.
Suatu penghalang api diperbolehkan digunakan sebagai penghalang asap
asalkan penghalang api tersebut memenuhi persyaratan butir 4.9.

4.9.4.

Proteksi bukaan

4.9.4.1. Pintu-pintu dalam penghalang asap harus benar-benar menutupi bukaan
pintu, hanya menyisakan suatu celah minimum untuk kelancaran operasi
pintu dan tidak boleh ada celah pada daun pintu, rongga-rongga udara
ataupun kisi-kisi pintu atau gril.
4.9.4.2. Apabila dipersyaratkan oleh ketentuan di bab-bab lain, pintu-pintu dalam
penghalang asap harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang
berlaku tentang “Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa”. (2).
4.9.4.3. Peralatan gerendel atau pengunci pintu tidak dipersyaratkan dipasang pada
pintu-pintu di penghalang asap apabila diizinkan sesuai ketentuan pada
bab-bab lain.
4.9.4.4. Pintu-pintu pada penghalang asap harus dari jenis yang bisa menutup
sendiri atau menutup sendiri secara otomatis sesuai ketentuan pada 3.5.4
dan memenuhi ketentuan 4.7.3
4.9.4.5. Untuk pasangan konstruksi jendela harus memenuhi ketentuan yang
berlaku tentang “Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa”. (2).
4.9.5.

Saluran Udara dan Bukaan Pemindah Udara.

4.9.5.1. Umum.
Ketentuan di butir 4.9.5 ini mengatur penggunaan bahan dan metoda
konstruksi untuk memproteksi saluran udara dan bukaan pemindah udara
di penghalang asap.
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4.9.5.2. Damper asap.
Apabila penghalang asap ditembus oleh saluran udara atau bukaan
pemindah udara, maka harus dipasang damper asap yang telah dirancang
dan diuji sesuai ketentuan yang berlaku tentang “Standar untuk Damper
Asap”22.
Apabila penghalang asap tersebut berfungsi pula sebagai
penghalang api, maka harus dipasang kombinasi damper api dan asap
yang telah dirancang dan diuji sesuai ketentuan yang berlaku tentang
“Standar untuk Damper Asap” 18)
4.9.5.3. Pengecualian pada damper asap.
Damper asap tidak diperlukan dipasang pada kondisi sebagai berikut :
(1) Apabila secara khusus dikecualikan menurut ketentuan dalam bab-bab
lain.
(2) Apabila saluran udara atau bukaan-bukaan pemindah udara adalah
bagian dari sistem control asap yang terintegrasi.
(3) Apabila gerakan udara dalam saluran udara tetap berlangsung dan
sistem pengkondisian udara yang dipasang dalam bangunan gedung
sengaja diatur sedemikian untuk mencegah resirkulasi udara buang
atau udara balik pada kondisi darurat.
(4) Apabila bukaan pada lubang-lubang udara masuk atau keluar pada
saluran udara dibatasi ke kompartemen asap tunggal.
(5) Apabila saluran-saluran udara hanya menembus lantai-lantai yang
berfungsi melayani penghalang asap.
4.9.5.4. Instalasi.
4.9.5.4.1 Saluran udara untuk pengkondisian udara, pemanasan dan ventilasi serta
peralatan terkait lainnya termasuk damper-damper asap dan kombinasi
damper api dan asap harus dipasang sesuai ketentuan yang berlaku
tentang, Standar instalasi Sistem Pengkondisian Udara dan Ventilasi23
4.9.5.4.2 Peralatan yang disebutkan pada butir 4.9.5.4.1 harus dipasang sesuai
persyaratan yang tercantum pada butir 4.9.5, instruksi pemasangan dari
manufaktur, dan daftar peralatan.
4.9.5.5. Akses dan identifikasi.
Akses ke damper-damper harus disediakan untuk keperluan pemeriksaan ,
pengujian dan pemeliharaan. Bukaan akses harus tidak mengurangi tingkat
ketahanan api dari pasangan konstruksi penghalang api.

22
23

UL 555S, Standard for moke Damper.
NFPA 90A, Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating System.
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4.9.5.6. Tingkat kebocoran damper asap.
Tingkat kebocoran damper asap tidak boleh kurang dari Klas II. Tingkat
kenaikan temperatur tidak boleh kurang dari 140oC.
4.9.5.7. Detektor asap
4.9.5.7.1 Damper-damper asap yang dipasang di saluran udara yang menembus
penghalang asap harus menutup saat asap terdeteksi oleh detektordetektor asap yang dipasang sesuai ketentuan dalam SNI 03-3985-2000,
kecuali satu dari kondisi berikut ada:
(1)

Saluran-saluran udara yang menembus penghalang asap terletak di
atas pintu-pintu penghalang asap, dan saat pintu terbuka detektor
menggerakkan damper

(2)

Detektor-detektor asap dari jenis yang disetujui dipasang di dalam
saluran udara pada instalasi yang sudah ada.

4.9.5.7.2 Apabila saluran udara dipasang pada satu sisi penghalang asap, detektordetektor asap pada saluran udara harus memenuhi ketentuan
sebagaimana disebutkan pada 4.9.5.7.1.
4.9.5.7.3 Damper asap yang memenuhi syarat yang dipasang pada bukaan-bukaan
pemindah udara harus menutup pada saat pendeteksian asap
berlangsung oleh detektor asap dari jenis yang disetujui dan dipasang
sesuai dengan ketentuan SNI 03-3985-2000.
4.9.6.

Penetrasi

4.9.6.1.

Ketentuan 4.9.6 harus mengatur bahan dan metoda konstruksi yang
digunakan untuk memproteksi penghalang asap baik melalui penetrasi
maupun penetrasi membran dari penghalang asap.

4.9.6.2.

Penetrasi untuk kabel, rak kabel, konduit, pipa-pipa, tabung, ven
pembuangan, pengawatan dan peralatan semacam itu untuk mengakomodasikan sistem elektrikal, mekanikal, pasangan konstruksi yang
dibuat sebagai penghalang asap, atau melalui membran langit-langit dari
atap/langit-langit dari pasangan konstruksi penghalang asap, harus
diproteksi dengan sistem atau bahan yang mampu menahan perpindahan
asap.

4.9.6.3.

Apabila penghalang asap juga dibuat sebagai penghalang api, penetrasi
harus diproteksi sesuai persyaratan pada butir 4.8 untuk membatasi
penjalaran api untuk periode waktu yang sama dengan tingkat ketahanan
api dari pasangan konstruksi dan butir 4.9.6 untuk menahan perpindahan
asap, kecuali persyaratan 4.9.6.4 terpenuhi.
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4.9.6.4.

Apabila penetrasi springkler membran tunggal dari tingkat ketahanan api
pasangan konstruksi dalam bangunan gedung yang seluruhnya dilengkapi
dengan sistem springkler otomatis yang disetujui, plat penutup tidak tahan
api harus diizinkan, rongga di sekeliling setiap penetrasi springkler tidak
melebihi 13 mm (½ inci), diukur antara ujung membran dan springkler.

4.9.6.5.

Apabila jenis penetrasi menggunakan selubung untuk penetrasi
penghalang asap, selubung harus terpasang kokoh pada penghalang
asap, dan rongga antaranya dan selubung harus diisi dengan bahan yang
mampu menahan perpindahan asap.

4.9.6.6.

Apabila desain memperhitungkan perambatan getaran, maka setiap
isolasi getaran harus memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
(1)

Harus dipasang pada tiap sisi partisi asap.

(2)

Harus di desain untuk tujuan meredam getaran.

4.9.7.

Sambungan-sambungan.

4.9.7.1.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam butir 4.9.7 mengatur bahan dan
metoda konstruksi yang digunakan untuk memproteksi sambungan di
antara dan pada keliling penghalang api, atau apabila penghalang api
bertemu dengan penghalang api lainnya, lantai atau geladak atap di
atasnya, atau dinding luar. Ketentuan 4.9.7 tidak berlaku terhadap bahan
dan metoda konstruksi yang ada dan telah disetujui dan digunakan untuk
memproteksi sambungan yang ada di penghalang api, kecuali apabila
dipersyaratkan oleh bab-bab lainnya.

4.9.7.2.

Sambungan yang dibuat di dalam atau di sekeliling penghalang api harus
diproteksi dengan suatu sistem sambungan yang mampu membatasi
penjalaran asap.

4.9.7.3.

Sambungan yang dibuat di dalam atau di antara penghalang asap harus
diproteksi dengan sistem sambungan kedap asap yang mampu
membatasi penyebaran asap.

4.9.7.4.

Penghalang asap yang juga dibuat sebagai penghalang api harus
dilindungi dengan sistem sambungan yang dirancang dan diuji untuk
menahan penjalaran api untuk periode waktu sama dengan tingkat
ketahanan api yang disyaratkan dari pasangan konstruksi dan menahan
perpindahan asap.

4.9.7.5.

Uji sistem sambungan dalam penghalang asap harus mewakili kondisi
instalasi aktual sehingga sesuai dengan tuntutan teknis yang
dipersyaratkan tanpa harus mengorbankan tingkat ketahanan api
pasangan konstruksi penghalang api atau integritas struktur pasangan
konstruksi tersebut.
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4.10.

ATRIUM.
Kecuali dilarang, atrium dibolehkan, asalkan kondisi berikut dipenuhi :
(1)

Atrium dipisahkan dari ruang yang bersebelahan oleh penghalang api
dengan tingkat ketahanan api tidak kurang dari 1 jam dengan proteksi
bukaan pada dinding koridor, kecuali satu dari berikut dipenuhi :
(a)

Persyaratan pada butir 4.10.(1) tidak diterapkan untuk atrium yang
sudah ada dan telah disetujui sebelumnya.

(b)

Sejumlah lantai bangunan gedung dibolehkan membuka langsung
ke atrium tanpa pelindung yang didasarkan pada hasil analisa
keteknikan yang disyaratkan.

(c)

Dinding kaca dan jendela mati diijinkan sebagai pengganti
penghalang api apabila semua berikut ini terpenuhi :
(i) springkler otomatik dipasang sepanjang kedua sisi dari
dinding kaca dan jendela mati pada jarak tidak melebihi 180
cm.
(ii) springkler otomatik yang ditentukan diletakkan pada jarak dari
dinding kaca tidak melebihi 30 cm dan disusun sehingga
seluruh permukaan kaca basah pada saat springkler
beroperasi.
(iii) dinding kaca khusus (tempered glass), berkawat atau kaca
yang dilapis dipegang pada tempatnya oleh sistem ”gasket”
yang membolehkan sistem rangka kaca untuk melentur tanpa
kaca pecah sebelum springkler beroperasi.
(iv) springkler otomatik tidak disyaratkan pada sisi atrium dari
dinding kaca dan jendela mati apabila tidak ada jalur jalan
pada area lantai pada sisi atrium di atas level lantai utama.
(v) Pintu pada dinding kaca adalah kaca atau bahan lain yang
dapat menahan lintasan asap.
(vi) Pintu pada dinding kaca menutup sendiri atau menutup secara
otomatik pada saat asap terdeteksi.
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(2)

Akses ke eksit dan eksit pelepasan dibolehkan di dalam atrium.

(3)

Hunian di dalam atrium harus memenuhi spesifikasi untuk klasifikasi
sebagai isi bahaya rendah atau sedang.

(4)

Bangunan gedung diproteksi keseluruhannya dengan sistem springkler
otomatik tersupervisi dan disetujui.
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(5)

Selain yang sudah ada, atrium yang sebelumnya telah disetujui, analisa
keteknikan dilakukan guna menunjukkan bangunan gedung telah
dirancang untuk menjaga antar muka lapisan asap di atas bukaan
tertinggi yang tidak diproteksi untuk ruangan yang berdampingan, atau
200 cm di atas level lantai tertinggi dari akses eksit yang membuka ke
atrium, untuk jangka waktu sama dengan 1,5 kali waktu jalan ke luar
yang dihitung atau 20 menit, mana yang lebih besar.

(6)

Selain bangunan gedung yang sudah ada dan telah disetujui, apabila
sistem kontrol asap yang sesuai analisa keteknikan dipasang untuk
memenuhi persyaratan, sistem tersebut diaktivasi secara independen
oleh setiap berikut :
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(a)

sistem springkler yang disyaratkan.

(b)

kontrol manual yang mudah diakses oleh instansi pemadam
kebakaran.
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BAB V

SISTEM PROREKSI KEBAKARAN AKTIF

5.1.

UMUM.

5.1.1.

Otoritas Berwenang Setempat (OBS) harus memiliki otoritas untuk mem
persyaratkan bahwa dokumen konstruksi untuk seluruh sistem proteksi
kebakaran diserahkan untuk diperiksa dan izin akan diterbitkan sebelum
pemasangan (installation), rehabilitasi, atau modifikasi. Selanjutnya, OBS
memiliki otoritas untuk mensyaratkan bahwa uji-penuh serah terima (full
acceptance tests) dilaksanakan pada seluruh sistem dengan dihadiri OBS,
sebelum diberikan sertifikat final seluruh sistem.

5.1.2.

Pemilik/pengelola bangunan gedung (property) bertanggung jawab atas
pengujian yang benar dan pemeliharaan peralatan dan sistem.

5.1.3.

Penghalang tidak boleh ditempatkan atau disimpan dekat slang kebakaran,
dekat sambungan Instansi Pemadam Kebakaran (IPK), atau katup kendali
sistem proteksi kebakaran, sehingga peralatan atau slang kebakaran tidak
segera terlihat dan sukar dicapai (accessible).

5.1.4.

Ruang bebas minimum harus disediakan untuk memungkinkan akses ke dan
untuk pengoperasian peralatan proteksi kebakaran, sambungan Instansi
Pemadam Kebakaran, atau katup kendali sistem proteksi kebakaran,
sebagaimana disetujui oleh OBS. Instansi Pemadam Kebakaran tidak boleh
dihalangi atau dihambat untuk dapat segera mencapai peralatan proteksi
kebakaran.

5.1.5.

Rekaman terinci yang mendokumentasikan semua sistem dan peralatan uji
dan pemeliharaan harus disimpan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung
dan harus tersedia untuk pemeriksaan oleh OBS.

5.1.6.

Sistem yang sudah terpasang (existing) harus sesuai dengan ketentuan
tentang bangunan gedung yang sudah ada atau diizinkan sebelum memakai
persyaratan teknis ini dan harus memenuhi ketentuan yang dinyatakan disini
atau diacu untuk bangunan gedung yang sudah ada.

5.1.7.

Semua sistem proteksi kebakaran dan peralatannya harus dipelihara
sehingga dalam kondisi siap operasi yang handal dan harus diganti atau
diperbaiki bila cacat (defective).

5.1.8.

OBS, harus diberitahu bila sistem proteksi kebakaran tidak dapat berfungsi
dan pada saat sudah dapat difungsikan kembali.
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5.1.9.

Bilamana suatu sistem proteksi kebakaran tidak dapat berfungsi untuk lebih
dari 4 jam dalam jangka 24 jam, OBS harus diperbolehkan untuk
memerintahkan agar gedung dievakuasi, atau suatu penjagaan kebakaran
harus disediakan untuk bagian gedung yang tak terlindungi oleh sistem
proteksi kebakaran yang dimatikan sampai sistem proteksi kebakaran
tersebut difungsikan kembali.

5.1.10. Dalam hal sistem proteksi kebakaran gagal (tidak siap berfungsi) atau terjadi
sejumlah besar pengaktifan tidak sengaja, OBS harus diperbolehkan untuk
memerintahkan agar disediakan penjaga kebakaran sampai sistem telah
diperbaiki.
5.1.11* Untuk jenis hunian yang sifatnya berbahaya (hazardous nature) atau di mana
ada bahaya khusus (special hazard) selain bahaya normal pada suatu
hunian, atau akses ke peralatan pemadam kebakaran cukup sulit (unduly
difficult), atau bila ukuran atau konfigurasi gedung atau isi gedung
membatasi upaya normal pemadaman api, maka OBS memiliki wewenang
untuk menuntut pengamanan tambahan terdiri dari tambahan peralatan
proteksi kebakaran, lebih dari satu jenis peralatan proteksi kebakaran, atau
sistem khusus yang sesuai untuk jenis bahaya yang dimaksud.

5.2.

SISTEM PIPA TEGAK.

5.2.1.

Umum.
Perancangan dan pemasangan sistem pipa tegak harus sesuai dengan SNI
03-1745-2000, atau edisi terbaru, Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan
Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada
Bangunan gedung.

5.2.2.

Bangunan gedung Yang Disyaratkan.

5.2.2.1. Dalam hal disyaratkan oleh persyaratan teknis ini atau persyaratan teknis
lain yang dicantumkan pada Lampiran Acuan, Sistem pipa tegak harus
dipasang sesuai ketentuan butir 5.2.1.
5.2.2.2. Gedung baru harus dilengkapi dengan Sistem Pipa Tegak Kelas I sesuai
dengan ketentuan dalam butir 5.2 bila salah satu kondisi berikut ini ada:
(1) Lebih dari tiga tingkat diatas tanah.
(2) Lebih dari 15 m di atas tanah dan ada lantai antara atau balkon.
(3) Lebih dari satu tingkat di bawah tanah.
(4) Lebih dari 6 m di bawah tanah.
5.2.2.3. Gedung bertingkat tinggi harus dilindungi seluruhnya dengan Sistem Pipa
Tegak Kelas I berdasarkan ketentuan butir 5.2.2.
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5.2.2.4* Dalam hunian pertemuan yang baru, panggung biasa dengan luas lebih dari
93 m2 harus dilengkapi dengan slang 40 mm (1½ inch) untuk pertolongan
awal pemadaman kebakaran pada kedua sisi panggung.
5.2.2.4.1 Dalam hunian pertemuan yang sudah ada, panggung dengan luas lebih
dari 93 m2 harus dilengkapi dengan slang 40 mm (1½ inch) untuk
pertolongan awal pemadaman kebakaran pada kedua sisi panggung.
5.2.2.4.2 Sambungan slang harus sesuai dengan ketentuan SNI 03-3989-2000, atau
edisi terbaru, Tata Cara Perencanaan Dan Pemasangan Sistem Springkler
Otomatik Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan gedung
kecuali bila digunakan ketentuan SNI 03-1745-2000, atau edisi terbaru,
untuk sistem pipa tegak kelas II dan kelas III.
5.2.2.5. Fasilitas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang Baru dan
yang Sudah Ada.
5.2.2.5.1 Sistem pipa tegak dan slang harus dipasang sesuai dengan ketentuan SNI
03-1745-2000, atau edisi terbaru, sebagai berikut, kecuali bila diizinkan
lain dalam butir 5.2.2.5.2:
(1) Sistem pipa tegak Kelas I harus dipasang untuk semua gedung lebih
dari dua tingkat tingginya.
(2) Sistem pipa tegak dan slang Kelas III harus dipasang pada semua
gedung yang tidak dilindungi Sistem Springkler dengan ketinggian
lebih dari dua tingkat.
5.2.2.5.2 Persyaratan dalam butir 5.2.2.5.1 tidak berlaku bila diizinkan lain dengan
ketentuan berikut:
(1) Slang kebakaran gulung (Hose Reel) diameter 25 mm (1 inch) dalam
gulungan, harus diizinkan untuk perlindungan Kelas II.
(2) Sistem terpisah Kelas I dan Kelas II harus diizinkan sebagai pengganti
sistem Kelas III.
5.2.3.

Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan.

5.2.3.1. Sistem pipa tegak yang dipasang sesuai persyaratan teknis ini harus
dipelihara dengan benar untuk menjamin sekurang-kurangnya tingkat unjuk
kerja dan perlindungan sesuai dengan rancangan.
5.2.3.2. Pemilik/ Pengelola gedung harus bertanggung jawab untuk memelihara
sistem pipa tegak dan menjaga sistem dalam kondisi siap berfungsi.
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5.2.3.3. Sistem pipa tegak yang dipasang sesuai persyaratan teknis ini harus
diperiksa, diuji, dan dipelihara sesuai ketentuan baku dan standar yang
berlaku tentang : “Standar untuk Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan
Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air” 1.
5.2.3.4. Sistem Yang Sudah Ada.
Bilamana sistem pipa tegak yang sudah ada dimodifikasi, termasuk pipa
hidran halaman dan sambungan untuk Instansi Pemadam Kebakaran, maka
bagian pipa yang baru harus diuji sesuai SNI 03-1745-2000, atau edisi
terbaru.

5.3.

SISTEM SPRINGKLER OTOMATIK.

5.3.1.

Umum.

5.3.1.1. Springkler otomatik harus dipasang dan sepenuhnya siap beroperasi dalam
jenis hunian yang dimaksud dalam persyaratan teknis ini atau dalam
persyaratan teknis/ standar yang dirujuk.
5.3.1.2. Pemasangan harus sesuai dengan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru..
Standar Instalasi Springkler untuk Hunian Residential sampai dengan
ketinggian empat lantai2, atau Standar Instalasi Sistem Springkler untuk
Rumah Tinggal Satu atau Dua Keluarga dan Rumah Fabrikasi3, seperti
ditetapkan.
5.3.1.3. Sistem yang sudah ada harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
hunian yang sudah ada dan gedung yang sudah ada yang dihuni pada waktu
adopsi persyaratan teknis ini.
5.3.1.4. Perpipaan springkler yang melayani tidak lebih dari enam springkler untuk
setiap daerah berbahaya terisolasi harus diizinkan untuk disambung
langsung ke pasokan air bersih Sistem Plambing yang memiliki kapasitas
cukup untuk menyediakan air 6,1 mm/menit untuk seluruh daerah yang
terisolasi tersebut. Sebuah katup penutup dengan indikator, diawasi sesuai
butir 5.3.1.7 atau ketentuan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru, harus
dipasang dalam suatu lokasi yang terlihat, mudah dicapai, di antara
springkler dan sambungan ke sistem pasokan air bersih Sistem Plambing.
5.3.1.5. Dalam daerah yang dilindungi dengan springkler otomatik, tidak diperlukan
peralatan deteksi panas yang disyaratkan oleh bagian lain persyaratan teknis
ini.

1

NFPA 25
NFPA 13R
3
NFPA 13D
2
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5.3.1.6. Sistem springkler otomatik yang dipasang dengan menggunakan cara lain
yang diizinkan oleh persyaratan teknis ini harus dianggap sebagai sistem
yang disyaratkan dan harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis ini
yang berlaku untuk sistem yang diwajibkan.
5.3.1.7. Supervisi.
5.3.1.7.1 Sinyal Supervisi.
Dalam hal sistem springkler otomatik tersupervisi disyaratkan oleh bagian
lain dari persyaratan teknis ini, perangkat supervisi harus dipasang dan
dimonitor untuk integritasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4, dan
suatu sinyal supervisi yang unik harus disediakan untuk mengindikasikan
suatu kondisi yang akan mengganggu pengoperasian sistem springkler
dengan memuaskan. Komponen dan parameter sistem yang harus
dimonitor termasuk, namun tidak terbatas pada, katup kontrol, pasokan
daya listrik pompa kebakaran dan kesiapan operasinya, permukaan air
dalam tangki, tekanan tangki, dan tekanan udara pada katup sistem pipakering. Sinyal supervisi harus berbunyi dan ditayangkan pada suatu lokasi
dalam gedung yang dilindungi yang terus menerus dijaga oleh petugas
kompeten, atau pada lokasi terpisah yang disetujui.
5.3.1.7.2 Transmisi Sinyal Alarm.
Dalam hal supervisi terhadap sistem springkler otomatik disediakan sesuai
dengan persyaratan lain dalam persyaratan teknis ini, alarm aliran air
harus ditransmisikan ke suatu fasilitas penerima alarm yang disetujui,
seperti suatu stasion terpisah, suatu stasion pusat, atau ke Instansi
Pemadam Kebakaran.
5.3.1.8. Penerapan springkler jenis lain yang bukan klasifikasi temperatur biasa
harus dicermati, kecuali bila temperatur lain tersebut ditetapkan atau
kecuali bila springkler temperatur-tinggi digunakan seluruhnya dan
pemilihan temperatur harus sesuai dengan tabel 5.3.1.8.(a), tabel
5.3.1.8.(b), dan gambar 5.3.1.8.
(1) Springkler yang dipasang dalam zona temperatur-tinggi harus dari
klasifikasi temperatur-tinggi, dan springkler yang dipasang dalam zona
temperatur-menengah harus dari klasifikasi temperatur-menengah.
(2) Springkler yang berada dalam jarak 300 mm ke arah samping atau 760
mm di atas pipa uap tak terbungkus, koil pemanas, atau radiator, harus
dari klasifikasi temperatur menengah.
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(3) Springkler yang berada dalam jarak 2,1 m dari katup pelepas tekanan
rendah pipa uap yang membuang bebas di sebuah ruangan besar,
harus dari klasifikasi temperatur-tinggi.
(4) Springkler yang berada di bawah atap (skylight) kaca atau plastik yang
terkena langsung cahaya matahari harus dari klasifikasi temperaturmenengah.
(5) Springkler yang berada dalam rongga tertutup tak berventilasi, di
bawah atap tak berisolasi, atau di dalam loteng yang tak berventilasi,
harus dari klasifikasi temperatur-menengah.

Tabel 5.3.1.8.(a) - Temperatur nominal springkler didasarkan pada jarak dari sumber
panas
Jenis kondisi
panas

Nilai derajat
sedang

Nilai derajat menengah

Nilai derajat tinggi

(1) Pemanasan cerobong udara :
(a) Diatas

Lebih dari76 cm

76 cm atau kurang

(b) Sisi atau dibawah

Lebih dari 30 cm

30 cm atau kurang

(c) Diffuser.

Setiap jarak
kecuali seperti
ditunjukkan
dibawah kolom
nilai derajat
menengah.

Pelepasan ke bawah.
Silinder dengan radius 30
cm dari pinggir
diperpanjang 30 cm
dibawah dan 61 cm diatas.
Pelepasan horizon tal:
semi silinder dengan
radius 76 cm dalam arah
aliran diperpanjang 30 cm
dan 61 cm diatas.

(2) Unit Pemanas
(a) Pelepasan
horizontal.

Sisi pelepasan: 213 cm
sampai 600 cm radius
bentuk pie silinder (lihat
gambar 8.3.1.8) di
perpanjang 213 cm diatas
dan 61 cm dibawah
pemanas; juga 213 cm
radius silinder lebih dari
213 cm diatas unit
pemanas.

213 cm radius
silinder
diperpanjang 213
cm di atas dan 61
cm dibawah unit
pemanas.

(b) Pelepasan
Vertikal arah
kebawah.(untuk
springkler dibawah

213 cmradius silinder yang
diperpanjang ke atas dari
elevasi 213 cm diatas unit
pemanas

213 cm radius
silinder yang
diperpanjang dari
bagian atas ke unit
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unit pemanas, lihat
gambar 8.3.1.8)

pemanas untuk
elevasi 213 cm
diatas unit
pemanas.

(3) Pipa utama uap (tanpa dilindungi)
(a) Diatas.

Lebih dari 76 cm

76 cm atau kurang

(b) Sisi atau dibawah

Lebih dari 30 cm

30 cm atau kurang

(c) Katup buang
(blowoff)

Lebih dari 213
cm

213 cm atau
kurang

Tabel 5.3.1.8.(b) - Kemampuan springkler dalam lokasi tertentu
Jenis kondisi panas

Nilai derajat
sedang

Lubang cahaya langit

Nilai derajat menengah

Nilai derajat
tinggi

Kaca atau plastik

Ruang atap

Diventilasi

Tanpa ventilasi

Puncak atap: metal atau
papan tipis, tersembunyi atau
tidak tersembunyi, terinsulasi
atau tidak terinsulasi.

Diventilasi

Tanpa ventilasi

Atap datar; metal, tidak
tersembunyi

Diventilasi
atau tanpa
ventilasi

Catatan: Untuk atap
tanpa insulasi, suasana
dan diinsulasi atau
hunian tanpa insulasi
dapat mengharuskan
springkler menengah.
Pemeriksaan pekerjaan.

Atap datar,: metal,
tersembunyi, terinsulasi atau
tanpa insulasi

Diventilasi

Tanpa ventilasai.

Jendela pamer.

Diventilasi

Tanpa ventilasi

Catatan : Pemeriksaan kondisi pekerjaan dengan sarana thermometer mungkin perlu.

Tabel 5.3.1.8.(c) – Kemampuan springkler dalam daerah rumah tinggal tertentu

Sumber panas

Jarak minimum dari
tepi sumber ke
springkler
temperatur sedang

Jarak minimum
dari tepi sumber
ke springkler
temperatur
menengah

mm

mm

Sisi terbuka atau dapur api terbenam.

914

305

Bagian depan dapur api terbenam.

1524

914
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Tungku dengan bahan bakar batu bara atau
kayu

1067

305

Kompor dapur.

457

229

Kompor dinding

457

229

Corong udara panas.

457

229

corong udara panas tanpa insulasi.

457

229

pipa air panas tanpa insulasi.

305

152

Sisi langit-langit atau difuser udara panas yang
dipasang didinding.

607

305

Bagian depan dinding yang dipasang difuser
udara panas.

914

457

Pemanas air panas atau tunggku.

152

76

Armatur lampu :

1

0 W ~ 250 Watt

152

76

250 Watt ~ 499 Watt.

305

152

Gambar 5.3.1.8 - Zona Temperatur menengah dan temperatur tinggi pada unit
pemanas.

(6) Springkler yang berada dalam etalase tak berventilasi dengan lampu
listrik berdaya tinggi dekat langit-langit harus dari klasifikasi temperaturmenengah.
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(7) Springkler yang melindungi peralatan masak jenis komersial dan sistem
ventilasi harus dari klasifikasi temperatur-tinggi atau temperatur-extratinggi yang ditentukan dengan menggunakan alat pengukur temperatur.
(8) Springkler yang melindungi daerah perumahan dan dipasang dekat
sumber panas spesifik diidentifikasi dalam Tabel 5.3.1.8.(c) harus
dipasang sesuai ketentuan dalam Tabel 5.3.1.8.(c).
5.3.2.

Bangunan gedung Yang Disyaratkan.

5.3.2.1. Bila disyaratkan dalam persyaratan teknis ini atau dalam persyaratan teknis
yang dirujuk, sistem springkler otomatik harus dipasang sesuai ketentuan
butir 5.3.1.
5.3.2.2. Besmen dengan luas lebih dari 232 m2 dalam bangunan gedung baru harus
dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler otomatis yang disetujui OBS.
5.3.2.3. Gedung baru yang menyediakan layanan darurat kebakaran, penyelamatan
(rescue) dan ambulan harus dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler
otomatik yang disetujui OBS.
5.3.2.4. Atap dan Kanopi Luar.
Dalam gedung yang dilindungi dengan otomatik springkler, harus disediakan
proteksi springkler otomatik untuk ruang exterior sesuai ketentuan butir
5.3.2.4 ini.
5.3.2.4.1 Springkler harus dipasang di bawah atap atau di bawah kanopi exterior
yang lebarnya lebih dari 1,2 m (4 ft), kecuali bila persyaratan dalam butir
5.3.2.4.2 atau 5.3.2.4.3 dapat dipenuhi.
5.3.2.4.2 Springkler diizinkan tidak dipasang bila atap atau kanopi dari jenis
konstruksi tidak dapat terbakar atau tidak mudah terbakar (limited
combustible construction).
5.3.2.4.3 Springkler diizinkan untuk tidak dipasang di koridor eksit luar bila dinding
luar koridor tersebut sekurang-kurangnya 50% terbuka dan bila seluruh
koridor dari konstruksi tidak dapat terbakar (noncombustible).
5.3.2.4.4 Springkler harus dipasang di bawah atap atau di bawah kanopi di atas
tempat penyimpanan dan penggarapan
bahan dapat terbakar
(combustibles).
5.3.2.5. Hunian Pertemuan Baru
5.3.2.5.1 Hunian pertemuan berikut ini harus dilindungi seluruhnya dengan sistem
springkler otomatik yang diawasi, yang disetujui OBS berdasarkan SNI 033989-2000, atau edisi terbaru :
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(1)

Bar dengan hiburan langsung.

(2)

Ruang dansa.
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(3)

Diskotek.

(4)

Kelab malam.

(5)

Hunian pertemuan dengan susunan kursi pesta (festival seating).

5.3.2.5.2 Hunian pertemuan dengan jumlah orang lebih dari 300 harus dilindungi
dengan sistem springkler otomatik yang diawasi, yang disetujui OBS
berdasarkan butir 5.3 persyaratan teknis ini sebagai berikut:
(1) Dipasang di seluruh tingkat yang berisi hunian pertemuan.
(2) Dipasang pada seluruh tingkat di bawah tingkat yang ada hunian
pertemuan.
(3) Dalam hal hunian pertemuan berada di bawah lantai eksit pelepasan,
dipasang pada seluruh tingkat di antara tingkat yang ada hunian
pertemuan tersebut sampai dengan lantai eksit pelepasan berada.
5.3.2.5.3 Persyaratan dalam butir 5.3.2.5.2 tidak berlaku pada kasus berikut:
(1) Hunian pertemuan ruang serbaguna tunggal dengan luas kurang dari
1115 m2 yang tidak digunakan untuk pameran (exhibition) atau display
dan bukan bagian dari sebuah hunian campuran.
(2) Gymnasium, lapang selancar es (skating rink), dan kolam renang,
hanya digunakan untuk olahraga dengan fasilitas untuk penonton tidak
lebih dari 300 orang.
(3) Lokasi dalam stadion dan arena sebagai berikut:
(a). Di atas lantai yang digunakan untuk kontes, pertunjukan, atau
hiburan.
(b). Di atas daerah tempat duduk penonton.
(c). Di atas koridor terbuka (open-air concourse) dalam hal analisis
enjiniring yang disetujui OBS menegaskan ketidak efektifan
proteksi springkler akibat ketinggian gedung dan beban api.
(4). Lokasi dalam stadion dan arena tidak tertutup :
(a). Ruang untuk wartawan dengan luas kurang dari 93 m2.
(b). Fasilitas gudang dengan luas kurang dari 93 m2 bila dilindungi
konstruksi tahan api dengan tingkat ketahanan api tidak kurang
dari 1 jam.
(c). Ruang tertutup di bawah podium utama (grandstand) yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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1) ruang tambahan dengan luas 28 m2 atau kurang, seperti
tempat penjualan tiket, fasilitas toilet, atau ruang longgar yang
dibangun dari konstruksi tidak terbakar atau konstruksi tahan
api.
2) ruang tertutup dengan konstruksi yang mempunyai tingkat
ketahanan api tidak kurang dari 1 jam dan kurang dari 93 m2.
5.3.2.5.4 Bila persyaratan lain untuk hunian pertemuan baru mensyaratkan sistem
springkler otomatik, maka sistem springkler tersebut harus dipasang
mematuhi ketentuan dalam SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
5.3.2.5.5 Proteksi Kebakaran.
Setiap panggung harus dilindungi dengan sistem springkler otomatik yang
diawasi, yang disetujui OBS sesuai ketentuan butir 5.3.
5.3.2.5.5.1 Proteksi kebakaran harus disediakan untuk seluruh panggung dan dalam
gudang, bengkel kerja, ruang ganti permanen, dan ruang pelengkap lain
yang berdekatan dengan panggung.
5.3.2.5.5.2 Springkler tidak diperlukan untuk panggung luas 93 m2 atau kurang dan
tinggi 15 m atau kurang kalau memenuhi kriteria berikut:
(1) Tirai, lukisan latar belakang, atau bahan digantung yang dapat
terbakar, tidak dapat digulung ke atas.
(2) Bahan dapat terbakar yang digantung dibatasi dengan layar bingkai
(borders, legs), sebuah tirai utama, dan sebuah latar belakang.
5.3.2.5.5.3 Springkler tidak diperlukan di bawah panggung kalau tingginya kurang
dari 1220 mm yang hanya digunakan khusus untuk menyimpan meja
dan kursi, dan dilapis di bagian dalam dengan papan gipsum 16 mm (5/8
inch) Type X atau bahan setara yang disetujui OBS.
5.3.2.6. Hunian Pertemuan Yang Sudah Ada.
5.3.2.6.1 Dalam hal jumlah orang melebihi 100, hunian pertemuan ini harus
dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik yang diawasi, yang
disetujui OBS sesuai dengan ketentuan dalam SNI 03-3989-2000, atau
edisi terbaru :
(1) Bar dengan hiburan langsung.
(2) Ruang dansa.
(3) Diskotik.
(4) Kelab malam.
(5) Hunian pertemuan dengan susunan kursi pesta.
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5.3.2.6.2 Setiap hunian pertemuan yang digunakan atau dapat digunakan untuk
pameran atau display harus dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler
otomatik yang disetujui OBS sesuai dengan butir 5.3 bila luas lantai
pameran atau display melebihi 1400 m2 .
5.3.2.6.3 Springkler yang disyaratkan dalam butir 5.3.2.6.2.tidak diperlukan bila
diizinkan dalam lokasi berikut:
(1).

Lokasi dalam stadion dan gelanggang sebagai berikut:
(a). Di atas lantai yang digunakan untuk kontes, pertunjukan, atau
hiburan.
(b). Di atas daerah tempat duduk.
(c). Di atas koridor terbuka (open-air concourse) dalam hal analisa
enjiniring yang disetujui OBS menegaskan ketidak efektifan
proteksi springkler akibat ketinggian gedung dan beban api.

(2).

Lokasi di dalam stadion dan gelanggang tak beratap sebagai berikut:
(a). Ruang untuk wartawan kurang dari 93 m2 .
(b). Fasilitas gudang dengan luas kurang dari 93 m2 bila dilindungi
konstruksi tahan api dengan tingkat ketahanan api tidak kurang
dari satu jam.
(c). Ruang tertutup di bawah podium utama (grandstand) yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) ruang tambahan dengan luas 28 m2 atau kurang, seperti
tempat penjualan tiket, fasilitas toilet, atau ruang longgar
yang dibangun dari konstruksi tidak terbakar atau
konstruksi tahan api.
2) ruang tertutup dengan konstruksi yang mempunyai tingkat
ketahanan api tidak kurang dari 1 jam dan kurang dari 93
m 2.

5.3.2.6.4 Bila persyaratan lain dalam butir ini mensyaratkan sistem springkler
otomatik, maka sistem springkler tersebut harus dipasang sesuai ketentuan
dengan butir 5.3.
5.3.2.6.5 Proteksi Kebakaran.
Setiap panggung harus dilindungi dengan suatu sistem springkler otomatik
yang disetujui OBS sesuai dengan persyaratan butir 5.3.
5.3.2.6.5.1 Proteksi kebakaran harus disediakan untuk seluruh panggung dan ruang
penyimpanan, bengkel, ruang rias permanen, dan ruang pelengkap
lainnya yang berdekatan dengan panggung.
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5.3.2.6.5.2 Springkler tidak diperlukan untuk panggung luas 93 m2 atau kurang bila
memenuhi ketentuan berikut:
(1)

Tirai, lukisan latar, atau perangkat gantung lainnya dari bahan
dapat terbakar tidak dapat digulung ke atas.

(2)

Perangkat gantung dari bahan dapat terbakar dibatasi dengan
bingkai, satu tirai utama, dan sebuah latar belakang.

5.3.2.6.5.3 Springkler tidak diperlukan di bawah panggung kalau tingginya kurang
dari 1220 mm yang hanya digunakan untuk menyimpan kursi dan meja,
dan dilapis di bagian dalam dengan papan gipsum tebal 18 mm Type X
atau bahan setara yang disetujui OBS.
5.3.2.7. Hunian Pendidikan Yang Baru.
5.3.2.7.1 Setiap bagian hunian pendidikan yang berada pada level di bawah eksit
pelepasan harus dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik
diawasi yang disetujui OBS sesuai dengan persyaratan dalam butir 5.3.
5.3.2.7.2 Bangunan gedung dengan bukaan tak terlindungi harus dilindungi
seluruhnya dengan sistem springkler otomatik tersupervisi dan disetujui
OBS sesuai dengan persyaratan dalam butir 5.3.
5.3.2.7.3 Bilamana ada ketentuan lain mensyaratkan sistem springkler otomatik,
maka sistem sprinkler tersebut harus dipasang sesuai dengan SNI 033989-2000, atau edisi terbaru.
5.3.2.8. Hunian Pendidikan Yang Sudah Ada.
5.3.2.8.1 Bila ada hunian siswa di bawah tingkat eksit pelepasan maka setiap bagian
lantai itu harus dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik
yang disetujui OBS sesuai dengan persyaratan dalam butir 5.3.
5.3.2.8.2 Bila tidak terdapat hunian siswa di bawah lantai eksit pelepasan maka lantai
semacam ini harus dipisahkan dari bagian gedung lainnya dengan
konstruksi dengan tingkat ketahana api satu jam atau dilindungi seluruhnya
dengan sistem springkler otomatik yang disetujui OBS sesuai dengan
persyaratan dalam butir 5.3.
5.3.2.8.3 Tidak diperlukan proteksi springkler otomatik bila ada hunian siswa di
bawah lantai eksit pelepasan dalam hal kedua persyaratan di bawah ini
dipenuhi:
(1) Harus mendapat persetujuan OBS.
(2) Jendela untuk keperluan penyelamatan dan ventilasi perlu disediakan
sesuai ketentuan.
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5.3.2.8.4 Bangunan gedung dengan bukaan tak terlindungi sesuai ketentuan ruang
komunikasi (communicating space) harus dilindungi seluruhnya dengan
sistem springkler otomatik tersupervisi dan disetujui OBS sesuai dengan
persyaratan dalam butir 5.3.
5.3.2.8.5 Bilamana ada ketentuan hunian pendidikan yang sudah ada mensyaratkan
sistem springkler otomatik, maka sistem springkler tersebut harus dipasang
sesuai SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
5.3.2.9. Hunian Perawatan Kesehatan Baru.
5.3.2.9.1 Hunian perawatan kesehatan harus dilindungi seluruhnya dengan sistem
springkler otomatik diawasi yang disetujui OBS sesuai dengan persyaratan
dalam butir 5.3, kecuali bila diizinkan dalam butir 5.3.2.9.3.
5.3.2.9.2 Sistem springkler yang disayaratkan dalam butir 5.3.2.9.1 tersebut harus
dipasang sesuai ketentuan SNI 03-3989-2000.
5.3.2.9.3 Pada gedung dengan konstruksi Kelas I dan Kelas II, harus diizinkan
memasang proteksi alternatif sebagai pengganti sistem springkler, yang
tidak mengakibatkan gedung tersebut menjadi di klasifikasikan nonspringkler, pada daerah khusus di mana OBS telah melarang digunakan
springkler.
5.3.2.9.4 Springkler terdaftar untuk residential atau jenis respon-cepat terdaftar harus
dipasang pada seluruh kompartemen asap yang ada kamar tidur pasien.
5.3.2.9.5 Springkler yang dipasang pada daerah dengan cubicle curtains harus
sesuai dengan persyaratan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
5.3.2.10. Hunian Perawatan Kesehatan Yang Sudah Ada.
5.3.2.10.1 Bangunan gedung yang digunakan atau terdapat didalamnya rumah
perawatan (nursing homes) harus dilindungi seluruhnya dengan sistem
springkler otomatik diawasi yang disetujui OBS sesuai dengan
persyaratan dalam butir 5.3, kecuali bila diperbolehkan oleh butir
5.3.2.10.4.
5.3.2.10.2 Bila disyaratkan, bangunan gedung yang digunakan atau terdapat rumah
sakit dengan pelayanan terbatas (limited care facilities) harus dilindungi
seluruhnya dengan sistem springkler otomatik diawasi yang disetujui OBS
sesuai persyaratan dalam butir 5.3, kecuali bila diperbolehkan oleh butir
5.3.2.10.1.
5.3.2.10.3 Sistem springker yang disyaratkan pada butir 5.3.2.10.1 atau 5.3.2.10.2
harus dipasang sesuai SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
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5.3.2.10.4 Pada gedung dengan Konstruksi Tipe I dan Konstruksi Tipe II, harus
diizinkan memasang proteksi alternatif sebagai pengganti sistem
springkler, yang tidak mengakibatkan gedung tersebut menjadi di
klasifikasikan sebagai non-springkler, pada daerah khusus di mana OBS
telah melarang digunakan springkler.
5.3.2.10.5 Dalam hal persyaratan teknis ini mengizinkan pengecualian untuk gedung
atau kompartemen asap yang diproteksi seluruhnya dengan springkler,
maka sistem springkler harus memenuhi kriteria berikut:
(1) Harus sesuai dengan ketentuan butir 5.3.
(2) Harus dipasang sesuai dengan ketentuan SNI 03-3989-2000, atau
edisi terbaru, kecuali bila instalasi tersebut adalah suatu sistem yang
sudah disetujui.
(3) Harus dihubungkan secara elektrik dengan sistem alarm kebakaran.
(4) Harus sepenuhnya diawasi.
(5) Dalam Konstruksi Tipe I dan Konstruksi Tipe II, dalam hal OBS telah
melarang springkler, metoda atau sarana proteksi alternatif yang
disetujui harus diizinkan untuk mengganti sistem proteksi springkler
pada daerah yang ditentukan (specified areas) sehingga tidak
menyebabkan suatu gedung di klasifikasikan sebagai “tidak dilindungi
springkler” (nonsprinklered).
5.3.2.10.6 Dalam hal persyaratan teknis ini mengizinkan pengecualian untuk gedung
atau kompartemen asap yang diproteksi seluruhnya dengan springkler
dan secara spesifik merujuk bab ini, maka sistem springkler tersebut harus
memenuhi kriteria berikut:
(1) Harus dipasang pada seluruh gedung atau kompatermen asap, sesuai
dengan ketentuan butir 5.3.
(2) Harus dipasang sesuai SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru, kecuali
bila sistem springkler tersebut adalah sistem terpasang yang disetujui
OBS.
(3) Harus dihubungkan secara elektrik dengan sistem alarm kebakaran.
(4) Harus sepenuhnya diawasi.
(5) Harus dilengkapi dengan spingkler respon-cepat terdaftar atau
sprigkler residential terdaftar di semua kompartemen asap yang berisi
kamar tidur pasien.
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(6) Springkler respon standar harus diizinkan untuk terus digunakan
dalam daerah sistem springkler yang sudah terpasang (existing) di
mana
springkler respon-cepat dan springkler residential belum
terdaftar digunakan pada lokasi semacam ini pada waktu pemasangan
springkler itu.
(7) Springkler respon standar harus diizinkan untuk digunakan dalam
daerah berbahaya (hazardous areas) yang dilindungi sesuai ketentuan
untuk daerah berbahaya.
5.3.2.10.7 Daerah berbahaya yang terpisah harus diizinkan untuk diproteksi sesuai
dengan ketentuan butir 5.3.1.4. Untuk instalasi baru dalam gedung
perawatan kesehatan yang sudah ada, yang mana terdapat lebih dari dua
springkler dipasang pada suatu ruang, harus disediakan deteksi aliran air
yang akan membunyikan alarm kebakaran gedung atau untuk memberi
tanda, ke lokasi yang selalu dijaga petugas, seperti ruang PABX, ruang
petugas Sekuriti, atau ruang darurat, sehingga tindakan korektif yang
diperlukan dapat diambil.
5.3.2.10.8 Tirai yang baru diperkenalkan untuk kubikel di daerah proteksi springkler
harus dipasang sesuai SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
5.3.2.11. Hunian Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Baru.
5.3.2.11.1 Semua gedung yang diklasifikasikan sebagai Kondisi Penggunaan II,
Kondisi Penggunaan III, Kondisi Penggunaan IV, atau Kondisi
Penggunaan V harus dilindungi seluruhnya dengan suatu sistem
springkler otomatik diawasi yang disetujui OBS sesuai dengan
persyaratan dalam 5.3.2.11.2 .
5.3.2.11.2 Sistem springkler otomatik yang disyaratkan oleh butir 5.3.2.11.1 harus
sebagai berikut:
(1) Sesuai dengan butir 5.3.
(2) Dipasang sesuai dengan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
(3) Dihubungkan secara elektrik dengan sistem alarm kebakaran.
(4) Diawasi sepenuhnya.
5.3.2.12.

Hunian Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Yang Sudah Ada .

5.3.2.12.1 Dalam hal disyaratkan, fasilitas ini harus diproteksi seluruhnya dengan
sistem springkler otomatik yang diawasi dan disetujui, sesuai dengan
ketentuan butir 5.3.2.12.2.
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5.3.2.12.2 Dalam hal persyaratan teknis ini mengizinkan pegecualian untuk hunian
tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang sepenuhnya diproteksi
dengan springkler, atau kompartemen asap yang diproteksi springkler,
maka sistem springkler harus sebagai berikut:
(1) Sesuai dengan butir 5.3.
(2) Dipasang sesuai dengan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
(3) Dihubungkan secara elektrik dengan sistem alarm kebakaran.
(4) Diawasi sepenuhnya.
5.3.2.13. Hotel dan Asrama Baru.
5.3.2.13.1 Semua gedung, kecuali gedung yang memanuhi ketentuan 5.3.2.13.2,
harus diproteksi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik yang
diawasi dan yang disetujui, sesuai dengan ketentuan 5.3.2.13.3.
5.3.2.13.2 Proteksi springkler otomatik tidak disyaratkan dalam semua kamar tidur
tamu atau kamar tamu suite yang mempunyai pintu membuka langsung ke
salah satu dari berikut ini:
(1) Ke luar ke jalan atau ke tingkat dasar (grade level).
(2) Akses Eksit Exterior (Exterior exit access) yang ditempatkan sesuai
ketentuan pada gedung sampai dengan tiga tingkat di atas tingkat
dasar.
5.3.2.13.3 Dalam hal suatu sistem springkler otomatik dipasang, baik untuk proteksi
seluruh atau sebagian gedung, maka sistem tersebut harus sesuai
dengan butir 5.3, yang diubah oleh 5.3.2.13.4; dalam gedung yang
tingginya sampai dengan empat tingkat di atas tingkat dasar, sistem
sesuai dengan standar instalasi sistem springkler untuk hunian residential
sampai dengan empat lantai, dibolehkan.
5.3.2.13.4 Persyaratan untuk penghalang angin (draft stops) dan persyaratan untuk
springkler yang dipasang memenuhi SNI 03-3989-2000, atau edisi
terbaru, tidak diperlukan untuk bukaan yang memenuhi ketentuan bukaan
vertikal tak terlindung dan tak tersembunyi dalam konstruksi bangunan
gedung di mana bukaan tersebut berada di dalam kamar tamu atau kamar
tamu suit.
5.3.2.13.5 Springkler respon cepat terdaftar atau springkler residential terdaftar harus
digunakan pada seluruh kamar tamu dan kamar tamu suit.
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5.3.2.13.6 Gedung terbuka untuk parkir yang memenuhi standar bangunan gedung
parkir5, dan menerus (contiguous) dengan hotel dan asrama harus
dibebaskan dari persyaratan springkler menurut butir 5.3.2.13.1.
5.3.2.14.

Hotel dan Asrama Yang Sudah Ada.

5.3.2.14.1 Untuk semua gedung bertingkat tinggi, kecuali di mana kamar tamu atau
kamar tamu suite mempunyai akses eksit sesuai dengan jalan eksterior
akses eksit, harus diproteksi seluruhnya dengan sistem springkler diawasi
yang disetujui sesuai butir 5.3.2.14.2.
5.3.2.14.2 Di mana sistem springkler otomatik dipasang, baik untuk proteksi seluruh
atau sebagian gedung, maka sistem tersebut harus sesuai dengan butir
5.3, yang diubah oleh butir 5.3.2.14.3 dan 5.3.2.14.4; dalam gedung yang
tingginya sampai dengan empat tingkat di atas tingkat dasar, dibolehkan
sistem sesuai standar instalasi sistem springkler untuk hunian residential,
5.3.2.14.3 Persyaratan untuk penghalang angin (draft stops) dan persyaratan untuk
springkler yang dipasang berdekatan dalam SNI 03-3989-2000, atau edisi
terbaru, tidak diperlukan untuk bukaan yang memenuhi ketentuan bukaan
vertikal tak terlindung dan tak tersembunyi dalam konstruksi bangunan
gedung di mana bukaan tersebut berada di dalam kamar tamu atau kamar
tamu suit.
5.3.2.14.4 Dalam kamar tamu dan kamar tamu suit, instalasi springkler tidak
diperlukan di dalam ruang kecil yang tidak melebihi 2,2 m2 dan di dalam
kamar mandi yang tidak melebihi 5,1 m2 .
5.3.2.15. Apartemen Baru.
5.3.2.15.1 Semua gedung, kecuali yang memenuhi ketentuan butir 5.3.2.15.2, harus
diproteksi keseluruhannnya dengan suatu sistem springkler otomatik
diawasi yang disetujui dipasang memenuhi ketentuan butir 5.3.2.15.3.
5.3.2.15.2 Sistem springkler tidak disyaratkan dalam gedung di mana setiap unit
hunian rumah tinggal menyediakan salah satu dari berikut ini:
(1) Suatu pintu yang membuka langsung ke jalan atau halaman pada
tingkat dasar.
(2) Akses langsung ke suatu tangga luar yang memenuhi ketentuan
tangga dan melayani maksimum dua unit hunian rumah tinggal,
keduanya berada pada lantai yang sama.

5
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(3) Akses langsung ke suatu tangga luar yang hanya melayani unit
tersebut dan dipisahkan dari semua bagian lain gedung oleh sekat api
dengan tingkat ketahanan api 1 jam tanpa bukaan.
5.3.2.15.3 Dalam hal sistem springkler otomatik dipasang untuk proteksi seluruh atau
sebagian gedung, sistem tersebut harus dipasang memenuhi ketentuan
butir 5.3, yang diubah oleh 5.3.2.15.4 dan 5.3.2.15.5. Dalam gedung yang
tingginya sampai empat tingkat di atas tingkat dasar, harus diizinkan
sistem sesuai standar instalasi sistem springkler untuk hunian residential.
5.3.2.15.4 Dalam gedung yang diproteksi dengan springkler sesuai ketentuan SNI
03-3989-2000, atau edisi terbaru, ruang kecil dengan luas kurang dari 1,1
m2 di dalam unit hunian individual, springkler tidak perlu disyaratkan.
Ruang kecil ukuran berapapun yang berisi peralatan seperti mesin cuci,
mesin pengering, tungku pemanas, atau pemanas air, harus diproteksi
dengan springkler.
5.3.2.15.5 Persyaratan untuk penghalang angin (draft stop) dan persyaratan untuk
springkler yang dipasang memenuhi SNI 03-3989-2000, atau edisi
terbaru, tidak diperlukan untuk bukaan yang memenuhi ketentuan bukaan
vertikal tak terlindung dan tak tersembunyi dalam konstruksi bangunan
gedung di mana bukaan tersebut berada di dalam hunian rumah tinggal.
5.3.2.15.6 Springkler respon cepat terdaftar dan springkler residential terdaftar harus
digunakan pada seluruh unit hunian.
5.3.2.15.7 Gedung terbuka untuk parkir yang memenuhi standar struktur parkir, dan
yang menerus (contiguous) dengan gedung apartmen harus dibebaskan
dari persyaratan springkler menurut butir 5.3.2.15.1.
5.3.2.15.8 Gedung dengan bukaan tak terlindungi sesuai untuk ruang komunikasi
(communicating space) harus diproteksi seluruhnya oleh sistem springkler
otomatik diawasi yang disetujui, sesuai persyaratan pemadaman.
5.3.2.16. Apartemen Yang Sudah Ada.
5.3.2.16.1 Dalam hal dipasang sistem springkler otomatik, untuk proteksi seluruh
atau sebagian gedung, sistem tersebut harus dipasang memenuhi
ketentuan butir 5.3, yang diubah oleh 5.3.2.16.2 dan 5.3.2.16.3. Dalam
gedung yang tingginya sampai empat tingkat di atas tingkat dasar, harus
diizinkan sistem sesuai dengan standar instalasi sistem springkler untuk
hunian residential
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5.3.2.16.2 Dalam unit hunian individual, tidak disyaratkan instalasi springkler di
dalam ruang kecil yang tidak melebihi 2,2 m2 dan di dalam kamar mandi
yang tidak melebihi 5,1 m2. Ruang kecil ukuran berapapun yang berisi
peralatan seperti mesin cuci, mesin pengering, tungku pemanas, atau
pemanas air, harus diproteksi dengan springkler.
5.3.2.16.3 Persyaratan untuk penghalang angin (draft stop) dan persyaratan untuk
springkler yang dipasang memenuhi SNI 03-3989-2000, atau edisi
terbaru, tidak diperlukan untuk bukaan yang memenuhi ketentuan bukaan
vertikal tak terlindung dan tak tersembunyi dalam konstruksi bangunan
gedung di mana bukaan tersebut berada di dalam unit hunian.
5.3.2.16.4 Gedung yang memilih opsi 3 harus dilengkapi dengan sistem proteksi
springkler otomatik yang dipasang memenuhi ketentuan 5.3.2.16.4.1
sampai dengan 5.3.2.16.6.
5.3.2.16.4.1 Springkler otomatik harus dipasang dalam koridor, sepanjang langitlangit koridor, dengan menerapkan persyaratan jarak-antara yang
ditentukan dalam standar yang diacu oleh butir 5.3.2.16.1.
5.3.2.16.4.2 Sistem springkler otomatik harus dipasang di dalam setiap unit hunian
yan mempunyai satu bukaan pintu ke koridor, dengan springkler
tersebut ditempatkan di atas tengah-tengah pintu, kecuali pintu ke
dalam unit hunian tersebut memiliki tingkat ketahanan api tidak kurang
dari 20 menit dan akan menutup sendiri.
5.3.2.16.4.3

Kualitas pemasangan (workmanship) dan bahan instalasi springkler
yang disyaratkan untuk bangunan gedung yang memakai opsi 3 harus
dilengkapi dengan proteksi springkler otomatik harus memenuhi
persyaratan springkler otomatik dan peralatan pemadaman lainnya.

5.3.2.16.4.4 Dalam hal opsi 3 diterapkan agar dapat diizinkan penggunaan pintu
kayu tebal 44 mm, inti padat direkat sesuai persyaratan , maka
springkler harus dipasang di dalam eksit terlindung (exit enclosure)
sesuai ketentuan dalam SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.
5.3.2.16.5

Gedung yang memilih opsi 4 harus diproteksi seluruhnya dengan
sistem springkler otomatik yang disetujui, sesuai dengan ketentuan
5.3.2.16.1 dan memenuhi persyaratan butir 5.3 untuk pengawasan
gedung yang tingginya lebih dari enam tingkat.

5.3.2.16.6

Dalam hal springkler digunakan sebagai pilihan (option) terhadap
persyaratan manapun dalam persyaratan teknis ini, maka springkler
harus dipasang pada seluruh gedung sesuai persyaratan opsi tersebut.
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5.3.2.17.

Gedung Penginapan (Lodging and Rooming Houses).

5.3.2.17.1 Semua gedung baru, kecuali yang memenuhi persyaratan dalam butir
5.3.2.17.2, harus diproteksi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik
yang disetujui sesuai persyaratan dalam butir 5.3.2.17.3.
5.3.2.17.2 Sistem springkler otomatik tidak disyaratkan dalam hal setiap kamar tidur
mempunyai pintu yang membuka langsung ke luar gedung pada level
jalan atau level dasar, atau ada pintu yang membuka langsung ke luar
menuju ke tangga luar yang memenuhi persyaratan.
5.3.2.17.3 Dalam hal sistem springkler otomatik disyaratkan atau digunakan sebagai
suatu metoda alternatif untuk proteksi sebagian atau seluruh gedung,
sistem tersebut harus sesuai dengan butir 5.3 dari persyaratan teknis ini
dan butir 5.3.2.17.3.1 sampai dengan butir 5.3.2.17.3.6.
5.3.2.17.3.1 Pengaktifan sistem springkler otomatik harus mengaktifkan sistem
alarm kebakaran sesuai dengan butir 5.7.
5.3.2.17.3.2 Sistem yang sesuai dengan standar instalasi sistem springkler untuk
hunian residential dibolehkan untuk gedung yang tingginya sampai
dengan empat tingkat.
5.3.2.17.3.3 Sistem yang sesuai dengan standar instalasi sistem springkler untuk
hunian rumah tinggal satu atau dua keluarga dan rumah fabrikasi
dibolehkan dalam hal persyaratan berikut ini dipenuhi
(1) Gedung penginapan ini tidak merupakan bagian dari hunian
campuran (mixed occupancy).
(2) Lobi masuk (entrance foyer) harus diproteksi dengan springkler.
(3) Rumah penginapan dengan tempat menginap (sleeping
accomodation) lebih dari delapan penghuni harus diperlakukan
sebagai hunian dua keluarga, dalam hal persyaratan penyediaan
air.
5.3.2.17.3.4 Dalam gedung yang diproteksi sistem springkler sesuai persyaratan SNI
03-3989-2000, atau edisi terbaru, ruang kecil yang tidak melebihi 1,1 m2
dalam unit hunian individual tidak perlu dipasang springkler.
5.3.2.17.3.5 Dalam gedung yang diproteksi sistem springkler sesuai persyaratan SNI
03-3989-2000, atau edisi terbaru, ruang kecil ukuran berapapun yang
berisi peralatan seperti mesin cuci, mesin pengering, tungku pemanas,
atau pemanas air, harus diproteksi dengan springkler.
5.3.2.17.3.6 Dalam rumah penginapan yang sudah ada, springkler tidak diperlukan
dalam ruang kecil yang luasnya tidak lebih dari 2,2 m2 dan dalam kamar
mandi yang luasnya tidak lebih dari 5,1 m2 .
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5.3.2.18.

Rumah Tinggal dengan Satu dan Dua-Keluarga.

5.3.2.18.1 Semua hunian rumah tinggal satu dan dua-keluarga yang baru harus
diproteksi seluruhnya dengan suatu sistem springkler otomatik yang
disetujui, sesuai dengan persyaratan butir 5.3.2.18.2.
5.3.2.18.2 Apabila dipasang sistem springkler otomatik, baik untuk seluruh atau
sebagian gedung, sistem tersebut harus sesuai dengan persyaratan
springkler otomatis dan peralatan pemadaman lain; dalam gedung yang
tingginya sampai empat tingkat, sistem sesuai persyaratan standar
instalasi sistem springkler untuk jenis hunian residential dan standar
instalasi springkler untuk jenis hunian rumah tinggal satu dan dua
keluarga dan rumah fabrikasi dibolehkan.
5.3.2.19.

Hunian Rumah Singgah dan Perawatan (Residential Board and
Care) Baru.

5.3.2.19.1 Fasilitas Besar.
5.3.2.19.1.1 Umum.
Semua gedung harus diproteksi secara menyeluruh dengan sistem
springkler otomatik yang disetujui yang dipasang sesuai SNI 03-39892000, atau edisi terbaru, dan dilengkapi dengan springkler respon-cepat
(quick response) atau springkler residential secara menyeluruh
(throughout).
5.3.2.19.1.2 Supervisi.
Sistem springkler otomatik harus dilengkapi dengan perangkat supervisi
elektrikal sesuai dengan ketentuan butir 5.3.1.7.
5.3.2.19.2 Fasilitas Kecil.
5.3.2.19.2.1 Semua fasilitas, kecuali yang memenuhi persyaratan butir 5.3.2.19.2.2,
harus diproteksi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik yang
disetujui, yang dipasang dengan sesuai dengan persyaratan butir
5.3.2.19.2.3, menggunakan springkler jenis respon cepat atau
springkler residential.
5.3.2.19.2.2 Sebaliknya, springkler tidak disyaratkan dalam rumah singgah dan
perawatan (board-and-care) yang melayani delapan atau kurang
penghuni apabila seluruh penghuni mampu bergerak sebagai kelompok
ke tempat aman dalam waktu tiga menit.
5.3.2.19.2.3 Dalam hal sistem springkler otomatik dipasang, untuk proteksi seluruh
atau sebagian gedung, persyaratan berikut ini harus dipenuhi:
(1)
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(2)

Kecukupan sistem penyediaan air harus dilaporkan kepada OBS.

5.3.2.19.2.3.1 Sistem springkler otomatik sesuai standar instalasi sistem springkler
untuk jenis hunian residential, harus diizinkan dalam fasilitas yang
tingginya sampai dengan empat tingkat. Semua ruangan yang dapat
dihuni dan semua ruang kecil harus dipasang springkler.
5.3.2.19.2.3.2 Suatu sistem springkler otomatik dengan kemampuan penyediaan air
30 menit, dan memenuhi persyaratan berikut serta memenuhi standar
instalasi sistem springkler untukjenis hunian rumah tingggal satu atau
dua keluarga dan rumah fabrikasi, harus diizinkan:
(1) Semua ruangan yang dapat dihuni dan semua ruang kecil
dipasang springkler.
(2) Fasilitas dengan penghuni lebih dari delapan orang harus
diperlakukan sebagai hunian rumah tinggal dua-keluarga dalam
hal penyediaan air.
5.3.2.19.2.4 Sistem springkler otomatik yang dipasang sesuai ketentuan SNI 033989-2000, atau edisi terbaru dan standar instalasi sistem springkler
untuk hunian residential, harus dilengkapi dengan supervisi elektrikal
sesuai persyaratan butir 5.3.1.7.
5.3.2.19.2.5 Sistem springkler otomatik yang dipasang sesuai standar instalasi
sistem springkler untuk hunian rumah tinggal satu atau dua keluarga
dan rumah fabrikasi, harus dilengkapi katup supervisi dengan salah
satu metoda berikut ini:
(1) Sebuah katup kontrol terdaftar yang sekaligus menutup sistem air
minum dan sistem springkler dan memisahkan penutupan untuk
sistem air minum saja.
(2) Supervisi elektrikal sesuai persyaratan 5.3.1.7.
(3) Penutupan katup yang harus mengaktifkan sinyal suara yang bisa
terdengar dalam fasilitas ini.
5.3.2.19.2.6 Sistem pemipaan springkler yang melayani tidak lebih dari enam
springkler untuk daerah berbahaya terisolasi manapun harus diizinkan
dipasang sesuai ketentuan butir 5.3.1.4 dan harus memenuhi
persyaratan berikut ini:
(1) Pada instalasi baru, apabila terdapat lebih dari dua springkler
dipasang dalam satu daerah, harus disediakan pendeteksi aliran air
yang mengaktifkan sistem alarm kebakaran.
2) Lamanya penyediaan
5.3.2.19.2.3.2.
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5.3.2.20.

Fasilitas Hunian Rumah Singgah dan Perawatan (Residential Board
and Care)Yang Sudah Ada.

5.3.2.20.1 Fasilitas Besar.
5.3.2.20.1.1 Umum.
Apabila dipasang sistem springkler otomatik, untuk proteksi seluruh
atau sebagian gedung, sistem springkler harus dipasang sesuai dengan
persyaratan dalam butir 5.3, yang diubah dengan ketentuan butir
5.3.2.20.1.1.1 sampai dengan butir 5.3.2.20.1.1.3.
5.3.2.20.1.1.1 Dalam gedung yang tingginya tidak lebih dari empat tingkat, suatu
sistem springkler yang memenuhi standar instalasi sistem springkler
untuk jenis hunian residential, dibolehkan.
5.3.2.20.1.1.2 Springkler otomatik tidak disyaratkan dalam ruang kecil yang luasnya
tidak lebih dari 2,2 m2 dan dalam kamar mandi yang luasnya tidak
lebih dari 5,1 m2 , dengan syarat ruang tersebut dibatasi oleh dinding
plesteran atau bahan lain yang setara dengan tingkat ketahanan api
15 menit.
5.3.2.20.1.1.3 Pengaktifan sistem alarm kebakaran tidak disyaratkan untuk instalasi
yang sudah ada yang dipasang sesuai persyaratan butir 5.3.2.20.1.5.
5.3.2.20.1.2 Gedung Bertingkat Tinggi.
Semua gedung bertingkat tinggi harus diproteksi seluruhnya dengan
sistem springkler otomatik tersupervisi yang disetujui sesuai dengan
persyaratan butir 5.3.2.20.1, yang diubah oleh butir 5.3.2.20.1.3. Sistem
semacam ini harus mengaktifkan sistem alarm kebakaran.
5.3.2.20.1.3 Ruang Kecil dan Kamar Mandi.
Springkler otomatik tidak disyaratkan dalam ruang kecil yang sisi
terkecilnya tidak melebihi 915 mm, luasnya tidak melebihi 2,2 m2 , dan
dinding dan langit-langitnya dibuat dari bahan tidak-terbakar
(noncombstible) atau bahan terbakar-terbatas (limited-combustible).
5.3.2.20.1.4 Supervisi.
Sistem springkler otomatik tersupervisi sesuai dengan persyaratan butir
5.3; alarm aliran air tidak perlu ditransmisikan ke luar dari kawasan
fasilitas ini.
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5.3.2.20.1.5 Pilihan Penyediaan Air Minum.
Pemipaan springkler yang melayani tidak lebih dari enam springkler
untuk daerah berbahaya terisolasi manapun sesuai persyaratan butir
5.3.1.4 harus diizinkan; dalam instalasi yang baru apabila lebih dari dua
springkler dipasang pada satu daerah, deteksi aliran air harus
disediakan agar mengaktifkan sistem alarm kebakaran.
5.3.2.20.2 Fasilitas Kecil.
5.3.2.20.2.1 Dalam hal dipasang sistem springkler otomatik, untuk proteksi seluruh
atau sebagian gedung, persyaratan berikut ini harus dipenuhi:
(1) Sistem harus memenuhi persyaratan
mengaktifkan sistem alarm kebakaran.

butir

5.3

dan

harus

(2) Kecukupan penyediaan air harus dilaporkan kepada OBS.
5.3.2.20.2.1.1 Dalam fasilitas yang memiliki kemampun evakuasi cepat (prompt
evacuation capability facilities) harus dipenuhi persyaratan berikut ini:
(1) Suatu sistem springkler otomatik sesuai standar instalasi
springkler untuk jenis hunian rumah tinggal satu dan dua keluarga
dan rumah fabrikasi, dibolehkan.
(2) Springkler otomatik tidak diperlukan dalam ruang kecil yang
luasnya tidak lebih dari 2,2 m2 dan dalam kamar mandi yang
luasnya tidak lebih dari 5,1 m2, dengan syarat ruang tersebut
dilapisi dengan dinding plesteran atau bahan lain yang memiliki
tingkat ketahanan api 15 menit.
5.3.2.20.2.1.2 Dalam fasilitas yang berkemampuan evakuasi lambat dan tidak praktis
(slow and impractical evacuation capability) harus memenuhi
persyaratan berikut ini:
(1) Sistem springkler otomatik sesuai standar instalasi springkler
untuk jenis hunian rumah tinggal satu dan dua keluarga dan
rumah fabrikasi, dengan penyediaan air 30 menit, dibolehkan.
(2) Semua ruang yang dapat dihuni dan semua ruang kecil harus
dipasang springkler.
(3) Springkler otomatik tidak diperlukan dalam kamar mandi yang
luasnya tidak lebih dari 5,1 m2, dengan syarat ruang tersebut
dilapisi dengan dinding plesteran atau bahan lain yang memiliki
tingkat ketahanan api 15 menit.
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5.3.2.20.2.1.3 Dalam fasilitas evakuasi baik cepat maupun lambat (promp and slow
evacuation) apabila sistem springkler otomatik dipasang sesuai
persyaratan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru, springkler tidak
disyaratkan dipasang dalam ruang kecil yang tidak lebih dari 2,2 m2
dan dalam kamar mandi yang tidak lebih dari 5,1 m2 , dengan
ketentuan bahwa ruang tersebut dilapisi dengan dinding plesteran
atau bahan lain yang memiliki tingkat ketahanan api 15 menit.
5.3.2.20.2.1.4 Dalam fasilitas kemampuan evakuasi cepat (prompt evacuation
capability facilities) yang tingginya sampai dengan empat tingkat,
sistem yang dipasang sesuai standar instalasi sistem springkler untuk
jenis hunian residential, dibolehkan.
5.3.2.20.2.1.5 Dalam fasilitas kemampuan evakuasi yang tidak praktis (impractical
evacuation capability) yang tingginya sampai dengan empat tingkat,
persyaratan berikut ini harus dipenuhi:
(1)

Sistem yang diapsang sesuai standar instalasi sistem springkler
untuk hunian residential. dibolehkan.

(2)

Semua ruang yang dapat dihuni dan semua ruang kecil harus
dipasang springkler.

(3)

Springkler otomatik tidak diperlukan dalam kamar mandi yang
luasnya tidak lebih dari 5,1 m2, dengan syarat ruang tersebut
dibatasi oleh dinding plesteran atau bahan lain yang setara
dengan tingkat ketahanan api 15 menit.

5.3.2.20.2.1.6 Pengaktifan sistem alarm kebakaran tidak disyaratkan untuk instalasi
yang diapasang dengan persyaratan butir 5.3.2.20.2.2.
5.3.2.20.2.2 Semua fasilitas yang memiliki kemampuan evakuasi yang tidak praktis
(impractical evacuation capability) harus diproteksi secara keseluruhan
dengan suatu sistem springkler otomatik diawasi yang disetujui, yang
dipasang sesuai persyaratan butir 5.3.2.20.2.1.
5.3.2.20.3
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Pemipaan springkler yang melayani tidak lebih dari enam springkler
untuk daerah berbahaya terisolasi manapun harus diizinkan dipasang
sesuai persyaratan 5.3.1.4 dan harus memenuhi persyaratan berikut:
(1)

Dalam instalasi baru, dalam hal tidak lebih dari dua springkler
dipasang pada satu ruangan, harus dipasang deteksi aliran air
untuk mengaktifkan sistem alarm kebakaran.

(2)

Kecukupan penyediaan air harus sesuai persyaratan butir
5.3.2.20.2.
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5.3.2.21.

Hunian Perdagangan Baru.

5.3.2.21.1 Hunian perdagangan harus dilindungi dengan sistem springkler otomatik
yang disetujui sesuai butir 5.3 sebagai berikut:
(1)

Seluruh hunian perdagangan setinggi tiga tingkat atau lebih.

(2)

Seluruh hunian perdagangan melebihi luas lantai kotor 1115 m2 .

(3)

Seluruh tingkat di bawah tingkat eksit pelepasan di mana lantai
tersebut melebihi luas 232 m2 dan digunakan untuk penjualan,
penyimpanan, atau pengolahan (handling) barang dapat-terbakar
(combustible goods and merchandise).

(4)

Seluruh jenis hunian campuran dilindungi sebagaimana jenis
hunian campuran sesuai persyaratan pada butir 5.3.2.21.1 (1), (2),
atau (3), untuk jenis hunian perdagangan.

5.3.2.21.2 Sistem springkler otomatik di dalam jenis hunian perdagangan Kelas A
harus tersupervisi sesuai dengan butir 5.3.1.7.
5.3.2.21.3 Gedung perdagangan eceran barang curah (bulk merchandising retail
buildings) harus dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik
diawasi yang disetujui sesuai dengan butir 5.3 dan ketentuan yang
sesuai dari :
(1)

SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru,

(2)

Kode tentang Cairan mudah menyala dan mudah terbakar
(Flammable and Combustible Liquid Code).6

(3)

Kode untuk manufaktur dan penyimpanan produk aerosol, (Code
for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).7

(4)

Persyaratan pemadaman (Extinguishing Requirements) 8

5.3.2.21.4 Gedung Mal (mall buildings).
5.3.2.21.4.1 Sistem Pemadaman Otomatik.
5.3.2.21.4.1.1 Gedung mal dan bangunan gedung pendukungnya harus seluruhnya
diproteksi dengan suatu sistem springkler otomatik tersupervisi yang
disetujui, sesuai dengan butir 5.3, butir 5.3.1.7 dan 5.3.2.21.4.1.
5.3.2.21.4.1.2 Sistem harus dipasang dengan cara sedemikian sehingga bagian
manapun yang melayani ruang penghuni dapat dimatikan/dihentikan
sementara tanpa mengganggu pengoperasian bagian sistem lainnya
yang melayani mal.

6

NFPA 30
NFPA 30B
8
NFPA 101
7
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5.3.2.21.4.2

Sambungan Slang.

5.3.2.21.4.2.1 Harus disediakan outlet untuk slang (hose outlet) yang disambungkan
ke suatu sistem untuk mengalirkan 950 L/menit pada lokasi yang
secara hidrolik paling jauh.
5.3.2.21.4.2.2 Outlet harus dipasok dari sistem springkler zona mal dan harus
dihitung secara hidrolik.
5.3.2.21.4.2.3 Slang outlet harus disediakan pada setiap lokasi berikut :

5.3.2.22.

(1)

Di dalam mal, pada pintu masuk ke setiap terusan eksit (exit
passage) atau koridor.

(2)

Pada setiap level lantai pendaratan (floor level landing) di dalam
jalur tangga terlindung (enclosed stairways) yang membuka
lagsung ke mal.

(3)

Pada pintu masuk untuk umum bagian luar ke dalam mal.

Hunian Perdagangan Yang Sudah Ada.

5.3.2.22.1 Hunian perdagangan, kecuali gedung satu tingkat yang memenuhi
ketentuan lantai dasar (street floor), sebagaimana disyaratkan untuk
lantai dasar, harus diproteksi dengan sistem springkler otomatik yang
disetujui sesuai SNI 03-3989-2000 sebagai berikut :
(1) Seluruh hunian perdagangan dengan satu lantai lebih dari 1400 m2 .
(2) Seluruh hunian perdagangan dengan luas kotor lebih dari 2800 m2 .
(3) Seluruh tingkat di bawah level eksit pelepasan yang luas lantainya
melebihi luas 232 m2 dan digunakan untuk penjualan, penyimpanan,
atau pengolahan (handling) barang termasuk baran dagangan yabg
dapat-terbakar (combustible goods and merchandise).
(4) Seluruh hunian campuran dilindungi sebagai hunian campuran di
mana berlaku kondisi butir 5.3.2.21.1 (1), (2), atau (3), untuk hunian
perdagangan.
5.3.2.22.2 Gedung perdagangan grosir jumlah besar (bulk merchandising retail
buildings) harus dilindungi seluruhnya dengan sistem springkler otomatik
tersupervisi yang disetujui sesuai dengan butir 5.3 dan ketentuan yang
cocok dari:
(1) SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru,
(2) Kode tentang Cairan mudah menyala dan mudah terbakar
(Flammable and Combustible Liquid Code).
(3) Kode untuk manufaktur dan penyimpanan produk aerosol, (Code for
the Manufacture and Storage of Aerosol Products).
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(4) Persyaratan sistem proteksi kebakaran.
5.3.2.23.

Bangunan gedung Bawah Tanah dan Bangunan gedung Tanpa
Jendela.
Bangunan gedung bawah tanah dan bangunan gedung dengan akses
terbatas, dan semua daerah (areas) dan lantai yang dilintasi dalam
perjalanan menuju eksit pelepasan, harus diproteksi dengan
sistem
springkler otomatik tersupervisi yang disetujui sesuai butir 5.3, kecuali
bila bangunan gedung tersebut memenuhi salah satu dari berikut ini :
(1) Bangunan gedung tersebut mempunyai kepadatan hunian 50 orang
atau kurang dalam bangunan gedung bawah tanah baru atau bagian
akses terbatas dari bangunan gedung tersebut.
(2) Bangunan gedung tersebut mempunyai kapadatan hunian 100 orang
atau kurang dalam bangunan gedung bawah tanah yang sudah ada
atau bagian akses terbatas dari bangunan gedung tersebut.
(3) Bangunan gedung tersebut merupakan bangunan gedung bawah
tanah satu tingkat atau bangunan gedung akses terbatas yang
diizinkan mempunyai eksit tunggal, dengan jalur lintasan utama tidak
lebih dari 15 m.

5.3.2.24.

Gedung Bertingkat Tinggi.

5.3.2.24.1 Gedung bertingkat tinggi baru harus diproteksi seluruhnya dengan
sistem springkler otomatik tersupervisi yang disetujui sesuai dengan butir
5.3.
5.3.2.24.2 Gedung bertingkat tinggi yang sudah ada harus diproteksi seluruhnya
dengan sistem springkler otomatik yang disetujui sesuai dengan butir
ini, butir 5.3.2.24.2.1 dan butir 5.3.2.24.2.3.
5.3.2.24.2.1 Setiap pemilik gedung harus membuat surat persetujuan akan
mematuhi ketentuan ini dalam waktu 180 hari sejak menerima
pemberitahuan, atas persetujuan OBS.
5.3.2.24.2.2 OBS harus mengkaji (review) dan menjawab kemauan pemilik untuk
mematuhi ketentuan ini, dalam waktu 60 hari sejak surat persetujuan
pemilik diterima.
5.3.2.24.2.3 Seluruh gedung harus disyaratkan untuk diproteksi dengan sistem
springkler otomatik yang disetujui, dalam waktu 12 tahun secara
bertahap sejak persyaratan teknis ini diberlakukan.
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5.3.2.25.

Hunian Gudang Baru.

5.3.2.25.1 Penyimpanan dengan Penumpukan (atau penimbunan) Tinggi.
Sistem springkler otomatik harus dipasang di seluruh gudang berbagai
hunian dengan luas lebih dari 232 m2 untuk penumpukan tinggi barang
dapat terbakar (high-piled storage of combustibles).
5.3.2.25.2 Penyimpanan Umum.
Sistem springkler otomatik harus dipasang di seluruh gudang berbagai
hunian pada luas lebih dari 1115 m2 yang digunakan untuk menyimpan
barang dapat terbakar (high-piled storage of combustibles).
5.3.2.25.3 Sistem springkler otomatik harus dipasang di seluruh hunian yang berisi
komoditas yang diklasifikasikan sebagai Grup A Plastik dengan tinggi
lebih dari 1,5 m pada luas lantai lebih dari 232 m3 .
5.3.2.25.4 Gudang (Penyimpanan) Kecil).
Sistem springkler otomatik harus dipasang di seluruh gudang kecil yang
berukuran lebih dari 232 m2 .
5.3.2.25.5 Penyimpanan Ban Mobil Jumlah Besar. (bulk storage of tires).
Gedung dan bangunan gedung yang memiliki gudang penyimpanan ban
dengan volume lebih dari 566 m3 harus dilengkapi/dilindungi seluruhnya
dengan sistem springkler otomatik yang disetujui.
5.3.2.26.

Gedung Untuk Pengerjaan Kayu.
Sistem springkler otomatik yang disetujui harus dipasang dalam gedung
untuk pengerjaan kayu yang luasnya lebih dari 232 m2 yang
menggunakan peralatan, mesin, atau peralatan (appliances), yang
menimbulkan limbah halus mudah terbakar, atau yang menggunakan
bahan halus mudah terbakar.

5.3.2.27.

Gedung Perawatan Harian (Day Care) Baru dan Yang Sudah Ada.
Gedung dengan bukaan tak terlindungi harus diproteksi seluruhnya
dengan sistem springkler otomatik diawasi yang disetujui sesuai dengan
butir 5.3.

5.3.3.

Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan,

5.3.3.1. Sistem springkler yang dipasang sesuai dengan persyaratan teknis ini
harus dipelihara dengan baik sekurang-kurangnya untuk memberikan
tingkat unjuk kerja dan tingkat proteksi sebagaimana dirancang. Pemilik
gedung bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem dan menjaga sistem
tatap dalam kondisi yang baik.
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5.3.3.2. Suatu sistem springkler yang dpasang sesuai persyaratan teknis ini harus
diperiksa, diuji, dan dipelihara sesuai Standar untuk Pemeriksaan,
Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air.
5.3.3.3. Papan Langit-Langit (ceiling tiles) dan pasangan konstruksi langitlangit.
Apabila dipasang springkler otomatik, langit-langit yang diperlukan agar alat
proteksi kebakaran dapat diaktifkan dengan benar sesuai SNI 03-39892000, atau edisi terbaru, harus dipelihara.
5.3.3.4. Tanggung Jawab Pemilik atau Penghuni.
5.3.3.4.1 Pemilik atau pengelola harus menyediakan akses yang siap digunakan
setiap saat ke komponen sistem proteksi kebakaran berbasis air yang
menuntut pemeriksaan, pengujian, atau pemeliharaan.
5.3.3.4.2 Tanggung jawab pelaksanaan pemeliharaan yang baik terhadap sistem
proteksi kebakaran berbasis air harus berada pada pemilik/pengelola
gedung.
5.3.3.4.2.1 Melalui pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan secara berkala, maka
harus dijamin bahwa setiap peralatan berada dalam kondisi operasi yang
baik, atau setiap kerusakan atau kekurangan harus dapat ditunjukkan.
5.3.3.4.2.2 Pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan harus dilaksanakan sesuai
dengan prosedur yang memenuhi atau melebihi persyaratan yang
ditetapkan dalam dokumen ini dan sesuai petunjuk pabrik pembuat
peralatan yang bersangkutan.
5.3.3.4.2.3 Tugas untuk melakukan itu semua harus dilaksanakan oleh petugas
yang mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan
pengalaman.
5.3.3.4.2.4 Apabila pemilik gedung bukan penghuni bangunan gedung, maka pemilik
harus diizinkan untuk mengalihkan tanggung jawab pemeriksaan,
pengujian, dan pemeliharaan atas sistem proteksi kebakaran kepada
penghuni, perusahaan pengelola, atau manajer perorangan, melalui
ketentuan khusus (specific provisions) yang dituangkan dalam dokumen
kontrak sewa, perjanjian pemakaian secara tertulis, atau kontrak
manajemen.
5.3.3.4.3
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Pemilik atau pengelola harus memberitahu OBS, IPK, bila perlu, dan
fasilitas yang menerima alarm, sebelum dilakukan pengujian atau
penutupan suatu sistem atau pasokannya.
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5.3.3.4.4

Pemilik atau pengelola harus segera memperbaiki kekurangan,
memperbaiki bagian-bagian yang rusak, atau kelemahan-kelemahan
lainnya (impairments) yang ditemukan pada waktu melakukan
pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan sesuai persyaratan teknis ini.

5.3.3.4.5

Pemilik gedung atau penghuni tidak boleh melakukan perubahan jenis
hunian, penggunaan atau proses, atau bahan yang dipakai atau
disimpan di dalam gedung tanpa melakukan evaluasi terhadap sistem
proteksi kebakaran atas kemampuannya untuk melindungi jenis hunian
baru, pemakaian baru, atau bahan baru yang digunakan.

5.3.3.4.6

Apabila terjadi perubahan pada klasifikasi hunian, tingkat bahaya,
penyediaan air, komoditas yang disimpan, pengaturan penyimpanan
(storage arrangement), modifikasi bangunan gedung, atau kondisi lain
yang mempengaruhi kriteria instalasi yang telah diidentifikasi, maka
pemilik gedung atau pengelola harus segera mengambil langkah, seperti
mencari kontraktor, atau konsultan, atau tenaga ahli, yang kompeten,
untuk mengevaluasi kecukupan sistem yang dipasang dalam rangka
melindungi gedung atau bahaya (hazard) yang mungkin terjadi.

5.3.3.4.7

Dalam hal sistem proteksi kebakaran berbasis air difungsikan kembali
setelah dilakukan perbaikan akibat kerusakan (following an impairment),
sistem tersebut harus diverifikasi (verified) agar dapat berfungsi dengan
baik.

5.3.3.5.

Catatan (records)

5.3.3.5.1

Catatan mengenai pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan sistem
dan komponennya harus selalu tersedia untuk diperiksa OBS bila
diminta.

5.3.3.5.2

Catatan harus menunjukkan prosedur yang dilakukan (misalnya
pemeriksaan, pengujian, atau pemeliharaan), organisasi yang melakukan
pekerjaan, hasilnya, dan tanggal pelaksanaan pekerjaan tersebut.

5.3.3.5.3

Catatan harus disimpan oleh Pemilik/Pengelola.

5.3.3.5.4

Catatan asli harus disimpan sepanjang umur sistem.

5.3.3.5.5

Catatan berikutnya (subsequent records) harus disimpan untuk jangka
waktu satu tahun setelah pemeriksaan, pengujian, atau pemeliharaan
lanjutan,sebagaimana yang disyaratkan oleh persyaratan teknis ini.
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5.3.3.6. Gedung.
Setiap tahun, dikaitkan dengan suhu udara yang dingin, gedung dengan
sistem pipa basah, harus diperiksa untuk memastikan bahwa jendela, kaca
langit (skylight), pintu, ventilator, bukaan atau penutupan lainnya, ruang
buntu, loteng yang tidak digunakan, menara tangga, bangunan gedung atap,
dan ruang rendah di bawah gedung, tidak mengakibatkan pipa springkler
yang berisi air menjadi beku dan untuk memastikan bahwa terdapat cukup
panas dengan minimum temperatur 4,4°C.
5.3.3.7 Springkler Cadangan.
5.3.3.7.1 Sejumlah springkler cadangan (tidak kurang dari enam) harus selalu
tersedia
dalam bangunan gedung (on the premises) sehingga setiap
springkler yang telah bekerja atau yang rusak dapat segera diganti.
5.3.3.7.1.1 Springkler cadangan tersebut harus sesuai baik tipe maupun
temperature rating dengan semua springkler yang dipasang dalam
gedung tersebut.
5.3.3.7.1.2 Springkler cadangan harus disimpan di dalam sebuah lemari yang
sedemikian sehingga temperatur di dalamnya tidak pernah melebihi 38˚C
(100˚F).
5.3.3.7.1.3 Apabila yang terpasang dalam bangunan gedung adalah dari jenis
sistem springkler kering dengan berbagai ukuran panjang, maka tidak
perlu disediakan springkler kering cadangan, asalkan tersedia alat untuk
memfungsikan kembali sistem tersebut.
5.3.3.7.2 Cadangan springkler harus terdiri atas semua tipe dan rating yang
dipasang, dan memenuhi ketentuan berikut :
(1)

Untuk fasilitas yang dilindungi dengan springkler kurang dari 300, tidak
kurang dari 6 springkler cadangan.

(2)

Untuk fasilitas yang dilindungi dengan springkler antara 300 sampai
1000, tidak kurang dari 12 springkelr cadangan.

(3)

Untuk fasilitas yang dilindungi dengan springkler lebih dari 1000, tidak
kurang dari 24 springkler cadangan.

5.3.3.7.3 Sebuah kunci khusus untuk springkler (special sprinkler wrench) harus
disediakan dan disimpan dalam lemari penyimpan springkler cadangan
yang digunakan untuk melepas dan memasang springkler. Sebuah kunci
khusus springkler harus disediakan untuk setiap tipe springkler yang
terpasang.
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5.3.3.8. Springkler yang melindungi ruangan untuk proses penyemprotan lapisan
(spray coating areas) harus dilindungi terhadap semprotan yang berlebihan.
5.3.3.8.1 Springkler yang dapat terkena akumulasi semprotan yang kelebihan harus
dilindungi dengan kantung plastik dengan tebal maksimum 0,076 mm
(0,003 inch) atau harus dilindungi dengan kantung kertas kecil.
5.3.3.8.2 Tutup pelindung tersebut harus diganti kalau sisa semprotan sudah cukup
terakumulasi.
5.3.3.9. Springkler tidak boleh diubah dalam hal apapun atau diberi ornamen, cat,
atau diberi pelapisan,setelah dikirim dari pabrik pembuatnya.
5.3.3.10. Springkler dan nosel pancar (spray nozzle) otomatik yang digunakan untuk
melindungi peralatan masak jenis komersial dan sistem ventilasi harus
diganti setiap tahun sekali.
Apabiladigunakan springkler tabung kaca (bulb-type sprinklers) atau nosel
pancar otomatik, dan pemeriksaan tahunan menunjukkan tidak ada
penumpukan (akumulasi, buildup) lemak atau kotoran lain pada springkler
atau nosel pancar, maka springkler dan nosel pancar tersebut tidak perlu
diganti.
5.3.3.11. Sistem Pipa Kering.
Sistem pipa kering harus dijaga tetap kering setiap saat.
5.3.3.11.1 Selama musim panas (nonfreezing weather), sistem pipa kering diizinkan
tetap basah apabila satu-satunya pilihan lainnya adalah menghentikan
sistem dari fungsinya sambil menunggu komponen pengganti atau selama
dalam perbaikan.
5.3.3.11.2 Pengering udara harus dipelihara sesuai petunjuk pabrik pembuatnya.
5.3.3.11.3 Kompresor yang digunakan terkait dengan sistem springkler tipe pipa
kering harus dipelihara sesuai petunjuk pabrik pembuatnya.
5.3.3.12. Pengujian Instalasi dan Serah terima.
Apabila pemeliharaan atau perbaikan menuntut penggantian komponen
dalam sistem springkler yang berdampak kepada lebih dari 20 springkler,
maka komponen tersebut harus dipasang dan diuji sesuai dengan
ketentuan dalam SNI 03-3989-2000.
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5.3.4.

Pelemahan/Penurunan Kinerja Sistem.

5.3.4.1. Umum.
Ketentuan dalam sub-pasal ini memberikan persyaratan minimum untuk
mengatasi terjaninya kerusakan pada sistem proteksi kebakaran ber-basis
air. Langkah pengaman harus diambil selama terjadinya kerusakan
(impairment) untuk memastikan bahwa pertambahan risiko telah
diminimalkan dan bahwa lamanya terjadi kerusakan dibatasi.
5.3.4.2. Koordinator Kerusakan.
5.3.4.2.1 Pemilik/pengelola gedung harus menugaskan seorang koordinator
kerusakan (Impairments coordinator) untuk memenuhi persyaratan bab ini.
5.3.4.2.2 Dalam hal tidak ada petugas yang ditunjuk, maka pemilik/pengelola gedung
harus dianggap sebagai koordinator kerusakan (impairments coordinator).
5.3.4.2.3 Dalam hal perjanjian (lease), perjanjian tertulis untuk penggunaan, atau
kontrak manejemen yang secara spesifik menyerahkan kewenangan untuk
melakukan pemeriksaan. pengujian, dan pemeliharaan, atas sistem
proteksi kebakaran, kepada pengelola, perusahaan manajemen, atau
manajer perorangan, maka pihak pengelola, perusahaan manajemen, atau
manajer perorangan tersebut, harus menugasi satu orang koordinator
kerusakan.
5.3.4.3. Sistem Label Kerusakan.
5.3.4.3.1 Sebuah label harus dipasangkan untuk menunjukkan bahwa suatu sistem,
atau bagian dari sistem, telah dihentikan pengoperasiannya/di non aktifkan.
5.3.4.3.2 Label tersebut harus ditempatkan pada setiap sambungan ke Instalasi
Pemadam Kebakaran dan pada katup kontrol, untuk menunjukkan sistem
yang mana, atau bagian dari sistem yang mana, telah dicabut dari layanan.
5.3.4.3.3 OBS harus menetapkan di mana label kerusakan tersebut harus dipasang.
5.3.4.3.4 Peralatan Yang Rusak (impaired equipment)
5.3.4.3.4.1 Peralatan yang rusak harus dianggap sebagai sistem proteksi berbasis
air, atau bagian dari sistem tersebut, yang dihentikan operasinya.
5.3.4.3.4.2 Peralatan yang rusak meliputi tetapi tidak terbatas pada yang berikut ini:
(1) Sistem springkler
(2) Sistem pipa tegak
(3) Sistem slang kebakaran
(4) Pipa utama bawah tanah untuk pemadaman kebakaran
(5) Pompa pemadam kebakaran
(6) Tangki cadangan air pemadam kebakaran
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(7) Sistem penyemprot air yang dipasang tetap
(8) Sistem air-berbusa
(9) Katup kontrol pemadam kebakaran.
5.3.4.3.5

Prarencana Program Kerusakan (preplanned impairment programs)

5.3.4.3.5.1 Semua prarencana perbaikan kerusakan (preplanned impairments)
harus diotorisasi oleh koordinator kerusakan.
5.3.4.3.5.2 Sebelum otorisasi diberikan, koordinator kerusakan bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa prosedur berikut ini telah dilaksanakan:
(1) Luas cakupan dan jangka waktu yang diperkirakan tentang
perbaikan kerusakan telah ditentukan.
(2) Areal atau bangunan gedung yang terlibat telah diperiksa dan
pertambahan risiko telah ditentukan.
(3) Rekomendasai telah diserahkan kepada pengelola atau pemilik
gedung. Apabila sistem proteksi kebakaran yang disyaratkan tidak
dapat berfungsi (atau beroperasi) selama lebih dari 4 jam dalam
masa/periode 24 jam, maka koordinator kerusakan harus mengatur
salah satu dari tindakan berikut ini:
(a)

Evakuasi gedung atau bagian dari gedung yang terkena
dampak dari sistem yang tidak dapat berfungsi.

(b)

Menunjuk seorang pengawas kebakaran yang disetujui.

(c)

Penyediaan sumber/pasokan air darurat.

(d)

Penentuan (establishment) dan implementasi suatu program
untuk menyingkirkan sumber nyala api potensial dan
membatasi jumlah bahan bakar pemicu kebakaran.

(4) Pemberitahuan ke Instansi Pemadam Kebakaran telah diberitahu.
(5) Pemberitahuan ke perusahaan asuransi, perusahaan pengelola
sitem alarm, pemilik/pengelola gedung, dan OBS lainnya.
(6) Pemberitahuan ke pengawas wilayah (area supervisor) yang
terimbas.
(7) Memastikan bahwa sistem label kerusakan telah diimplementasikan.
(8) Memastikan bahwa semua peralatan dan bahan yang diperlukan
telah disiapkan di lokasi terjadinya kerusakan.
5.3.4.3.6

Kerusakan Darurat.

5.3.4.3.6.1 Kerusakan darurat meliputi tetapi tidak terbatas pada kebocoran sistem,
pemutusan penyediaan air, pemipaan yang beku atau pecah, dan
kegagalan pada fungsi peralatan.
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5.3.4.3.6.2 Apabila terjadi kerusakan darurat, harus diambil tindakan darurat untuk
meminimalkan potensi timbulnya kecelakaan dan kerusakan.
5.3.4.3.6.3 Koordinator harus melakukan langkah yang dijelaskan pada butir
5.3.4.3.5.
5.3.4.3.7.

Pemulihan Operasi Sistem,
Bila semua peralatan yang mengalami kerusakan telah dipulihkan ke
kondisi kerja normal, koordinator kerusakan harus memastikan bahwa
prosedur berikut ini telah dilaksanakan:
(1)

Semua pemeriksaan dan pengujian yang perlu telah dilaksanakan
untuk memastikan bahwa sistem yang terkena dampak telah
kembali dapat berfungsi. Butir 5.3.4 harus dipelajari sebagai
pedoman untuk pemeriksaan dan pengujian yang disyaratkan.

(2)

Semua pengawas telah diberitahu bahwa sistem proteksi telah
kembali berfungsi.

(3)

Instansi Pemadam Kebakaran telah diberitahu bahwa sistem
proteksi telah kembali berfungsi.

(4)

Pemilik/pengelola gedung, perusahaan asuransi, perusahaan
sistem alarm, dan OBS lainnya telah diberitahu bahwa sistem
proteksi telah kembali berfungsi.

(5)

Bahwa semua label kerusakan telah dicabut.

5.4.

POMPA PEMADAM KEBAKARAN.

5.4.1.

Umum.

5.4.1.1. Bila disediakan, pompa pemadam kebakaran harus dipasang memenuhi SNI
03-6570-2001, Instalasi pompa yang dipasang tetap untuk proteksi
kebakaran, atau edisi terbaru dan butir 5.4.
5.4.1.2. Izin.
Bila diperlukan izin harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh OBS.
5.4.1.3. Berlaku Surut.
Persyaratan bab ini mencerminkan konsensus tentang apa yang diperlukan
untuk menyediakan suatu tingkat proteksi yang dapat diterima terhadap
ancaman yang dikenali pada standar ini pada saat ketentuan ini diterbitkan.
5.4.1.3.1 Kecuali dinyatakan lain, ketentuan dalam butir ini berlaku untuk semua
fasilitas, peralatan, konstruksi, atau instalasi yang telah ada atau telah
disetujuai untuk dipasang sebelum tanggal efektif berlakunya ketentuan
ini. Bila disyaratkan, ketentuan ini berlaku surut.
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5.4.1.3.2 Dalam kasus di mana OBS menetapkan bahwa situasi saat ini
menimbulkan suatu tingkat risiko yang tidak dapat diterima, maka OBS
berwenang untuk menyatakan agar setiap bagian yang dianggap tepat
dari ketentuan ini berlaku surut.
5.4.1.4. Pompa Lainnya.
5.4.1.4.1 Pompa lain yang tidak ditentukan dalam butir ini dan memiliki fitur
rancangan yang berbeda diizinkan untuk dipasang apabila pompa
tersebut telah di serifikasi (listed) oleh suatu laboratorium uji.
5.4.1.4.2 Pompa tersebut harus dibatasi pada kapasitas kurang dari 1900 L/menit.
5.4.1.5. Persetujuan yang Disyaratkan.
5.4.1.5.1 Pompa stasioner harus di seleksi berdasarkan pada kondisi saat pompa
dipasang dan digunakan.
5.4.1.5.2 Pabrik pompa atau perwakilan yang ditunjuk harus diberikan informasi
lengkap mengenai karakteristik cairan dan pasokan dayanya.
5.4.1.5.3 Suatu denah yang lengkap dan data yang merinci tentang pompa,
penggerak pompa, kontrol, penyediaan daya, fiting, sambungan isap dan
keluar, dan kondisi penyediaan cairan, harus disiapkan untuk
mendapatkan persetujuan dari OBS.
5.4.1.5.4 Setiap pompa, penggerak pompa, peralatan kontrol, perletakan dan
penyediaan daya, dan penyediaan cairan, harus mendapat persetujuan
OBS untuk setiap kondisi spesifik lokasi yang ditemukan.
5.4.1.6. Operasi Pompa.
Dalam hal pengoperasian pompa, petugas yang kompetent (qualified) harus
me-respon ke lokasi pompa pemadam kebakaran untuk menentukan bahwa
pompa kebakaran dapat beroperasi secara memuaskan.
5.4.2.

Proteksi Peralatan.

5.4.2.1. Persyaratan Umum.
Pompa pemadam kebakaran, penggerak, dan kontrol, harus dilindungi
terhadap kemungkinan terganggunya layanan akibat ledakan, kebakaran,
banjir, gempa, tikus, serangga, badai, beku, pencurian, dan kondisi ekstrim
lainnya.
5.4.2.1.1 Unit Pompa Pemadam Kebakaran dipasang dalam ruang.
Unit pompa pemadam kebakaran dipasang dalam ruang harus dipisahkan
atau dilindungi oleh konstruksi tahan api sesuai tabel 5.4.2.1.1.
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Tabel 5.4.2.1.1 - Proteksi Peralatan
Ruang/Rumah Pompa

Bangunan gedung dekat
Ruang/rumah pompa

Tidak berspringkler

Tidak berspringkler

Tidak berspringkler

Berspringkler penuh

Berspringkler penuh

Tidak berspringkler

Berspringkler penuh

Berspringkler penuh

Pemisah yang disyaratkan
Tingkat Ketahanan api 2
jam atau 15 m.

Tingkat Ketahanan api 1
jam atau 15 m.

5.4.2.1.2 Unit Pompa Pemadam Kebakaran dipasang di luar.
5.4.2.1.2.1 Unit pompa pemadam kebakaran yang dipasang di luar harus
ditempatkan sekurang-kurangnya 15 m jauhnya dari gedung terdekat.
5.4.2.1.2.2 Instalasi luar juga harus disyaratkan dengan proteksi terhadap
kemungkinan terganggunya layanan sesuai butir 5.4.2.1.
5.4.2.2. Panas.
5.4.2.2.1 Suatu sumber panas yang disetujui atau terdaftar (listed) harus disediakan
untuk menjaga temperatur ruang pompa atau rumah pompa, bila
diperlukan, di atas 5°C (40°F).
5.4.2.2.2 Persyaratan butir 5.4.4.5 harus diikuti untuk persyaratan temperatur lebih
tinggi untuk motor penggerak.
5.4.2.3. Pencahayaan normal.
Pencahayaan buatan harus disediakan dalam sebuah ruang pompa atau
rumah pompa.
5.4.2.4 Pencahayaan darurat.
5.4.2.4.1 Pencahayaan darurat harus disediakan dengan lampu dipasang tetap atau
portabel dengan sumber daya batere, termasuk lampu senter.
5.4.2.4.2 Lampu pencahayaan darurat tidak boleh dihubungkan dengan batere untuk
start motor penggerak.
5.4.2.5. Ventilasi.
Harus disediakan sarana untuk ventilasi ruang pompa atau rumah pompa.
5.4.2.6 Pengeringan air. (drainage)
5.4.2.6.1 Lantai harus dibuat miring agar cukup untuk mengeringkan air yang bocor
menjauhi peralatan kritis seperti pompa, penggerak pompa, kontrol, dan
sebagainya.
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5.4.2.6.2 Ruang pompa atau rumah pompa harus dilengkapi dengan lubang
pengering lantai (floor drain) yang akan membuang ke lokasi yang bebas
beku (frost-free location).
5.4.2.7. Pagar pelindung (guards).
Pagar pelindung harus dipasang pada kopling fleksibel dan poros/tangkai
penyambung fleksibel untuk mencegah agar elemen yang berputar tidak
melukai petugas.
5.4.3.

Pengawasan Katup.

5.4.3.1. Katup diawasi terbuka (supervised open).
Kalau dipasang, katup isap, katup keluar, katup bypass, dan katup isolasi
pada pencegah aliran balik, harus diawasi terbuka dengan salah satu berikut
ini:
(1)

Layanan sinyal stasion pusat, layanan yang dimiliki privat (proprietary),
atau layanan lewat stasion terpisah.

(2)

Layanan sinyal lokal yang akan menimbulkan suara dari sinyal audible
pada lokasi yang dijaga,

(3)

Mengunci katup tetap terbuka.

(4)

Melindungi katup dan pemeriksaan mingguan tercatat yang disetujui
apabila katup ditempatkan dalam daerah berpagar di bawah kendali
pemilik.

5.4.3.2 Katup diawasi tertutup (supervised closed).
Katup kontrol keluar untuk pengujian harus diawasi agar selalu tertutup.
5.4.4.

Operasian Sistem Penggerak.

5.4.4.1. Jalan mingguan.
5.4.4.1.1 Motor penggerak harus di-start tidak kurang dari satu kali seminggu dan
dijalankan untuk tidak kurang dari 30 menit sampai mencapai temperatur
jalan normal.
5.4.4.1.2 Motor penggerak harus berjalan dengan halus pada kecepatan nominal,
kecuali untuk motor penggerak yang diatur dalam butir 5.4.4.1.3.
5.4.4.1.3 Motor penggerak yang dilengkapi dengan sistem kontrol kecepatan
variable, dengan pembatasan tekanan, diizinkan untuk dijalankan pada
kecepatan lebih rendah apabila tekanan yang diatur pabrik dapat dijaga,
dan motor penggerak berjalan dengan halus.
5.4.4.2. Unjuk kerja sistem.
Motor penggerak harus dijaga tetap bersih, kering, dan dilumas dengan baik,
agar dapat memberikan unjuk kerja yang tepat.
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5.4.4.3. Pemeliharaan batere.
5.4.4.3.1 Batere (storage battery) harus selalu diisi setiap saat.
5.4.4.3.2 Batere harus sering diuji untuk memastikan kondisi sel batere dan isi
muatan dalam batere.
5.4.4.3.3. Hanya air destilasi yang boleh digunakan dalam sel batere.
5.4.4.3.4 Plat betere dalam sel harus selalu terbenam dalam larutan setiap saat.
5.4.4.3.5 Adanya fitur otomatik pada pengisi batere tidak mengabaikan
dilakukannya pemeliharaan yang benar pada batere dan pengisi.
5.4.4.3.6 Pemeriksaan berkala terhadap batere dan pengisi harus dilakukan.
5.4.4.3.7 Pemeriksaan ini harus memastikan bahwa pengisi batere beroperasi
dengan benar, ketinggian cairan dalam sel benar, dan batere menjamin isi
muatan yang benar.
5.4.4.4. Pemeliharaan penyediaan bahan bakar.
5.4.4.4.1 Tangki bahan bakar harus dijaga penuh setiap saat, tetapi tidak boleh
kurang dari 50% volume tangki.
5.4.4.4.2 Tangki harus selalu diisi dengan cara yang bisa menjamin pembuangan
seluruh air dan kotoran.
5.4.4.5. Pemeliharaan Temperatur.
5.4.4.5.1 Temperatur ruang pompa, rumah pompa, atau daerah di mana dipasang
motor penggerak dipasang, tidak boleh kurang dari temperatur minimum
yang direkomendasi oleh pabrik pembuat motor penggerak.
5.4.4.5.2 Suatu pemanas air selubung motor penggerak harus dipasang untuk
menjamin temperatur air tetap pada 49°C.
5.4.4.5.3 Rekomendasi pabrik pembuat motor penggerak tentang pemanas minyak
harus dipatuhi.
5.4.4.6. Pen-Start dan Penyetop Operasi Darurat.
5.4.4.6.1 Urutan untuk operasi darurat secara “manual”, yang diatur secara langkah
demi langkah, harus dipasang dan ditempatkan pada motor penggerak
penggerak pompa kebakaran. (fire pump engine).
5.4.4.6.2 Adalah tanggung jawab pabrik pembuat motor penggerak untuk mendaftar
instruksi spesifik apapun menyangkut pengoperasian peralatan ini selama
operasi darurat.
5.4.5.

Komponen.

5.4.5.1. Alarm dan Peralatan Sinyal pada Peralatan Kontrol (Pengontrol).
5.4.5.1.1. Semua indikator alarm visual (kasat mata) harus mudah terlihat.
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5.4.5.1.2 Indikasi visual harus disediakan untuk memberikan indikasi bahwa
peralatan kontrol berada pada posisi otomatik, Kalau indikator dalam
bentuk lampu, harus dapat dicapai untuk penggantian.
5.4.5.1.3 Indikator visual terpisah dan alarm-suara yang dapat terdengar pada
waktu motor penggerak bekerja, dan dapat dioperasikan pada semua
posisi saklar utama kecuali posisi “OFF” harus disediakan untuk mampu
mengindikasikan segera adanya gangguan (trouble) akibat kondisi berikut
ini:
(1)

Tekanan minyak yang sangat rendah pada sistem pelumas.
Pengontrol harus memiliki sarana untuk menguji posisi kontak saklar
tekanan tanpa menimbulkan alarm gangguan.

(2)

Temperatur tinggi pada pendingin selubung motor penggerak.

(3)

Kegagalan motor penggerak untuk start secara otomatik.

(4)

Mematikan motor penggerak saat terjadi kelebihan kecepatan.

(5)

Kegagalan atau ketiadaan betere.
Setiap pengontrol harus dilengkapi dengan indikator visual yang
diletakkan terpisah untuk setiap batere.

(6)

Kegagalan pada pengisi batere.
Setiap pengontrol harus dilengkapi dengan indikator visual terpisah
untuk kegagalan pengisi batere dan tidak perlu alarm-suara untuk
kegagalan pengisi batere.

(7)

Tekanan rendah udara atau hidrolik.
Bila disediakan alat pen-start motor penggerak dengan udara atau
hidrolik, setiap tangki tekan harus menyediakan indikator visual
terpisah ke kontrol untuk mengindikasikan tekanan rendah.

(8)

Tekanan berlebihan dalam sistem, untuk motor penggerak yang
dilengkapi dengan kontrol pembatas tekanan, untuk mengaktuasi
indikator visual pada tekanan 115% dari tekanan (head) nominal
(rated).

(9)

Sakelar selektor ECM dalam posisi ECM secara bergantian (hanya
untuk motor penggerak dengan kontrol ECM).

(10) Kegagalan pada injeksi bahanbakar (hanya untuk motor penggerak
dengan ECM).
(11) permukaan bahanbakar yang rendah dalam tangki. Alarm beroperasi
pada 2/3 kapasitas tangki.
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5.4.5.1.4 Tidak boleh dipasang sakelar yang mematikan alarm-suara, kecuali
sakelar utama pada pengontrol, sebagaimana yang disyaratkan butir
5.4.5.1.3.
5.4.5.2. Alat alarm dan sinyal jauh dari kontrol.
5.4.5.2.1 Apabila ruang pompa tidak selalu dijaga, harus disediakan alarm-suara
atau alarm visual, yang mendapat daya dari sumber lain bukan dari batere
pen-start motor penggerak dan tidak lebih dari 125V, pada lokasi yang
selalu ada penjaga.
5.4.5.2.2 Alarm ini harus memberikan indikasi berikut ini:

5.4.6.

(1)

Motor penggerak sedang berjalan (sinyal terpisah)

(2)

Saklar utama pengontrol telah dipindah ke posisi “OFF” atau posisi
“MANUAL” (sinyal terpisah)

(3)

Gangguan pada pengontrol atau motor penggerak (sinyal terpisah
atau sinyal utama). (Lihat butir 5.4.5.1.3).

Uji Serah Terima Lapangan (Field Acceptance Tests)

5.4.6.1. Pabrik pembuat pompa, pabrik pembuat motor penggerak (bila diserahkan),
pabrik pembuat alat pengontrol, dan pabrik pembuat saklar-pemindah
(transfer switch) (bila diserahkan), atau para wakil yang berwenang, harus
hadir untuk uji serah terima lapangan.
5.4.6.2. Semua OBS harus diberitahu tentang waktu dan lokasi uji lapangan untuk
serah terima lapangan tersebut.
5.4.6.3. Seluruh pengkabelan listrik ke motor pompa pemadam kebakaran,
termasuk pengkabelan-antar pengontrol (pompa ganda), pasokan daya
listrik normal, daya listrik pengganti bila disediakan, dan pompa joki, harus
disediakan dan diperiksa oleh kontraktor elektrikal sebelum start pertama
dan sebelum uji serah terima.
5.4.6.4. Kurva Karakteristik Pompa Yang Disertifikasi. (Certified Pump Curve)
5.4.6.4.1 Satu salinan kurva karakteristik uji pompa pabrik yang disertifikasi pabrik
harus disediakan untuk dibandingkan dengan hasil uji serah terima
lapangan.
5.4.6.4.2 Pompa pemadam kebakaran yang terpasang harus mempunyai unjuk kerja
yang sama dengan yang ditunjukkan pada kurva karakteristik hasil uji yang
disertifikasi pabrik, dalam rentang batas ketelitian peralatan uji.
5.4.6.5. Pompa pemadam kebakaran harus mampu bekerja pada beban minimum,
nominal, dan beban puncak, tanpa menunjukkan terjadinya pemanasan
berlebihan (overheating) pada setiap komponennya.
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5.4.6.6. Getaran dari pompa pemadam kebakaran tidak boleh mencapai tingkat
yang berpotensi membahayakan tiap komponen manapun dari pompa
kebakaran.
5.4.7.

Buku Petunjuk, Perkakas Khusus, dan Suku Cadang.

5.4.7.1. Sekurang-kurangnya satu set buku petunjuk (instruction manuals) untuk
semua komponen utama dari sistem pompa pemadam kebakaran harus
disediakan oleh masing-masing pabrik pembuat komponen utama tersebut.
5.4.7.2. Buku petunjuk harus memuat hal berikut:
(1)

Suatu penjelasan terinci tentang pengoperasian setiap komponen.

(2)

Petunjuk untuk pemeliharaan rutin.

(3)

Petunjuk terinci tentang perbaikan.

(4)

Daftar suku cadang dan identitas suku cadang.

(5)

Gambar skematik elektrikal dari kontrol, saklar pemindah, dan panel
alarm.

5.4.7.3. Setiap perkakas khusus dan peralatan uji yang diperlukan untuk
pemeliharaan rutin harus disediakan untuk diperiksa oleh OBS pada saat uji
serah terima lapangan.
5.4.7.4. Harus dipertimbangkan untuk menyediakan sejumlah suku cadang kritis
yang tidak dapat diperoleh segera. (not readily available)
5.4.8.

Pemeriksaan Berkala, Pengujian Berkala, dan Pemeliharaan Berkala.
Pompa pemadam kebakaran harus diperiksa, diuji, dan dipelihara, sesuai
ketentuan dalam Standar untuk Pemeriksaan, Pengujian, dan
Pemeliharaan, Sistem Proteksi Kebakaran Berbasis Air.

5.4.9.

Penggantian Komponen.

5.4.9.1. Pompa Langkah Positif.
5.4.9.1.1 Apabila terdapat komponen kritis dalam pompa langkah positif yang diganti,
sebagaimana didefinisikan dalam SNI 03-6570-2001, maka harus dilakukan
uji lapangan terhadap pompa tersebut.
5.4.9.1.2 Bila komponen yang diganti tidak berpengaruh terhadap unjuk kerja, seperti
poros, maka hanya diperlukan uji fungsional untuk memastikan bahwa
pompa perakitan-ulang (re-assembly) dan pemasangan (installation) telah
dilakukan dengan benar.
5.4.9.1.3 Bila komponen yang diganti berpegaruh terhadap unjuk kerja, seperti rotor,
torak, dan sebagainya, maka uji-ulang (retest) harus dilakukan oleh pabrik
pembuat pompa atau wakil yang ditunjuk, atau oleh petugas yang
berkualifikasi yang disetujui OBS.
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5.4.9.2.

Hasil Uji-ulang Lapangan.

5.4.9.2.1

Hasil uji-ulang lapangan (field retest results) harus dibandingkan dengan
unjuk kerja asli pompa yang ditunjukkan pada kurva pompa asli yang
disertifikasi pabrik pembuatnya, kalau tersedia.

5.4.9.2.2

Hasil uji-ulang lapangan memenuhi atau melebihi karakteristik unjuk
kerja yang ditunjukkan pada plat-nama pompa (pump nameplate), dan
hasilnya harus dalam rentang batas ketelitian uji lapangan sebagaimana
dinyatakan dalam SNI 03-6570-2001.

5.5.

PENYEDIAAN AIR.

5.5.1.

Jaringan pipa utama layanan kebakaran private harus dipasang sesuai
ketentuan standar SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru, dan Standard for
the Installation of Private Fire Mains and Their Appurtenances.9

5.5.2.

Bila tidak ada penyediaan air yang mencukupi dan dapat diandalkan untuk
keperluan pemadaman kebakaran, maka harus memenuhi ketentuan dalam
Standard on Water Supplies for Suburban and Rural Fire Fighting. 10

5.5.3.

Pemasangan peralatan untuk melindungi penyediaan air umum (PDAM) dari
pencemaran harus mematuhi persyaratan dalam SNI 03-3989-2000, atau
edisi terbaru, Standard for the Installation of Private Fire Mains and Their
Appurtenances, dan Persyaratan Teknis Plambing (plumbing code).
Peralatan pencegah aliran balik (backflow prevention devices) harus
diperiksa, diuji, dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam Standar untuk
Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran
Berbasis Air.

5.5.4.

Pemeriksaan, Pengujian, dan Pemeliharaan.

5.5.4.1. Jaringan pipa layanan untuk pemadaman kebakaran private dipasang sesuai
persyaratan teknis ini harus dipelihara dengan benar sehingga sekurangkurangnya dapat menghasilkan tingkat unjuk kerja dan proteksi sebagaimana
di desain. Pemilik/pengelola harus bertanggung jawab atas pemeliharaan
sistem dan menjamin sistem dalam kondisi kerja yang baik.
5.5.4.2. Jaringan pipa layanan untuk pemadam kebakaran private dipasang sesuai
dengan persyaratan teknis ini dan harus diperiksa, diuji, dan dipelihara,
sesuai Standar untuk Pemeriksaan, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem
Proteksi Kebakaran Berbasis Air.

9

NFPA 24
NFPA 1124

10
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5.6.

ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR).

5.6.1.

Persyaratan Umum.

5.6.1.1. Instalasi, pemeliharaan, pemilihan, dan distribusi APAR harus sesuai dengan
SNI 03-3987-1995, atau edisi terbaru, Tata cara perencanaan, pemasangan
pemadam api ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
gedung rumah dan gedung dan butir 5.6.
5.6.1.2* Di mana disyaratkan.
Alat pemadam api harus disediakan di mana disyaratkan oleh Persyaratan
Teknis ini sebagaimana ditentukan dalam tabel 5.6.1.2 dan kode dan standar
yang diacu.
5.6.2.

Klasifikasi, Daya Padam (Rating) dan Kinerja Alat Pemadam Api Ringan.

5.6.2.1. APAR digunakan untuk memenuhi persyaratan 5.6.2 harus terdaftar dan
diberi label dan harus memenuhi atau melebihi semua persyaratan yang
berlaku.
Tabel 5.6.1.2 – Alat Pemadam Api Ringan Disyaratkan.
Penggunaan hunian

Ya

Hunian apartemen, rumah susun a)

Ya

Hunian pertemuan.

b)

Ya

Hunian perawatan harian

Ya

Hunian rumah tahanan dal Lembaga pemasyarakatan.c,d)

Ya

Hunian pendidikan

Ya

Hunian pelayanan kesehatan.

Ya

Hunian hotel dan asrama.

Ya

Hunian industri.

Ya

Hunian wisma, rumah singgah.

Ya

Hunian perdagangan.

Ya

Hunian rumah tinggal satu dan dua keluarga.

Ya
Tidak

Hunian perawatan dan rumah tinggal.

Ya

Hunian gudang e)

Ya

a)

APAR diizinkan untuk diletakkan pada lokasi bagian luar atau lokasi bagian dalam
sehingga semua bagian dalam bangunan gedung pada jarak lintasan 23 m ke unit
pemadam api.

b)

Apabila pertemuan di luar gedung APAR tidak disyaratkan.

c)

Akses ke APAR harus diizinkan untuk dikunci.
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d)

APAR hanya diizinkan diletakkan dilokasi staf.

e)

Di daerah gudang apabila isi utamanya forklift, truk industri bertenaga, atau operator
kereta, maka APAR yang dipasang tetap, seperti ditentukan dalam ketentuan yang
berlaku, tidak dibutuhkan apabila :
(1)

Menggunakan kendaraan yang dilengkapi APAR yang disetujui OBS.

(2)

Setiap kendaraan dilengkapi dengan alat pemadam api 5 kg, 40A;80B;C,
terpasang tetap di kendaraan dengan pengikat yang disetujui oleh manufaktur alat
pemadam api atau OBS untuk kendaraan yang digunakan.

(3)

Tidak kurang dari dua buah APAR cadangan yang berdaya padam sama atau
lebih besar kapasitasnya tersedia di lapangan untuk penggantian APAR yang
sudah terdisemprotkan.

(4)

Operator kendaraan terlatih dalam penggunaan APAR.

(5)

Pemeriksaan APAR yang terpasang pada kendaraan dilakukan setiap hari.

5.6.2.2. Identifikasi dari organisasi yang melakukan pendaftaran/pengujian dan
pemberian label, pengujian api, dan standar unjuk kerja yang menjadi acuan
bagi APAR memenuhi atau melebihi harus jelas ditandai pada setiap APAR.
5.6.2.3. Organisasi yang menyusun daftar alat pemadam api yang digunakan untuk
memenuhi persyaratan butir 5.6.2, harus mempergunakan program sertifikasi
pihak ketiga untuk alat pemadam api yang memenuhi atau melebihi standar
yang berlaku.
Sertifikasi organisasi yang di akreditasi oleh instansi yang ditunjuk tidak
disyaratkan memenuhi butir 5.6.2.3.
5.6.2.4. Alat pemadam yang terdaftar untuk kemampuan kelas C harus tidak berisi
zat yang bisa menjadi konduktor listrik.
5.6.3.

Persyaratan Umum.

5.6.3.1. Klasifikasi APAR harus terdiri dari huruf yang menunjukkan kelas api di
mana alat pemadam api terbukti efektif, didahului dengan angka (hanya
kelas A dan kelas B) yang menunjukkan efektifitas pemadaman relatif.
APAR yang diklasifikasi untuk penggunaan bahaya kebakaran kelas C,
kelas D, atau kelas K tidak disyaratkan mempunyai angka yang mendahului
huruf klasifikasi.
5.6.3.2. APAR harus selalu dipelihara dalam kondisi penuh dan siap dioperasikan
dan harus dijaga setiap saat di tempat yang telah ditentukan jika alat
tersebut sedang tidak digunakan.
5.6.3.3. APAR harus diletakkan menyolok mata yang mana alat tersebut mudah
dijangkau dan siap dipakai dan selalu tersedia saat terjadi kebakaran. Lebih
baik alat tersebut diletakkan sepanjang jalur lintasan normal, termasuk eksit
dari suatu daerah.
5.6.3.4. Jenis APAR yang dilarang penggunaannya adalah sebagai berikut:
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(1) Asam Soda.
(2) Busa kimia (tidak termasuk bahan pembentuk film/lapisan).
(3) Cairan yang menguap (contoh carbon tetrachlorida).
(4) Air yang dioperasikan dalam cartridge.
(5) Tabung Tembaga atau perunggu (tidak termasuk tangki pompa) yang
disambungkan dengan patri atau paku keling.
(6) Alat pemadam Carbon dioksida dengan corong metal.
(7) alat pemadam AFFF (cartridge kertas) jenis isi padat
5.6.3.5. Lemari tempat APAR harus tidak dikunci, kecuali bila APAR tersebut menjadi
sasaran perbuatan jahat dan lemari termasuk sebagai sarana akses darurat.
Lemari yang berisi APAR tidak diperkenankan dikunci, kecuali jika APAR
yang ada di dalam lemari tersebut dapat digunakan untuk perbuatan jahat,
dan di dalam lemari tersebut tersimpan peralatan untuk akses keadaan
darurat.
5.6.3.6. APAR harus tampak jelas dan tidak terhalangi. Dalam ruangan yang besar,
dan dalam lokasi tertentu terdapat penghalang visual yang tidak dapat
dihindari maka harus disediakan sarana untuk menunjukkan lokasi APAR
tersebut.
5.6.3.7. APAR selain jenis APAR beroda harus dipasang kokoh pada penggantung,
atau pengikat buatan manufaktur APAR, atau pengikat yang terdaftar yang
disetujui untuk tujuan tersebut, atau ditempatkan dalam lemari atau dinding
yang konstruksinya masuk ke dalam. APAR beroda harus diletakkan di lokasi
yang telah ditentukan.
5.6.3.8. APAR yang dipasang pada kondisi pemasangan yang rentan tercabut harus
dilengkapi dengan sabuk pengikat yang dirancang secara khusus.
5.6.3.9. APAR yang dipasang pada kondisi rentan terhadap kerusakan fisik (contoh,
dari benturan, getaran, lingkungan) harus diproteksi dengan benar.
5.6.3.10. APAR dengan berat kotor tidak melebihi 18 kg harus dipasang sehingga
ujung atas APAR tingginya tidak lebih dari 1,5 m di atas lantai. APAR
dengan berat lebih dari 18 kg (kecuali jenis yang dilengkapi roda) harus
dipasang tidak lebih dari 1 m di atas lantai. Dalam hal apapun pada
perletakan APAR harus ada jarak antara APAR dengan lantai tidak
kurang dari 10 cm.
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5.6.3.11. Instruksi pengoperasian harus ditempatkan pada bagian depan dari APAR
dan harus terlihat jelas. Label sistem identifikasi bahan berbahaya, label
pemeliharaan enam tahun, label uji hidrostatik, atau label lain harus tidak
boleh ditempatkan pada bagian depan dari APAR atau ditempelkan pada
bagian depan APAR. Pelarangan ini tidak berlaku untuk label asli
manufaktur, label yang secara spesifik terkait pengoperasian APAR atau
klasifikasi api, atau label inventory control spesifik untuk APAR itu.
5.6.3.12. Alat pemadam api yang dipasang dalam lemari atau dinding yang masuk ke
dalam, harus ditempatkan sedemikian sehingga label instruksi
pengoperasian APAR menghadap ke arah luar. Lokasi APAR tersebut
harus bertanda jelas.
5.6.3.13. Apabila APAR dipasang dalam lemari tertutup yang terekspos ke
temperatur tinggi, lemari tersebut harus dilengkapi dengan bukaan dan
lubang buangan yang berkawat kasa.
5.6.3.14. APAR harus tidak terekspos ke temperatur di luar rentang temperatur yang
tercantum pada label APAR.
5.6.3.15. APAR yang berisi hanya air biasa, hanya dapat diproteksi terhadap
temperatur paling rendah + 40 C dengan menambahkan bahan antibeku
yang dicantumkan pada plat nama APAR. Larutan Kalsium Khlorida tidak
boleh digunakan pada APAR jenis baja tahan karat.
5.6.3.16. Manufaktur atau pemasok harus menyerahkan kepada Pemilik atau wakil
pemilik manual instruksi APAR yang merinci instruksi singkat dan
peringatan yang perlu untuk instalasi, pengoperasian, inspeksi dan
pemeliharaan APAR. Manual tersebut harus mengacu ke SNI 03-39871995, atau edisi terbaru.
5.6.4.

Identifikasi Isi.
APAR harus mempunyai label, kartu tanda pengenal, stensil, atau indikator
serupa yang ditempelkan untuk memberikan informasi sebagai berikut :
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(1)

Nama produk dari isi sebagaimana tercantum pada Lembar data
keselamatan material (Material Safety Data Sheet = MSDS)

(2)

Daftar identifikasi bahan beracun dan berbahaya.(B3)

(3)

Daftar setiap bahan beracun berbahaya yang konsentrasinya melebihi
1 persen volume.

(4)

Daftar setiap kimiawi yang konsentrasinya melebihi 5 persen volume.

(5)

Informasi mengenai tingkat bahaya bahan tersebut sesuai dengan
Lembar data keselamatan material (Material Safety Data Sheet =
MSDS)
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(6)
5.6.5.

Nama Manufaktur atau nama agennya, alamat surat dan nomor
telepon.

Pemilihan APAR.

5.6.5.1. Persyaratan Umum.
(1)

Pemilihan APAR untuk situasi yang diberikan harus ditentukan oleh
karakter kebakaran yang diantisipasi, konstruksi dan hunian dari harta
benda individual, kendaraan, atau bahaya yang akan diproteksi, kondisi
temperatur udara luar (ambient), dan faktor faktor lainnya. Jumlah,
ukuran, penempatan, dan pembatasan penggunaan APAR yang
disyaratkan, harus memenuhi persyaratan butir 5.6.6.

(2)

Penggunaan APAR jenis halogen harus dibatasi pada penggunaan
yang memerlukan bahan bersih (clean agent) untuk memadamkan api
secara efisien tanpa merusak peralatan atau daerah yang diproteksi,
atau di mana penggunaan bahan pengganti jenis halogen tersebut
dapat menimbulkan bahaya terhadap penghuni di daerah itu.

5.6.5.2. Pemilihan Bahaya.
5.6.5.2.1. APAR untuk proteksi bahaya kelas A harus dipilih dari jenis yang secara
khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan pada kebakaran
kelas A. (Untuk alat pemadam jenis halon, lihat butir 5.6.5.1.
5.6.5.2.2 APAR untuk proteksi bahaya kelas B harus dipilih dari jenis yang secara
khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan pada kebakaran
kelas B. (Untuk alat pemadam jenis halon, lihat butir 5.6.5.1.
5.6.5.2.3 APAR untuk proteksi bahaya kelas C harus dipilih dari jenis yang secara
khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan pada kebakaran
kelas C. (Untuk APAR jenis halon, lihat butir 5.6.5.1.
5.6.5.2.4 APAR dan bahan pemadam untuk proteksi bahaya kelas D harus dari
jenis yang secara khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan
pada bahaya kebakaran khusus metal yang mudah terbakar.
5.6.5.2.5 APAR untuk proteksi bahaya kelas K harus dipilih dari jenis yang secara
khusus terdaftar dan terlabelisasi untuk penggunaan pada kebakaran
kelas K.
5.6.5.3. Alat pemadam kebakaran kelas K untuk kebakaran minyak untuk
memasak.
5.6.5.3.1 APAR yang disediakan untuk proteksi perlengkapan memasak yang
menggunakan media masak mudah terbakar (nabati atau minyak binatang
dan lemak) harus terdaftar dan terlabelisasi untuk kebakaran kelas K.
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5.6.5.3.2 Plakat harus ditempatkan menyolok mata dekat dengan APAR yang
menyatakan bahwa sistem proteksi kebakaran harus diaktifkan sebelum
menggunakan APAR.
5.6.5.3.3 APAR yang masih ada bukan terdaftar sebagai kelas K yang dipasang
untuk proteksi bahaya kebakaran kelas K, harus diganti dengan alat
pemadam kelas K terdaftar, pada saat alat pemadam bukan terdaftar
tersebut (misalnya kimia kering) jatuh tempo untuk pemeliharaan 6 tahun.
5.6.6.

Distribusi APAR.

5.6.6.1. Persyaratan Umum.
5.6.6.1.1 Jumlah minimum APAR yang dibutuhkan untuk memproteksi bangunan
gedung dan isinya ditentukan dalam bab ini.
5.6.6.1.2 APAR harus disediakan untuk memproteksi struktur bangunan gedung dan
bahaya hunian yang terdapat di dalamnya.
5.6.6.1.2.1 Untuk proteksi bahaya kebakaran bangunan gedung yang disyaratkan
harus disediakan dengan APAR yang sesuai untuk kebakaran kelas A.
5.6.6.1.2.2 Untuk proteksi terhadap bahaya hunian harus disediakan dengan APAR
yang sesuai untuk potensi kebakaran kebakaran kelas A, B, C, D atau K
yang mungkin ada.
5.6.6.1.2.3 APAR yang disediakan untuk memproteksi bangunan gedung dapat juga
dipertimbangkan untuk proteksi hunian yang mempunyai potensi
kebakaran kelas A.
5.6.6.1.2.4 Bangunan gedung yang mempunyai bahaya kebakaran hunian untuk
kebakaran kelas B atau kelas C, atau keduanya, harus mempunyai
standar pelengkap alat pemadam api kelas A untuk proteksi bangunan
gedung plus penambahan APAR kelas B atau kelas C, atau keduanya.
Apabila APAR mempunyai lebih dari satu huruf klasifikasi (seperti 2A;20B;C), maka dapat dianggap memenuhi persyaratan untuk setiap kelas
kebakaran.
5.6.6.1.3 Ruangan atau daerah secara umum harus diklasifikasi sebagai bahaya
kebakaran ringan, bahaya kebakaran sedang atau bahaya kebakaran berat.
Daerah terbatas yang lebih besar atau lebih kecil bahayanya harus
dilindungi seperti yang disyaratkan.
5.6.6.1.4 Pada setiap lapis lantai, daerah yang diproteksi dan jarak tempuh harus
didasarkan pada APAR yang dipasang sesuai dengan tabel 5.6.6.2.1 dan
tabel 5.6.6.3.1.
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Tabel 5.6.6.2.1
Ukuran APAR dan penempatannya untuk bahaya kebakaran kelas A

Kriteria
Daya padam minimum APAR tunggal
Luas lantai maksimum per unit A.

Hunian
bahaya
kebakaran
ringan

Hunian
bahaya
kebakaran
sedang

Hunian
bahaya
kebakaran
berat

2-A*

2-A*

4-A*1

278 m
2

2

2

93 ft2

139 m
2

2

2

Luas lantai maksimum untuk APAR.

100 m *

100 m *

100 m2 *2

Jarak tempuh maksimum ke APAR

23 m

23 m

23 m

*

Sampai dengan 2 APAR jenis air, setiap kemampuan 1-A, dapat digunakan untuk memenuhi
persyaratan kemampuan satu APAR 2-A.

*1

Dua APAR jenis air dengan kapasitas 9 liter (2 ½ gallon), dapat digunakan untuk memenuhi
persyaratan 1 APAR dengan kemampuan 4-A.

*2

Ukuran minimal APAR untuk bahaya kebakaran terdaftar harus disediakan dengan dasar
tabel 5.6.6.2.1. APAR harus ditempatkan sehingga jarak tempuh maksimumnya tidak melebihi
seperti ditentukan dalam tabel yang dipakai.

5.6.6.2. Ukuran APAR dan penempatannya untuk bahaya kebakaran kelas A
5.6.6.2.1 Ukuran minimal APAR untuk bahaya kebakaran terdaftar yang berkualitas
harus disediakan berdasarkan tabel 5.6.6.2.1, kecuali bila dimodifikasi oleh
butir 5.6.6.2.2. APAR harus diletakkan sehingga jarak tempuh maksimum
tidak melebihi yang ditentukan dalam tabel 5.6.6.2.1, kecuali dimodifikasi
oleh butir 5.6.6.2.2.
APAR tertentu yang lebih kecil, yang diisi dengan bahan kimia kering jenis
serba guna atau jenis halogen terklasifikasi memiliki pemadaman
kebakaran kelas B dan C, tetapi tidak cukup efektif untuk memperoleh
kemampuan minimum 1-A, meskipun memiliki kemampuan memadamkan
kebakaran kecil kelas A, harus tidak boleh digunakan untuk memenuhi
persyaratan 5.6.6.2.1.
5.6.6.2.2 Sampai dengan separuh dari perlengkapan APAR seperti yang ditetapkan
di tabel 5.6.6.2.1 diizinkan untuk digantikan oleh stasiun slang 40 mm (1½
inci) yang ditempatkan secara merata untuk digunakan oleh penghuni
bangunan gedung.
Apabila stasiun slang disediakan, maka harus memenuhi SNI 03-17452000, atau edisi yang terbaru. Lokasi stasiun slang dan penempatan dari
APAR harus sedemikian sehingga stasiun slang tersebut tidak
menggantikan lebih dari satu APAR yang lain.
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5.6.6.2.3 Apabila luas lantai bangunan gedung kurang dari yang ditentukan dalam
tabel 5.6.6.2.1, sekurang-kurangnya satu APAR berukuran minimum harus
disediakan .
5.6.6.2.4 Persyaratan proteksi harus diizinkan untuk dipenuhi dengan APAR dengan
daya padam yang lebih tinggi, asalkan jarak tempuh ke APAR yang lebih
besar tidak melebihi 23 m.
5.6.6.3. Ukuran APAR dan Penempatannya untuk Kebakaran Kelas B Selain
untuk Kebakaran Cairan Mudah Menyala dengan Kedalaman Cukup.
5.6.6.3.1 Ukuran minimal APAR untuk kualitas terdaftar dari bahaya kebakaran harus
disediakan dengan dasar tabel 5.6.6.3.1.
APAR harus diletakkan sedemikian sehingga jarak tempuh maksimum tidak
melebihi seperti ditentukan dalam tabel 5.6.6.3.1 .
Tabel 5.6.6.3.1
Ukuran dan penempatan alat pemadam api untuk bahaya kebakaran kelas B
Jenis bahaya
kebakaran
Rendah
Sedang
Berat (Ekstra)

Dasar Kemampuan
minimum alat
pemadam

Jarak lintasan maksimum
untuk alat pemadam
m

5-B

9

10-B

15

10-B

9

20-B

15

40-B

9

80-B

15

Catatan :
(1)

Kemampuan yang ditentukan tidak menyatakan secara langsung bahwa besarnya
kebakaran ditunjukkan oleh kemampuan ini akan terjadi, tetapi cukup tersedia untuk
memberikan waktu lebih bagi operator dan perwakilannya untuk menangani kebakaran
yang sulit, akibat tumpahan cairan yang mungkin terjadi.

(2)

Untuk kebakaran yang melibatkan cairan mudah terbakar yang larut dalam air, Ukuran
minimal APAR untuk bahaya kebakaran terdaftar harus disediakan dengan dasar tabel
5.6.6.3.1. APAR harus ditempatkan sehingga jarak tempuh maksimumnya tidak melebihi
seperti ditentukan dalam tabel yang dipakai.

(3)

Untuk penerapan bahaya kebakaran khusus, Ukuran minimal APAR untuk
bahaya
kebakaran terdaftar harus disediakan dengan dasar tabel 5.6.6.3.1. APAR harus
ditempatkan sehingga jarak tempuh maksimumnya tidak melebihi seperti ditentukan
dalam tabel yang dipakai.

APAR dengan kemampuan lebih kecil, dimaksudkan untuk bahaya kebakaran
khusus yang kecil di dalam daerah bahaya umum, boleh dipasang tetapi tidak
harus memenuhi persyaratan dalam tabel 5.6.6.3.1.

6778

177

177

- BAB V SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF -

5.6.6.3.2

Sampai dengan tiga APAR jenis AFFF atau FFFP yang mempunyai
kapasitas sekurang-kurangnya 9 liter (2 ½ gallon) diizinkan untuk
digunakan memenuhi persyaratan bahaya kebakaran berat.

5.6.6.3.3

Dua APAR jenis AFFF arau FFFP yang mempunyai kapasitas sekurangkurangnya 6 liter (1½ gallon) diizinkan untuk digunakan memenuhi
persyaratan bahaya kebakaran sedang.

5.6.6.3.4

Dua atau lebih APAR berkemampuan lebih rendah tidak digunakan untuk
memenuhi persyaratan proteksi dari tabel 5.6.6.3.1, kecuali diizinkan
sesuai butir 5.6.6.3.2 dan butir 5.6.6.3.3.

5.6.6.3.5

Persyaratan proteksi harus diizinkan untuk dipenuhi dengan APAR
berkemampuan lebih tinggi, asalkan jarak tempuh ke APAR yang lebih
besar tidak melebihi 15 m (50 ft).

5.6.6.4. Ukuran dan Penempatan APAR untuk Kebakaran Kelas B
Cairan Mudah Menyala dengan Kedalaman Cukup.

pada

5.6.6.4.1

APAR harus tidak dipasang sebagai proteksi tunggal untuk bahaya
kebakaran cairan yang mudah menyala dengan kedalaman yang cukup
apabila luas permukaannya melebihi 1 m2 . Apabila terdapat petugas
yang terlatih di dalam memadamkan kebakaran di lokasi tersebut maka
luas permukaan maksimum tidak melebihi luas 2 m2

5.6.6.4.2

Untuk bahaya kebakaran cairan mudah terbakar dengan kedalaman
yang cukup, harus disediakan APAR kelas B sekurang-kurangnya 2 unit
kelas B (2-B) untuk memadamkan potensi per 0,1 m2 permukaan cairan
mudah terbakar dari daerah bahaya kebakaran yang terbesar. Alat
pemadam api jenis AFFF atau FPPP berbasis 1-B harus diizinkan untuk
menyediakan proteksi per 0,1 m2 . (Untuk kebakaran yang melibatkan
lemak masak atau larutan air mengandung cairan mudah terbakar, lihat
butir 5.6.5.3 dari persyaratan teknis ini).

5.6.6.4.3

Dua atau lebih APAR berkemampuan paling rendah, selain APAR jenis
AFFF atau FFFP, harus tidak digunakan sebagai pengganti APAR yang
disyaratkan untuk daerah bahaya kebakaran yang paling besar. Sampai
dengan tiga APAR jenis AFFF atau FPPP diizinkan untuk memenuhi
persyaratan, asalkan jumlah kemampuan kelas B memenuhi atau lebih
besar dari nilai yang disyaratkan untuk daerah bahaya kebakaran yang
besar sekali.

5.6.6.4.4

Jarak tempuh untuk APAR harus tidak melebihi 15 m.
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Bahaya kebakaran yang menyebar atau terpisah melebar harus di
proteksi secara tersendiri. APAR yang berada didekatnya harus
diletakkan secara cermat agar mudah dijangkau tanpa membahayakan
operator pada saat terjadi kebakaran.
5.6.6.5.

Ukuran dan Penempatan APAR untuk Bahaya Kebakaran Kelas C
APAR kelas C harus disyaratkan apabila ada peralatan listrik bermuatan.
Persyaratan ini berlaku untuk situasi apabila terjadi kebakaran baik
langsung atau sekeliling peralatan listrik. Karena kebakarannya sendiri
adalah bahaya kebakaran kelas A atau kelas B, maka APAR harus
ditentukan ukurannya dan ditempatkan untuk mengantisipasi bahaya
kebakaran kelas A atau B.

5.6.6.6.

Ukuran dan Penempatan APAR untuk bahaya kebakaran kelas D.

5.6.6.6.1

APAR atau bahan pemadam dengan kemampuan daya padam kelas D
harus disediakan untuk kebakaran yang melibatkan logam mudah
terbakar.

5.6.6.6.2

APAR atau bahan pemadam harus diletakkan pada jarak tempuh tidak
lebih dari 23 m dari bahaya kebakaran kelas D.

5.6.6.6.3

APAR atau bahan pemadam untuk bahaya kebakaran kelas D harus
disediakan di daerah kerja apabila bubuk, serpih, irisan, kepingan logam
mudah terbakar, atau produk berukuran serupa dihasilkan di daerah
kerja tersebut.

5.6.6.6.4

Penentuan ukuran harus didasarkan pada bahan logam mudah terbakar
khusus, ukuran fisik partikelnya, luasan yang dicakup, dan rekomendasi
oleh manufaktur APAR yang diperoleh dari dari data uji kontrol yang
dilakukan.

5.6.6.7.

Ukuran dan penempatan APAR untuk kebakaran kelas K.

5.6.6.7.1

APAR kelas K disediakan untuk mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh
adanya potensi terjadinya kebakaran yang melibatkan media memasak
(nabati atau minyak binatang dan lemak).

5.6.6.7.2

Jarak tempuh maksimum harus tidak melebihi 9 m dari lokasi bahaya
kebakaran ke APAR.

5.6.6.8.

Pemeriksaan, Pemeliharaan dan Pengisian Ulang.

5.6.6.8.1

Umum.

5.6.6.8.1.1 Pemilik atau wakil yang ditunjuk atau penghuni bangunan gedung yang
di dalamnya di pasang APAR harus bertanggung jawab untuk
pelaksanaan inspeksi, pemeliharaan dan pengisian ulang.
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5.6.6.8.1.2 Pemeliharaan, perawatan dan pengisian ulang harus dilakukan oleh
petugas yang terlatih, mempunyai manual perawatan menyeluruh, alat
perkakas dari jenis yang cocok, bahan isi ulang, pelumas, dan
rekomendasi manufaktur untuk penggantian bagian –bagian atau bagian
yang khusus terdaftar untuk digunakan dalam APAR.
5.6.6.8.1.3 Etiket tidak ditempatkan di depan APAR.
5.6.6.8.1.4 Label yang menunjukkan penggunaan APAR atau klasifikasi atau
keduanya diizinkan untuk ditempatkan pada bagian depan APAR.
5.6.6.8.2

Inspeksi.

5.6.6.8.2.1 Frekuensi.
APAR harus diinspeksi sejak awal ditempatkan dan difungsikan dan
selanjutnya pada setiap interval waktu kira-kira 30 hari. APAR harus
diinspeksi secara manual atau dimonitor secara elektronik, pada interval
waktu yang lebih jika keadaan membutuhkan.
5.6.6.8.2.2 Inspeksi kearsipan.
5.6.6.8.2.2.1 Petugas yang melakukan inspeksi harus menyimpan arsip dari semua
APAR yang diperiksa, termasuk tindakan korektif yang dilakukan.
5.6.6.8.2.2.2 Sekurang-kurangnya sebulan sekali pemeriksaan dilakukan dan
tanggal, nama petugas yang melakukan pemerikaan harus tercatat.
5.6.6.8.2.2.3 Arsip harus dipelihara melalui etiket atau label yang ditempelkan pada
APAR, lewat daftar simak inspeksi yang dipelihara pada arsip atau
lewat metoda elektronik yang menjamin arsip tersimpan permanen.
5.6.6.8.3

Pemeliharaan.

5.6.6.8.3.1 Frekuensi
Terhadap APAR harus dilakukan pemeliharaan pada jangka waktu tidak
lebih dari 1 tahun, pada waktu pengujian hidrostatik, atau jika secara
khusus ditunjukkan melalui inspeksi atau pemberitahuan elektronik.
5.6.6.8.3.2 APAR yang dikeluarkan dari tempatnya untuk pemeliharaan atau
pengisian ulang harus diganti dengan APAR yang sesuai untuk jenis
bahaya kebakaran yang akan diproteksi dan sekurang-kurangnya
memiliki kemampuan daya padam yang sama.
5.6.6.8.3.3 Arsip Pemeliharaan.
Setiap APAR harus mempunyai kartu atau label yang dilekatkan dengan
kokoh yang menunjukkan bulan dan tahun dilakukannya pemeliharaan
dan memberikan identifikasi petugas yang melakukan pemeliharaan.
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5.6.6.8.4

Pengisian Ulang.
Semua APAR yang dapat diisi ulang harus diisi ulang setelah setiap
penggunaan atau sebagaimana yang ditunjukkan saat inspeksi atau
ketika dilakukan pemeliharaan.

5.6.6.8.5

Pengujian Hidrostatik.

5.6.6.8.5.1 Sub butir 5.6.6.8.5 dari persyaratan teknis ini
mempersyaratkan
pengujian hidrostatik pada bejana tekan yang digunakan sebagai APAR
dan komponen khusus dari APAR.
5.6.6.8.5.2 Pengujian hidrostatik harus dilakukan oleh orang yang terlatih dalam
prosedur pengujian tekanan dan pengamannya yang mempunyai
peralatan uji yang sesuai, fasilitas, dan tersedia manual perawatan yang
tepat.
5.6.6.8.5.2.1 Pengujian hidrostatik harus termasuk pemeriksaan secara visual bagian
dalam dan bagian luar silinder.
5.6.6.8.5.2.2 Pengujian hidrostatik harus dilakukan menggunakan air sebagai media
penguji atau cairan tidak mudah terbakar. Udara atau gas lain harus
tidak digunakan sebagai media pengujian tekanan. Semua udara harus
dibuang sebelum pengujian hidrostatik untuk mencegah terjadinya
kegagalan yang mencelakakan atau membahayakan dari silinder,
5.6.6.8.5.3 Jika pada suatu waktu, APAR menunjukkan penyok, cacat mekanis, atau
korosi yang selanjutnya menunjukkan terjadinya perlemahan, maka
harus disingkirkan atau diuji hidrostatik ulang untuk memenuhi butir
5.6.6.8.5.2 dan butir 5.6.6.8.5.3.
5.6.6.8.5.3.1 Tangki pompa
5.6.6.8.5.3.

tidak

harus

disyaratkan

untuk

memenuhi

butir

5.6.6.8.5.3.2 APAR yang tidak dapat diisi ulang selain jenis halogen tidak
disyaratkan untuk memenuhi butir 5.6.6.8.5.3 tetapi harus dikeluarkan
isinya dan dibuang apabila pada APAR tersebut terlihat jelas adanya
penyok, cacat mekanis atau korosi yang selanjutnya menunjukkan
terjadinya perlemahan.
5.6.6.8.5.3.3 APAR jenis halon yang tidak dapat diisi ulang, tidak disyaratkan untuk
memenuhi butir 5.6.6.8.5.3.
5.6.6.8.5.4 Pemeriksaan kondisi silinder.
Apabila silinder atau kerangka (shell) APAR mempunyai satu atau lebih
kondisi berikut, maka tidak harus dilakukan pengujian hidrostatik, tetapi
harus dibuang atau dihancurkan oleh pemilik atau atas pengarahan
pemilik:
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(1) Apabila terdapat bekas perbaikan dengan solder, pengelasan, patri,
atau menggunakan bahan tambalan.
(2) Apabila ulir silinder aus, berkarat, patah, retak atau cacat.
(3) Apabila terdapat korosi yang dapat menyebabkan lubang, termasuk
lubang di bawah plat nama atau rakitan sabuk nama.
(4) Apabila APAR terbakar pada suatu kejadian kebakaran.
(5) Apabila APAR jenis kalsium khlorida telah digunakan dalam APAR
dari baja tahan karat
(6) Apabila tabung (shell) dari tembaga atau perunggu konstruksi
sambungannya dengan solder lunak atau paku keling.
(7) Apabila kedalaman penyok melebihi 1/10 dari dimensi terbesar dari
kepenyokan jika tidak di las, atau melebihi 0,6 cm jika penyok
termasuk las.
(8) Apabila terjadi korosi setempat atau secara umum, sehingga
potongan, cungkilan, atau bagian yang dibuang telah mengikis lebih
dari 10 persen tebal minimum dinding silinder.
(9) Apabila APAR telah digunakan untuk suatu tujuan selain untuk alat
pemadam api.
5.6.6.8.5.5 Apabila silinder APAR, kerangka atau cartridge gagal dalam uji tekanan
hidrostatik, atau gagal untuk melewati pemeriksaan visual seperti
ditentukan dalam butir 5.6.6.8.5.2, maka harus dibuang/dikeluarkan oleh
pemilik atau wakil pemilik. Apabila silinder tersebut akan dibuang,
petugas penguji ulang harus memberitahukan pemilik secara tertulis
bahwa silinder tersebut dibuang dan tidak dapat digunakan lagi. Silinder
yang dibuang diberi stempel ”DIBUANG” pada bagian atas, kepala,
pinggiran, atau leher dengan stempel baja. Tinggi huruf minimum harus
0,3 cm.
Silinder yang dibuang harus tidak diperbaiki. Tidak boleh ada orang yang
membuang atau menghapus stempel ”DIBUANG”.
5.6.6.8.5.6 Silinder rangka alumunium. (Aluminium Shell Cylinder).
APAR yang mempunyai silinder diperkirakan atau kerangka alumunium
yang disangsikan telah terpapar ke temperatur lebih dari 1770C harus
dikelurkan dahulu dari tempatnya dan dilakukan uji hidrostatik.
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5.6.6.8.5.7 Frekuensi.
Pada interval waktu melebihi yang ditentukan pada butir 5.6.6.8.5.7,
APAR harus diuji ulang secara hidrostatis. Pengujian ulang hidrostatik
tersebut dilakukan di dalam tahun kalender dari interval waktu pengujian
yang ditentukan. Dalam hal tidak bermasalah APAR akan diisi ulang
setelah melebihi tanggal uji ulang yang ditentukan.
5.6.6.8.5.7.1 Silinder nitrogen, silinder argon, silinder karbon dioksida, atau cartridge
yang digunakan untuk menyimpan gas lembam (inert) yang digunakan
sebagai zat pembersih untuk APAR beroda dan APAR karbon dioksida
harus diuji secara hidrostatis setiap 5 tahun.
(A) Silinder (kecuali yang diisi dengan karbon dioksida) yang
memenuhi 49 CFR 173.34(e)16 harus diizinkan untuk diuji
hidrostatis setiap 10 tahun sebagai pengganti persyaratan butir
5.6.6.8.5.7.1.
5.6.6.8.5.7.2 Cartridge Nitrogen, cartridge argon, dan cartridge karbon dioksida yang
digunakan sebagai pembersih APAR yang mempunyai penandaan
DOT atau TC harus di uji secara hidrostatis atau diganti sesuai
persyaratan DOT atau TC.
(A) Cartridge yang mempunyai diameter luar tidak lebih 5 cm dan
mempunyai panjang kurang dari 0,61 m harus dikecualikan dari
keharusan dilakukan pengujian hidrostatik ulang secara periodik.
(B) Cartridge DOT dengan stempel 3E harus dikecualikan dari
keharusan pengujian hidrostatik.
Tabel 5.6.6.8.5.7 - Jangka waktu pengujian hidrostatik untuk APAR
Jenis pemadam
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Jangka waktu
pengujian (Tahun)

Air bertekanan tersimpan, aliran terbebani, dan/atau anti
beku

5

Media basah

5

AFFF (Aqueous Film Forming Foam)

5

FFFP (Film Forming Fluoroprotein Foam)

5

Kimia kering dengan kerangka baja tahan karat.

5

Karbon dioksida.

5

Kimia basah

5

Kimia kering, disimpan bertekanan, dengan kerangka
baja ringan, kerangka perunggu kuningan, atau
kerangka alumunium.

12

Kimia kering, cartridge atau silinder, dengan kerangka

12
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dari baja ringan.
Zat halogen

12

Bubuk kering, disimpan bertekanan, cartridge atau
silinder, dengan kerangka baja ringan.

12

5.6.6.8.5.7.3 Pengujian hidrostatik harus dilakukan pada rakitan slang APAR yang
dilengkapi dengan nozel penutup di bagian ujung slang. Interval
pengujian harus sama sebagaimana ditentukan untuk APAR yang
dilengkapi slang di bagian atasnya.
5.6.6.8.5.7.4 Perlengkapan slang bertekanan rendah dan bertekanan tinggi yang
digunakan untuk APAR beroda (selain slang yang menyemprotkan
bahan pemadam) harus diuji secara hidrostatis. Interval waktunya
harus sama seperti yang ditentukan untuk tabung bahan APAR yang di
bagian atasnya dipasang slang.

5.7.

SISTEM DETEKSI
KOMUNIKASI

5.7.1.

Umum.

DAN

ALARM

KEBAKARAN,

DAN

SISTEM

5.7.1.1. Apabila sistem alarm kebakaran atau detektor kebakaran otomatik
disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , maka harus
disediakan dan dipasang sesuai SNI 04-0225-2000 atau edisi terbaru
tentang “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)”, dan SNI
03-3985-2000 atau edisi terbaru “Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan
Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya
Kebakaran Pada Bangunan gedung Rumah dan Gedung”.
5.7.1.2. Aplikasi.
Sistem alarm kebakaran untuk bangunan gedung yang diproteksi harus
meliputi satu atau lebih dari berikut:
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(1)

Inisiasi sinyal alarm manual.

(2)

Inisiasi sinyal alarm otomatik.

(3)

Pemantauan kondisi abnormal dalam sistem pemadaman kebakaran.

(4)

Aktivasi sistem pemadaman kebakaran.

(5)

Aktivasi fungsi keselamatan kebakaran.

(6)

Aktivasi peralatan notifkasi alarm.

(7)

Komunikasi suara/alarm darurat.

(8)

Layanan supervisi patroli petugas. (guard’s tour supervisory service).

6785

184

- BAB V SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF -

(9)

Sistem supervisi pemantauan untuk proses.

(10) Aktivasi sinyal di luar bangunan gedung (activation of off-premises
signals).
(11) Sistem kombinasi.
(12) Sistem yang terintegrasi.
5.7.1.3. Semua peralatan yang membutuhkan pemutaran dan penyetelan kembali
ke kondisi operasi normal harus diputar atau disetel kembali sesegera
mungkin setelah setiap pengujian atau alarm. Semua sinyal pengujian yang
diterima harus dicatat untuk menunjukkan tanggal, waktu, dan jenis.
5.7.1.4. Ketentuan dari butir 5.7 hanya berlaku bila disyaratkan secara spesifik oleh
bagian lain dari persyaratan teknis ini .
5.7.1.4.1 Sistem deteksi dan alarm kebakaran, dan sistem komunikasi yang dipasang
menggunakan suatu alternatif yang diizinkan dalam persyaratan teknis ini
harus dipandang sebagai sistem yang disyaratkan dan harus memenuhi
persyaratan teknis ini yang berlaku terhadap sistem yang disyaratkan.
5.7.1.4.2 Semua sistem dan komponen harus disetujui sesuai tujuan dari
pemasangannya.
5.7.1.4.3 Untuk menjamin integritas operasional, sistem alarm kebakaran harus
mempunyai sebuah program pemeliharaan dan pengujian yang disetujui
memenuhi persyaratan yang berlaku dari SNI 04-0225-2000 atau edisi
terbaru dan SNI 03-3985-2000 atau edisi terbaru.
5.7.1.4.3.1 Frekuensi pemeriksaan.
Frekuensi pemeriksaan berkala harus sesuai butir 5.5.2.
5.7.1.4.3.2 Frekuensi pengujian.
Frekuensi pengujian berkala harus sesuai butir 5.5.2.
5.7.1.4.3.3 Catatan dan dokumentasi.
Riwayat catatan pemeliharaan, pengujian dan dokumentasi harus
disimpan sebagaimana dijelaskan dalam 7.4.1.7.
5.7.1.4.4 Apabila sebuah sistem alarm kebakaran yang disyaratkan tidak dalam
kondisi operasional selama lebih dari 4 jam dalam suatu perioda 24 jam,
OBS harus diberitahu, dan bangunan gedung harus dievakuasi atau suatu
peran kebakaran yang disetujui harus disediakan bagi semua pihak yang
mengalami kondisi kurang terlindung sampai sistem alarm kebakaran yang
rusak tersebut telah beroperasi kembali.

6786

185

185

- BAB V SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF -

5.7.1.4.5 Untuk maksud dari persyaratan teknis ini, sistem alarm kebakaran yang
lengkap harus menyediakan fungsi untuk inisiasi, notifikasi, dan
pengendalian, yang harus berkinerja sebagai berikut:
(1)

Fungsi inisiasi menyediakan sinyal input kepada sistem.

(2)

Fungsi notifikasi adalah cara di mana sistem memberitahukan bahwa
tindakan
manusia diperlukan dalam menanggapi sebuah kondisi
khusus.

(3)

Fungsi pengendalian menyediakan output (keluaran) untuk
mengendalikan peralatan bangunan gedung guna meningkatkan
perlindungan keselamatan jiwa.

5.7.1.4.6 Lingkup Tidak Disyaratkan.
Bila peralatan deteksi yang tidak disyaratkan dipasang secara lengkap,
parsial, atau selektif, maka peralatan tersebut harus mengikuti persyaratan
teknis ini .
Bila peralatan deteksi yang tidak disyaratkan dipasang untuk bahaya
khusus, tambahan peralatan deteksi yang tidak disyaratkan tidak perlu
dipasang diseluruh ruangan atau bangunan gedung.
5.7.1.4.7 Inisiasi Sinyal
5.7.1.4.7.1 Apabila disyaratkan oleh bagian lain dalam persyaratan teknis ini ,
aktuasi dari sebuah sistem alarm kebakaran yang lengkap harus
diinisiasi oleh, tetapi tidak terbatas kepada, salah satu atau semua cara
yang berikut:
(1)

Inisiasi alarm kebakaran manual.

(2)

Deteksi otomatik.

(3)

Operasi sistem pemadaman.

5.7.1.4.7.2 Kotak titik panggil manual hanya digunakan untuk tujuan sinyal proteksi
kebakaran. Kombinasi alarm kebakaran dan stasiun petugas jaga, dapat
diterima.
5.7.1.4.7.3 Sebuah kotak titik panggil manual harus disediakan dalam jalur akses
eksit yang umum dekat setiap eksit yang disyaratkan dari sebuah
daerah, kecuali ditentukan lain oleh bagian lain dari persyaratan teknis
ini .
5.7.1.4.7.4 Tambahan kotak titik panggil manual harus ditempatkan sehingga, pada
setiap lantai dalam setiap bagian bangunan gedung, tidak ada jarak
horizontal pada lantai itu melebihi 60 m yang harus ditempuh untuk
mencapai sebuah kotak titik panggil manual.
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5.7.1.4.7.5 Untuk sistem alarm kebakaran yang menggunakan deteksi otomatik
kebakaran atau alat deteksi aliran air, sekurang-kurangnya satu kotak
titik panggil manual harus disediakan untuk inisiasi sinyal alarm
kebakaran. Kotak titik panggil manual itu harus ditempatkan di mana
disyaratkan oleh OBS.
5.7.1.4.7.6 Setiap kotak titik panggil manual pada sistem harus dapat dicapai, tidak
terhalang dan tampak jelas.
5.7.1.4.7.7 Apabila sebuah sistem springkler menyediakan deteksi dan inisiasi alarm
otomatik, sistem harus dilengkapi dengan alat inisiasi alarm yang
disetujui dan beroperasi bila aliran air adalah sama atau lebih besar dari
aliran air springkler otomatik tunggal.
5.7.1.4.7.8 Bila disyaratkan suatu lingkup total (komplit) sistem pendeteksian asap
oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , pendeteksian asap otomatik
yang sesuai dengan SNI 03-3985-2000 atau edisi terbaru, harus
disediakan di semua daerah yang dihuni, daerah umum, dan tempat
kerja yang cocok dengan operasi detektor asap.
5.7.1.4.8

Alarm Asap

5.7.1.4.8.1 Apabila disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , alarm
asap stasiun-tunggal (single-station) dan stasiun-ganda (multiplestations) harus sesuai dengan SNI 03-3985-2000 atau edisi terbaru dan
diatur agar berfungsi dalam cara yang sama sebagai alarm asap stasiuntunggal (single-station) dan stasiun-ganda (multiple-stations) harus
diperbolehkan sebagai ganti dari alarm asap.
5.7.1.4.8.2 Alarm asap, selain dari alat yang beroperasi dengan batere seperti yang
diperbolehkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , atau alat yang
beroperasi dengan batere memenuhi butir 5.7.1.1 dan persyaratan
sistem tanpa kabel berdaya rendah dari SNI 03-3985-2000 atau edisi
terbaru, harus mendapatkan daya listrik untuk operasinya dari bangunan
gedung.
5.7.1.4.8.3 Pada bangunan gedung baru, di mana dua atau lebih alarm asap
disyaratkan dalam suatu hunian rumah tinggal, kamar-kamar, atau
daerah yang mirip, alarm harus diatur agar operasi dari setiap alarm
asap akan menyebabkan alarm berbunyi pada semua alarm asap dalam
hunian rumah tinggal, kamar-kamar, atau daerah yang mirip tersebut.,
kecuali ditentukan lain oleh sebagai berikut:
(1)

6788

Persyaratan 5.7.1.4.8.3 tidak berlaku jika diperbolehkan oleh
bagian lain dari persyaratan teknis ini .
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(2)

Persyaratan 5.7.1.4.8.3 tidak berlaku untuk konfigurasi yang
menyediakan distribusi ekivalen dari sinyal alarm.

5.7.1.4.8.4 Alarm harus berbunyi hanya dalam suatu hunian rumah tinggal, kamarkamar, atau daerah yang mirip dan tidak harus mengaktivasikan sistem
alarm kebakaran bangunan gedung, kecuali sebaliknya diperbolehkan
oleh OBS. Remote Annunciator diperbolehkan.
5.7.1.4.8.5 Apabila disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , sistem
deteksi kebakaran otomatik harus disediakan pada daerah berbahaya
untuk inisiasi sistem sinyal.
5.7.1.4.9

Notifikasi Penghuni

5.7.1.4.9.1 Notifikasi penghuni harus disediakan untuk menyiagakan penghuni
terhadap suatu kejadian kebakaran atau keadaan darurat lainnya di
mana disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini .
5.7.1.4.9.2 Notifikasi penghuni harus sesuai dengan 5.7.1.4.9.3 sampai dengan
5.7.1.4.9.11, kecuali sebaliknya ditentukan dalam 5.7.1.4.9.2.1 sampai
dengan 5.7.1.4.9.2.4.
5.7.1.4.9.2.1* Detektor asap di lobi, ruang luncur lif, dan ruang mesin terkait yang
digunakan hanya untuk pemanggilan kembali lif pada waktu terjadi
kebakaran, dan detektor panas yang digunakan hanya untuk memutus
daya lif, harus tidak disyaratkan untuk mengaktivasi alarm evakuasi
bangunan gedung bila pasokan daya dan instalasi pengawatan ke
detektor semacam itu dipantau oleh sistem alarm kebakaran
bangunan gedung, dan bila aktivasi dari detektor tersebut menginisiasi
suatu sinyal pengawasan (supervisory signal) pada suatu lokasi yang
selalu dijaga.
5.7.1.4.9.2.2 Detektor asap yang digunakan hanya untuk menutup damper atau
mematikan sistem ventilasi dan tata udara, harus tidak disyaratkan
untuk mengaktivasi alarm evakuasi bangunan gedung, asalkan
pasokan daya dan instalasi pengawatan ke detektor semacam itu
dipantau oleh sistem alarm kebakaran bangunan gedung, dan aktivasi
dari detektor tersebut menginisiasi suatu sinyal pengawasan
(supervisory signal) pada suatu lokasi yang selalu dijaga.
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5.7.1.4.9.2.3 Detektor asap pada pintu yang digunakan hanya untuk operasi alat
pelepas daun pintu otomatik (automatic door release) harus tidak
disyaratkan untuk mengaktivasi alarm evakuasi bangunan gedung,
asalkan pasokan daya dan instalasi pengawatan ke detektor
semacam itu dipantau oleh sistem alarm kebakaran bangunan
gedung, dan aktivasi dari detektor tersebut menginisiasi suatu sinyal
pengawasan (supervisory signal) pada suatu lokasi yang selalu dijaga.
5.7.1.4.9.2.4 Detektor pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan harus
tidak disyaratkan untuk mengaktivasikan alarm evakuasi bangunan
gedung.
5.7.1.4.9.3

Di mana diperbolehkan oleh bagian lain persyaratan teknis ini , suatu
sistem pra-sinyal harus diperbolehkan di mana sinyal awal alarm
kebakaran secara otomatik dikirim tanpa kelambatan ke instansi
kebakaran kota, ke pemadam kebakaran lingkungan (bila ada), dan
kepada seorang staf di bangunan gedung yang terlatih untuk
menanggapi suatu keadaan darurat kebakaran.

5.7.1.4.9.4

Di mana diperbolehkan pada bagian lain persyaratan teknis ini , suatu
urutan alarm positif harus diperbolehkan, asalkan sesuai dengan SNI
03-3985-2000 atau edisi terbaru.

5.7.1.4.9.5

Kecuali sebaliknya diberikan dalam butir 5.7.1.4.9.5.1 sampai dengan
5.7.1.4.9.5.6, sinyal notifikasi untuk penghuni untuk evakuasi harus
berupa sinyal suara dan visual sesuai dengan SNI 03-3985-2000 atau
edisi terbaru atau harus disediakan cara notifikasi lain yang dapat
diterima OBS.

5.7.1.4.9.5.1 Daerah yang tidak dihuni oleh orang yang mempunyai cacat
pendengaran harus tidak disyaratkan untuk memenuhi persyaratan
sinyal visual.
5.7.1.4.9.5.2 Apabila spesifikasi membolehkan dalam hunian perawatan kesehatan,
hanya sinyal visual saja yang harus disediakan.
5.7.1.4.9.5.3 Sistem alarm yang sudah ada harus tidak disyaratkan untuk
memenuhi persyaratan untuk sinyal visual.
5.7.1.4.9.5.4 Sinyal visual tidak harus disyaratkan dalam rumah inap atau rumah
kos.
5.7.1.4.9.5.5 Sinyal visual tidak harus disyaratkan dalam tangga eksit terlindung.
5.7.1.4.9.5.6 Sinyal visual tidak harus disyaratkan dalam kereta lif.
5.7.1.4.9.6
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Sinyal alarm evakuasi umum (general evacuation) harus beroperasi
sesuai dengan satu dari metoda yang dijelaskan dalam butir
5.7.1.4.9.6.1 sampai dengan 5.7.1.4.9.6.4.
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5.7.1.4.9.6.1 Sinyal alarm evakuasi umum (general evacuation) harus beroperasi
keseluruh bangunan gedung.
5.7.1.4.9.6.2 Apabila total evakuasi penghuni tidak praktis karena konfigurasi
bangunan gedung, hanya penghuni di zona yang terkena yang harus
dinotifikasi secara awal. Peraturan harus dibuat untuk secara selektif
memberitahu penghuni di zona-zona lain untuk menghasilkan
evakuasi secara tertib pada keseluruhan bangunan gedung.
5.7.1.4.9.6.3 Apabila penghuni tidak dapat mengevakuasi diri sendiri karena usia,
cacat fisik atau mental, atau hambatan fisik (physical restraint), moda
operasi privat diperbolehkan untuk digunakan.
Yang dimaksud dengan metoda operasi private adalah personil
pembantu dan personil lain yang diperlukan untuk mengevakuasi
penghuni dari suatu zona, daerah, lantai, atau bangunan gedung yang
harus
disyaratkan
untuk
dinotifikasi/diberitahu.
Notifikasi/
pemberitahuan harus meliputi cara-cara untuk segera mengidentifikasi
zona, daerah, lantai, atau bangunan gedung yang memerlukan
evakuasi.
5.7.1.4.9.6.4

Pada bangunan gedung mal, notifikasi dalam mal diperbolehkan.

5.7.1.4.9.6.5 Sinyal evakuasi umum tidak disyaratkan untuk beroperasi dalam
tangga eksit terlindung.
5.7.1.4.9.6.6 Sinyal evakuasi umum tidak disyaratkan untuk beroperasi dalam
kereta lif.
5.7.1.4.9.7

Alat notifikasi alarm suara harus didistribusikan sedemikian sehingga
secara efektif dapat terdengar di atas tingkat suara ambien rata-rata
yang terdapat pada kondisi normal hunian.

5.7.1.4.9.8

Alat notifikasi alarm suara harus menghasilkan sinyal yang berbeda
dari sinyal suara yang dipakai untuk penggunaan lain dalam suatu
bangunan gedung tertentu.

5.7.1.4.9.9

Instruksi yang disiarkan secara otomatik (rekaman) atau suara
langsung (live voice evacuation) diperbolehkan untuk digunakan
sebagai notifikasi/pemberitahuan penghuni dan harus sesuai dengan
SNI 03-3985-2000 atau edisi terakhir

5.7.1.4.9.10

Kecuali diperbolehkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , alat
notifikasi alarm kebakaran suara dan visual harus memenuhi
5.7.1.4.9.10.1 atau 5.7.1.4.9.10.2.

5.7.1.4.9.10.1 Alat notifikasi alarm kebakaran suara dan visual harus digunakan
hanya untuk sistem alarm kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
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5.7.1.4.9.10.2 Sistem komunikasi suara harus diperbolehkan dipakai untuk
penggunaan lain, atas persetujuan OBS, bila sistem alarm kebakaran
didahulukan di atas semua sinyal lain.
5.7.1.4.9.11

Sinyal notifikasi alarm harus didahulukan di atas semua sinyal lain.

5.7.1.4.10

Notifikasi Instansi Darurat

5.7.1.4.10.1

Apabila disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini ,
notifikasi instansi darurat harus disediakan untuk menyiagakan
instansi pemadam kebakaran kota dan regu pemadam kebakaran
bangunan gedung dan lingkungannya untuk kebakaran atau darurat
lainnya.

5.7.1.4.10.2

Apabila notifikasi instansi pemadam kebakaran kota disyaratkan oleh
bagian lain dari persyaratan teknis ini , sistem alarm kebakaran harus
secara otomatik diatur untuk mengirim alarm melalui sembarang cara
berikut yang dapat diterima oleh OBS dan sesuai dengan SNI 033985-2000 atau edisi terakhir:
(1)

Sistem alarm kebakaran pembantu (auxiliary)

(2)

Stasiun sentral sistem alarm kebakaran (Central station fire
alarm system)

(3)

Stasiun pengawasan sistem alarm kebakaran yang dimiliki
individual/privat (Proprietary supervising station fire alarm
system)

(4)

Stasiun remote sistem alarm kebakaran (Remote supervising
station fire alarm system)

5.7.1.4.10.3

Untuk instalasi yang sudah ada di mana tidak terdapat cara notifikasi
yang dispesifikasi dalam 5.7.1.4.10.2(1) sampai dengan 5.7.1.4.10.2
(4), rencana yang disetujui untuk notifikasi instansi pemadam
kebakaran kota harus diperbolehkan.

5.7.1.4.11

Fungsi Keselamatan Kebakaran

5.7.1.4.11.1

Fungsi keselamatan kebakaran harus dipasang sesuai dengan
persyaratan dari SNI 03-3985-2000 atau edisi terakhir.

5.7.1.4.11.2

Apabila disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , fungsi
berikut harus dijalankan:
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(1)

Pelepasan dari alat penahan tetap buka (hold-open devices)
pintu dan bukaan lain.

(2)

Presurisasi sumur tangga atau ruang luncur lif.

(3)

Sistem manajemen atau pengendalian asap.
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5.7.1.4.12

(4)

Membuka kunci pintu.

(5)

Penarikan kembali (lift recall) dan penghentian operasi lif.

Lokasi pengendalian.
Kontrol operator, indikator alarm, dan kemampuan komunikasi manual
harus dipasang di lokasi yang sesuai dan dapat diterima oleh OBS.

5.7.1.4.13

Pembagian Zona (zoning) dan Panel Annunciator.

8.7.1.4.13.1

Apabila panel annunciator alarm disyaratkan oleh bagian lain dari
persyaratan teknis ini , maka harus memenuhi 5.7.1.4.13.2 sampai
dengan 5.7.1.4.13.7.

5.7.1.4.13.2

Indikasi visual dari alarm zona.
Apabila disyaratkan, lokasi dari suatu peralatan inisiasi yang
beroperasi harus diindikasikan secara visual dalam bangunan gedung,
lantai, zona kebakaran, atau pembagian lain yang disetujui, oleh panel
annunciator , hasil cetakan atau cara lain yang disetujui. Indikasi
visual harus tidak bisa dibatalkan oleh beroperasinya sarana
pemadam kebakaran,

5.7.1.4.13.2.1 Semua cara panel annunciator yang disyaratkan harus segera dapat
diakses oleh petugas dan harus ditempatkan seperti disyaratkan oleh
OBS untuk fasilitasi respon yang efisien terhadap situasi kebakaran.
5.7.1.4.13.2.2 Zona Asal.
Sistem alarm kebakaran yang melayani dua atau lebih zona harus
mengidentifikasikan zona asal inisiasi alarm oleh panel annunciator
atau sinyal dengan sandi (coded signal).
5.7.1.4.13.2.3 Layar Tampilan.
Panel annunciator visual harus mampu untuk menampilkan semua
zona dalam alarm. Bila semua zona dalam keadaan alarm tidak
ditampilkan secara bersamaan, harus ada indikasi visual bahwa zona
lain dalam alarm.
5.7.1.4.13.3

Pusat Pengendalian Kebakaran.
Alarm di Panel annunciator pada pusat pengendalian kebakaran harus
dengan cara indikator suara dan visual.
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5.7.1.4.13.4

Zona.
Untuk maksud dari panel annunciator, setiap lantai bangunan gedung
harus dipandang sebagai sebuah zona terpisah. Apabila sebuah lantai
dibagi oleh penghalang api atau asap dan bila rencana keselamatan
kebakaran untuk bangunan gedung yang dilindungi membolehkan
penghuni berpindah tempat dari zona asal ke suatu zona lain pada
lantai yang sama, setiap zona pada lantai tersebut harus secara
terpisah diindikasikan pada panel bantu alarm untuk maksud lokasi
alarm.

5.7.1.4.13.5

Bangunan Gedung Multi.
Apabila sistem melayani lebih dari satu bangunan gedung, setiap
bangunan gedung harus diindikasikan secara terpisah.

5.7.1.4.13.6

Alarm di Panel Annunciator pada pusat pengendalian kebakaran
harus dengan cara indikator suara dan visual.

5.7.1.4.13.7

Untuk maksud alarm di panel annunciator, setiap lantai bangunan
gedung, selain lantai bangunan gedung lama, harus dipandang
sebagai tidak kurang dari satu zona, kecuali sebaliknya diperbolehkan
oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini .

5.7.1.4.13.8

Bila suatu luas lantai melebihi 2090 m2 , zona tambahan alarm
kebakaran harus disediakan, dan panjang dari setiap zona alarm
kebakaran tunggal harus tidak boleh melebihi 91 m dalam setiap arah,
kecuali seperti diberikan dalam 5.7.1.4.13.8.1 sampai dengan
5.7.1.4.13.8.2 atau sebaliknya dimodifikasi oleh bagian lain dari
persyaratan teknis ini .

5.7.1.4.13.8.1 Apabila diperbolehkan oleh bagian lain persyaratan teknis ini , zona
alarm kebakaran harus diperbolehkan melebihi 2090 m2, dan panjang
dari sembarang zona alarm kebakaran tunggal harus diperbolehkan
melebihi 91 m dalam setiap arah.
5.7.1.4.13.8.2 Apabila bangunan gedung diproteksi oleh sebuah sistem springkler
otomatik yang disetujui, daerah zona alarm kebakaran harus
diperbolehkan bertepatan dengan daerah yang diperbolehkan dari
sistem springkler.
5.7.1.4.13.9

Suatu sinyal gangguan pada sistem harus diindikasikan (annunciated)
pada pusat kendali dengan cara indikator suara dan visual.

5.7.1.4.13.10 Suatu sinyal supervisi sistem harus diindikasikan (annunciated) pada
pusat kendali dengan cara indikator suara dan visual.
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5.7.2.

Di mana Disyaratkan.
Di mana disyaratkan ditunjukkan pada tabel 5.7.2.

Tabel 5.7.2
Penyediaan Sistem Deteksi dan Alarm Menurut Fungsi, Jumlah dan Luas Lantai
Bangunan gedung.
Kelompok
Fungsi

Kelas Hunian

Jumlah luas
minimu/lantai
(m2)

Sistem
Deteksi
dan Alarm

Bangunan gedung
Hunian Tunggal

Rumah tinggal

1

-

-

1b

Bangunan gedung
Hunian

Asrama/Kos/Rumah
Tamu/Hostel (luas <
300 m2)

1

300

-

2

Bangunan gedung
Hunian

Terdiri dari 2 atau
lebih unit hunian
(RUKO)

3

Bangunan gedung
Hunian di luar 2

Asrama, Hotel, Rumah
Lansia/Cacat, dan
lain-lain

4

Bangunan gedung
hunian campuran

Tempat tinggal dalam
bangunan gedung
kelas 5, 6, 7, 8 dan 9

5

Bangunan gedung
kantor

Usaha profesional,
komersial, dan lainlain
Rumah makan, toko,
salon, pasar, dan lainlain

T.A.B
T.A.B
T.A.B
T.A.B
T.A,B
T.A.B
T.A.B
T.A.B
400
200
T.A.B
400

(M) (S)
(M)dan (S)
(M)
(M)
(O)
(M)
(O)
(O)
(M)
(M)
(O)
(M)

6

Bangunan gedung
perdagangan

1
2~4
1
2~4
>4
1
2~4
>4
1
2~4
>4
1
>4

T.A.B

(O)

7

Bangunan gedung
penyimpanan/gudang

Tempat parkir umum,
gudang

8

Bangunan gedung
Lab/Industri/Pabrik

Produksi, perakitan,
pengepakan, dan lainlain

9a

Bangunan gedung
umum

Perawatan Kesehatan,
Laboratorium Medis

9b

Bangunan gedung
umum

Pertemuan,
peribadatan,
pendidikan, budaya,
laboratorium

1
2~4
>4
1
2~4
>4
1
2~4
>4
1
2~4

400
200
T.A.B
400
200
T.A.B
T.A.B
T.A.B
T.A.B
400
200

(M)
(M)
(O)
(M)
(M)
(O)
(M)
(O)
(O)
(M)
(M)

>4

T.A.B

(O)

1
2~4
>4

400
200
T.A.B

(M)
(M)
(O)

Struktur, bukan hunian

T.A.B = Tidak Ada Batas
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Jumlah
lantai

1a

10a

194

Fungsi Bangunan
gedung

Garasi pribadi
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M

= Manual

S

= Detektor asap berdiri sendiri (single station smoke detector)

O

= Otomatik

5.8.

VENTILASI MEKANIK DAN SISTEM PENGENDALIAN ASAP.

5.8.1.

Tata Udara & Sistem Ventilasi Mekanik

5.8.1.1. Umum
(1)

Bila pada waktu keadaan darurat sistem tata udara dipakai sebagai
pengganti sistem ventilasi mekanik, semua persyaratan sistem ventilasi
mekanik dalam peraturan ini harus berlaku kepada sistem tata udara
dan sesuai ketentuan standar yang berlaku dalam SNI No. 03-65712001 atau edisi terakhir, Sistem Pengendali Asap Kebakaran pada
Bangunan gedung.

(2)

Cerobong udara untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus dibuat
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a)

Semua cerobong udara udara termasuk rangka untuk tata udara
dan ventilasi mekanik harus dibuat dari besi, lembaran baja lapis
seng, aluminium, atau bahan tidak mudah terbakar lainnya yang
telah disetujui.

(b)

Semua cerobong udara udara untuk tata udara dan ventilasi
mekanik harus digantung atau ditopang dengan kuat.

(c)

Penutup dan pelapis cerobong udara harus dari bahan tidak
mudah terbakar. Tetapi, bila tidak dapat dihindari penggunaan
bahan mudah terbakar, bahan tersebut harus:

(d)
(3)

permukaannya bersifat tidak mudah menjalarkan api

2)

bila terbakar menghasilkan jumlah minimum asap dan gasgas beracun

3)

terletak paling sedikit 1 (satu) meter dari sebuah damper api
(fire damper).

Bahan dan instalasi dari semua sambungan fleksibel harus
memenuhi ketentuan yang berlaku.

Isolasi pemipaan untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a)
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1)

Bahan isolasi cerobong udara bersama-sama dengan lapisan
penghalang uap air dan perekat harus bersifat tidak mudah
menjalarkan api.
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(b)

Penggunaan bahan isolasi dari plastik dan karet busa tidak
diperbolehkan.

(c)

Pada setiap bukaan pada elemen struktur atau bagian lain dari
bangunan gedung yang ditembus oleh pemipaan dan cerobong
udara harus secara efektif dibuat penahan api (fire stop) dengan
cara mengganti bahan isolasi dan menutup bukaan yang tersisa
dengan bahan yang mempunyai ketahanan api sama dengan
elemen struktur yang ditembus.

(4)

Penutup atau pelindung (enclosure) dari cerobong udara harus
memenuhi ketentuan yang berlaku.

(5)

Cerobong udara ventilasi tidak diperbolehkan melalui lobi penahan
asap (smoke-stop lobby) atau lobi untuk pemadaman kebakaran (fire
fighting lobby). Bila tidak dapat dihindari, maka bagian dari cerobong
udara ventilasi di dalam ruang masuk tersebut harus diberi penutup
atau pelindung dengan ketahanan api minimum sama dengan element
stuktur. Konstruksi seperti itu harus dari batu bata.
Bila konstruksi tahan api lain digunakan, maka damper penahan api
(fire damper) harus dipasang di mana cerobong udara menembus
ruang masuk.

(6)

Sebuah ruang tersembunyi di antara langit-langit dan lantai di atasnya,
langit-langit dan atap, atau lantai yang ditinggikan dan struktur lantai
sebuah bangunan gedung, diperbolehkan digunakan sebagai plenum
udara, asal:
(a)
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Ruang tersembunyi tersebut berisi hanya:
1)

kabel berisolasi mineral bersarung metal, kabel bersarung
aluminium, kabel bersarung tembaga, konduit metal kaku,
saluran metal tertutup, konduit metal fleksibel, atau kabel
bersarung metal;

2)

peralatan listrik yang diijinkan ditempatkan di dalam ruang
tersembunyi bila bahan pengawatan, termasuk perlengkapan
tetap, adalah sesuai untuk temperatur ambien;

3)

cerobong udara ventilasi yang memenuhi butir 5.8.1.1 (2);

4)

kabel komunikasi untuk komputer, televisi, telepon dan
sistem komunikasi lainnya;

5)

instalasi proteksi kebakaran;

6)

pemipaan dari bahan tidak mudah terbakar yang membawa
cairan tidak mudah terbakar.
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(b)
(7)

Penggantung dan penopang langit-langit dari bahan yang tidak
mudah terbakar.

Damper penahan api (fire damper)
(a)

Cerobong udara ventilasi yang langsung melewati melalui sebuah
dinding kompartemen atau lantai kompartemen harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1)

Jika cerobong udara tidak berupa sebuah sumuran yang
diproteksi atau tidak terletak di dalam sebuah struktur yang
diproteksi, cerobong udara harus dilengkapi dengan sebuah
damper penahan api (fire damper) di tempat cerobong udara
melewati dinding kompartemen atau lantai kompartemen;

2)

Jika cerobong udara berupa sebuah sumuran yang
diproteksi atau terletak di dalam sebuah struktur yang
diproteksi, cerobong udara harus dilengkapi dengan sebuah
damper penahan api (fire damper) di saluran masuk dan
keluar sumuran.

(b)

Kondisi di mana damper penahan api (fire damper) tidak
dipersyaratkan untuk dipasang di bukaan dinding kompartemen
atau lantai kompartemen harus sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

(c)

Damper penahan api (fire damper) harus tidak dipasang di lokasi
sebagai berikut:
1) bukaan di dinding sebuah sumuran pengambil asap atau
sumuran udara balik yang juga berfungsi sebagai sumuran
pengambil asap;
2) bukaan di dinding sebuah sumuran yang diproteksi bila
bukaan mempunyai sebuah sumuran pembuang asap dapur
yang melaluinya; atau
3) dimanapun juga di dalam sebuah sistem presurisasi udara;
4) dimana dilarang di dalam peraturan ini.

(d)
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Jika damper penahan api (fire damper) dipersyaratkan di dalam
peraturan ini untuk dipasang di sistem tata udara dan ventilasi,
maka jenis, instalasi, perlengkapan tambahan, pintu inpeksi dan
lain-lain harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
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5.8.1.2.

Kamar AHU (Air Handling Unit)
(1)

Kamar yang hanya dipakai untuk penempatan AHU atau unit tata
udara lainnya dan peralatan kontrol listriknya, tidak dianggap sebagai
daerah risiko tinggi. Tetapi pada situasi dimana AHU melayani lebih
dari satu kompartemen, harus dipasang damper penahan api (fire
damper) pada penetrasi dinding kompartemen yang memenuhi
persyaratan dalam butir 5.8.1.1.(7).

(2)

Detektor asap dengan jenis yang telah disetujui harus dipasang dalam
arus udara balik tepat bersebelahan kepada:

(3)

(a)

AHU yang melayani lebih dari satu lapis atau kompartemen; atau

(b)

sebuah unit tunggal berkapasitas lebih dari 15000 m3/jam; atau

(c)

setiap AHU yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang.

Fungsi dari detektor asap yang dipersyaratkan di dalam peraturan ini
adalah untuk menghentikan AHU secara otomatik jika densitas asap di
dalam sistem udara balik telah menjadi tidak dapat diterima. Jenis
detektor asap, instalasi, perlengkapan tambahan, pintu inpeksi dan
lain-lain harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

5.8.1.3. Eksit
(1)

Sumuran eksit yang diproteksi, lobi penahan asap (smoke-stop lobby),
termasuk ruang tersembunyi di dalamnya tidak diperbolehkan untuk
dipakai sebagai plenum udara pasok, buang atau balik dari sistem
AHU.

(2)

Sistem ventilasi mekanik untuk setiap tangga kebakaran dan jalur
eksit, bila disediakan, harus merupakan sistem berdiri sendiri bekerja
hanya pada moda pasokan dan eksklusif pada tangga tertentu, dan
harus memenuhi persyaratan berikut:
(a) Udara pasok sistem harus langsung ditarik dari luar, dengan titik
hisapnya berjarak tidak kurang dari 5 meter dari setiap lubang
pembuangan.
(b) Untuk tangga kebakaran melayani lebih dari 4 lapis, udara pasok
harus disalurkan melalui sebuah cerobong udara vertikal
sepanjang tinggi tangga dan menyembur dari lubang pelepasan
didistribusikan pada setiap lantai bordes tangga kebakaran.
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(c) Jika cerobong udara udara pasok yang melayani tangga
kebakaran harus menembus pelindung tangga, bagian dari
cerobong udara yang melalui luar tangga kebakaran harus
dilindungi dengan konstruksi dengan ketahanan api yang sama
dengan elemen struktur.
(3)

Tidak diperbolehkan dipasangi damper penahan api (fire damper).

5.8.1.4. Lobi Penahan asap (smoke-stop lobby) dan Lobi untuk pemadaman
kebakaran (fire fighting lobby).
Sistem ventilasi mekanik untuk lobi penahan asap (smoke-stop lobby) dan
lobi untuk pemadaman kebakaran (fire fighting lobby) harus sistem yang
eksklusif untuk ruang masuk tersebut, dan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(1)

Sistem ventilasi harus merupakan hanya moda pasokan dari tidak
kurang 10 perubahan udara setiap jam (air changes per hour).

(2)

Udara pasok sistem harus langsung ditarik dari luar, dengan titik
hisapnya berjarak tidak kurang dari 5 meter dari setiap lubang
pembuangan atau bukaan ventilasi alami.

(3)

Setiap bagian dari cerobong udara pasok yang terletak di luar lobi
penahan asap (smoke-stop lobby) atau lobi untuk pemadaman
kebakaran (fire fighting lobby) yang dilayaninya harus dilindungi
konstruksi dengan ketahanan api minimum 1 jam. Bila cerobong udara
melalui daerah dengan risiko kebakaran tinggi, instansi yang
berwenang sesuai kebijaksanaannya dapat mempersyarat kan
ketahanan api yang lebih tinggi.

(4)

Sistem ventilasi harus secara otomatik diaktifkan oleh sistem deteksi
kebakaran bangunan gedung. Sebuah saklar jauh manual start-stop
juga harus disediakan untuk petugas pemadaman di pusat kendali
kebakaran, atau pada panel sistem detksi kebakaran bila tidak ada
pusat kendali kebakaran. Indikasi visual status operasional dari sistem
ventilasi mekanik harus disediakan.

5.8.1.5. Ruang pompa kebakaran berpenggerak motor bakar dan ruang
generator darurat.
Bila sistem ventilasi mekanik dipasang untuk memberikan udara guna
pengoperasian peralatan di dalam ruang pompa kebakaran berpenggerak
motor bakar dan ruang generator darurat, sistem seperti itu harus berdiri
sendiri, terpisah satu sama lain, dan terpisah dari sistem lain yang melayani
bagian lain bangunan gedung:

6800

199

199

- BAB V SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF -

(1)

Udara pasok harus langsung ditarik dari luar, dengan titik hisapnya
berjarak tidak kurang dari 5 meter dari setiap lubang pembuangan.
Gas buang harus diarahkan kearah luar dan berjarak tidak kurang dari
5 meter dari setiap bukaan udara masuk.

(2)

Jika cerobong udara udara sistem terletak di luar ruangan, bagian
cerobong udara tersebut harus salah satu dari dua, dilindungi struktur
atau dikonstruksikan untuk memberikan ketahanan api yang paling
tidak sama dengan ruangan yang dilaluinya, mana yang lebih tinggi.
Nilai pengenal harus berlaku baik untuk ekspos kebakaran internal
maupun eksternal cerobong udara maupun struktur. Bila cerobong
udara naik dipersyaratkan untuk dilindungi di dalam sumuran
konstruksi batu bata, cerobong udara harus terletak di dalam
kompartemen terpisah dalam ruang sumuran yang berisi cerobong
udara atau instalasi layanan lain.

(3)

Tidak diperbolehkan dipasangi damper penahan api (fire damper) di
cerobong udara pasok maupun buang.

(4)

Cerobong udara melayani daerah lain selain dari ruangan dimana
terletak peralatan tidak diperbolehkan melalui ruangan semacam itu.

5.8.1.6. Ruang pusat pengendali kebakaran.
Bila sistem ventilasi mekanik dipersyaratkan untuk ruang pusat pengendali
kebakaran, sistem sepert itu harus berdiri sendiri, terpisah satu sama lain,
dan terpisah dari sistem lain yang melayani bagian lain bangunan gedung.
Sistem juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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(1)

Udara pasok harus langsung ditarik dari luar, dengan titik hisapnya
berjarak tidak kurang dari 5 meter dari setiap lubang pembuangan.
Gas buang harus diarahkan kearah luar dan berjarak tidak kurang dari
5 meter dari setiap bukaan udara masuk.

(2)

Jika cerobong udara udara sistem terletak di luar ruangan, bagian
cerobong udara tersebut harus salah satu dari dua, dilindungi struktur
atau dikonstruksikan untuk memberikan ketahanan api yang paling
tidak sama dengan ruangan yang dilaluinya, mana yang lebih tinggi.
Nilai pengenal harus berlaku baik untuk ekspos kebakaran internal
maupun eksternal cerobong udara maupun struktur. Bila cerobong
udara naik dipersyaratkan untuk dilindungi di dalam sumuran
konstruksi batu bata, cerobong udara harus terletak di dalam
kompartemen terpisah dalam ruang sumuran yang berisi cerobong
udara atau instalasi layanan lain.
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(3)

Tidak diperbolehkan dipasangi damper penahan api (fire damper) di
cerobong udara pasok maupun buang.

(4)

Cerobong udara melayani daerah lain selain dari ruangan pusat
kendali kebakaran tidak diperbolehkan melalui ruangan.

5.8.1.7. Dapur.
Sistem pembuangan mekanik untuk daerah masak dari dapur sebuah hotel,
restoran, kafe atau semacamnya harus berdiri sendiri terpisah dari sistem
yang melayani bagian lain dari bangunan gedung. Sistem juga harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1)

Tudung (hood) dan cerobong udara pembuangan harus mempunyai
jarak ruangan minimum 500 mm dari bahan mudah terbakar yang
tidak diproteksi.

(2)

Gas buang harus diarahkan kearah luar dan berjarak tidak kurang dari
5 meter dari setiap bukaan udara masuk.

(3)

Jika cerobong udara pembuangan terletak di luar dapur, bagian
cerobong udara tersebut harus salah satu dari dua, dilindungi struktur
atau dikonstruksikan untuk memberikan ketahanan api yang paling
tidak sama dengan ruangan yang dilaluinya, mana yang lebih tinggi.
Nilai pengenal harus berlaku baik untuk ekspos kebakaran internal
maupun eksternal cerobong udara maupun struktur. Bila cerobong
udara naik dipersyaratkan untuk dilindungi di dalam sumuran
konstruksi batu bata, cerobong udara harus terletak di dalam
kompartemen terpisah dalam ruang sumuran yang berisi cerobong
udara atau instalasi layanan lain.

(4)

Tidak diperbolehkan dipasangi damper penahan api (fire damper) di
cerobong udara pembuangan dapur.

(5)

Jika sistem proteksi kebakaran dipersyaratkan di dalam peraturan ini
untuk dipasang di sistem pembuangan mekanik dapur, maka jenis,
instalasi, perlengkapan tambahan, dan lain-lain harus memenuhi
ketentuan yang berlaku.

5.8.1.8. Ruangan yang melibatkan penggunaan bahan mudah terbakar dan
meledak.
Bila sistem ventilasi mekanik dipersyaratkan untuk ruangan semacam ini,
sistem seperti itu harus berdiri sendiri, dan terpisah dari sistem lain yang
melayani bagian lain bangunan gedung. Sistem juga harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
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(1)

Sistem ventilasi harus terdiri dari bagian pembuangan dan pasokan
dengan laju 10 perubahan udara setiap jam (air changes per hour),
atau nilai lain yang disetujui oleh instansi berwenang. Gas buang
harus diarahkan kearah luar dan berjarak tidak kurang dari 5 meter
dari setiap bukaan udara masuk.

(2)

Jika cerobong udara sistem terletak di luar ruangan, bagian cerobong
udara tersebut harus salah satu dari dua, dilindungi struktur atau
dikonstruksikan untuk memberikan ketahanan api yang paling tidak
sama dengan ruangan yang dilaluinya, mana yang lebih tinggi.
Nilai pengenal harus berlaku baik untuk ekspos kebakaran internal
maupun eksternal cerobong udara maupun struktur. Bila cerobong
udara naik dipersyaratkan untuk dilindungi di dalam sumuran
konstruksi batu bata, cerobong udara harus terletak di dalam
kompartemen terpisah dalam ruang sumuran yang berisi cerobong
udara atau instalasi layanan lain.

(3)

Tidak diperbolehkan dipasangi damper penahan api (fire damper) di
cerobong udara pasokan dan buang.

(4)

Cerobong udara melayani daerah lain tidak diperbolehkan melalui
ruangan yang melibatkan penggunaan bahan mudah terbakar dan
meledak.

5.8.1.9. Bismen.
Bila sistem ventilasi mekanik dipersyaratkan untuk daerah parkir kendaraan
di dengan total luas lantai melebihi 1900 m2, sebuah sistem pembilasan asap
(smoke purging system) yang berdiri sendiri dan terpisah dari sistem lain
yang melayani bagian lain bangunan gedung harus disediakan untuk
memberikan laju pembersihan tidak kurang dari 9 perubahan udara setiap
jam (air changes per hour). Sistem juga harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
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(1)

Sistem pembilasan asap harus diaktifkan secara otomatik oleh sistem
alarm kebakaran gedung. Saklar jauh manual start-stop harus terletak
di pusat kendali kebakaran atau panel alarm kebakaran di lantai 1
(apabila tidak ada pusat kendali di gedung). Indikasi visuil dari sistem
operasi pembilasan asap harus juga dilengkapi dengan kontrol jarak
jauh.

(2)

Pasokan udara segar harus diambil langsung dari luar dan berjarak
tidak boleh kurang dari 5 meter dari setiap bukaan pelepasan buangan.
Pasokan keluaran udara segar harus secara cukup didistribusikan di
seluruh daerah parkir mobil.
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5.8.2.

(3)

Jika terdapat ventilasi alamiah untuk bismen parkir mobil semacam itu
yang didasarkan kepada bukaan dengan luas sama dengan tidak
kurang dari 2% dari luas lantai, maka ventilasi alamiah semacam itu
dapat dikategorikan sebagai pengganti bagian pasokan dari sistem
pembilasan untuk lantai tersebut.

(4)

Udara buang harus dibuang langsung ke luar dan berjarak paling dekat
5 meter dari setiap bukaan udara masuk.

(5)

Jika cerobong udara digunakan untuk sistem pembilasan asap pada
bismen parkir mobil, maka harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Presurisasi Untuk Tangga Kebakaran
(1)

(2)
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Umum
(a)

Di setiap bangunan gedung di mana tinggi yang dihuni melebihi 24
m, setiap tangga kebakaran internal harus dipresurisasi sesuai
persyaratan di dalam peraturan ini.

(b)

Semua persyaratan presurisasi untuk tangga kebakaran dalam
peraturan ini harus sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku
dalam SNI No. 03-6571-2001 atau edisi terakhir.

(c)

Di setiap bangunan gedung yang mempunyai lebih dari 4 lapis
bismen, tangga kebakaran yang terhubung ke lobi untuk
pemadaman kebakaran (fire fighting lobby) di setiap lantai bismen
harus dipresurisasi sesuai persyaratan di dalam peraturan ini.

(d)

Presurisasi dapat diperpanjang sampai ke lobi penahan asap
(smoke-stop lobby) asal tingkat presurisasi memenuhi butir 5.8.2.

Tingkat presurisasi
(a)

Pada
waktu
beroperasi,
sistem
presurisasi
harus
mempertahankan perbedaan tekanan tidak kurang dari 50 Pa
antara tangga kebakaran yang dipresurisasi dan daerah yang
dihuni dengan semua pintu tertutup.

(b)

Bila sistem presurisasi diperpanjang sampai ke lobi penahan asap
(smoke-stop lobby), gradien tekanan harus sedemikian rupa
sehingga tekanan pada tangga kebakaran harus selalu lebih
tinggi.

(c)

Gaya yang diperlukan untuk membuka setiap pintu terhadap
tahanan kombinasi udara presuriasi dan mekanisme penutup pintu
otomatik harus tidak melebihi 110 N pada pegangan pintu.
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(3)

Pada waktu beroperasi, sistem presurisasi harus mempertahankan
sebuah aliran udara berkecepatan cukup melalui pintu terbuka untuk
mencegah asap masuk ke dalam daerah bertekanan. Kecepatan aliran
harus dicapai bila sebuah kombinasi dari setiap dua pintu berurutan
dan pintu pelepasan utama (exit discharge door) dalam posisi terbuka
penuh. Besar kecepatan dirata-ratakan terhadap luas penuh dari setiap
bukaan pintu harus tidak kurang dari 1,0 m/det.

(4)

Kebocoran

(5)

(6)
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(a)

Laju pasokan udara presurisasi ke daerah bertekanan harus
cukup untuk mengganti kerugian tekanan melalui kebocoran ke
daerah sekeliling yang tidak bertekanan.

(b)

Pelepasan (relief) yang cukup dari kebocoran udara keluar dari
daerah dihuni harus disediakan untuk menghindari penumpukan
tekanan (pressure build-up) di daerah ini, berupa kebocoran
perimeter atau sistem pelepasan tekanan yang dibuat khusus.

Distribusi Udara Presurisasi
(a)

Jumlah dan distribusi titik injeksi udara untuk memasok udara
presurisasi ke tangga kebakaran harus menjamin suatu profil
tekanan yang sama dan rata mengikuti butir 5.8.2 (2).

(b)

Pengaturan dari titik injeksi dan kontrol dari sistem presurisasi
harus sedemikian sehingga bila pembukaan pintu dan faktor lain
menyebabkan variasi signifikan pada perbedaan tekanan, kondisi
dalam butir 5.8.2 (2) harus dapat dikembalikan secepat mungkin.

Peralatan
(a)

Semua peralatan dan kontrol terkait dengan sistem presurisasi
harus dirancang dan dipasang sedemikian sehingga menjamin
pengoperasian yang memuaskan dalam peristiwa dan selama
kebakaran.

(b)

Pasokan udara untuk sistem presurisasi harus diambil langsung
dari luar dan berjarak tidak boleh kurang dari 5 meter dari setiap
bukaan pelepasan buangan.

(c)

Sistem presurisasi harus secara otomatik diaktifkan oleh sistem
deteksi kebakaran bangunan gedung, atau sistem alarm aliran
sprinkler. Sebuah saklar jauh manual start-stop juga harus
disediakan untuk petugas pemadaman di pusat kendali
kebakaran, atau pada panel sistem deteksi kebakaran bila tidak
ada pusat kendali kebakaran. Indikasi visual status operasional
dari sistem presurisasi juga harus disediakan.
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(7)
5.8.3.

Pengujian serah terima dan pengujian berkala harus sesuai dengan
SNI No. 03-6571-2001 atau edisi terakhir.

Presurisasi Kompartemen Atau Pengendalian Asap Terzona Dalam
Bangunan gedung
Semua persyaratan presurisasi kompartemen atau pengendalian asap
terzona dalam bangunan gedung harus sesuai dengan ketentuan standar
yang berlaku dalam SNI No. 03-6571-2001 atau edisi terakhir.

5.8.4.

Sistem Pengendalian Asap Bismen

5.8.4.1. Untuk bismen dengan jumlah luas lantai keseluruhan tidak melebihi 1900 m2
(seribu sembilan ratus meter persegi), ven asap sesuai butir 5.8.4.3 harus
tersedia.
5.8.4.2. Untuk bismen dengan jumlah luas lantai keseluruhan melebihi 1900 m2
(seribu sembilan ratus meter persegi), sebuah sistem pengendalian asap
yang dirancang secara teknik (engineered smoke control system) sesuai
butir 5.8.4.4 harus tersedia untuk senua bagian bismen, kecuali:
(1) Bila bismen atau bagian dari bismen digunakan sebagai tempat parkir,
sebuah sistem pembilasan asap sesuai dengan 5.8.1.9 harus tersedia,
asal bagian tersebut dikompartemenisasi dari bagian bismen yang
tersisa.
(2) Ruang mesin/peralatan dengan luas lantai tidak melebihi 250 meter
persegi dan terkompartemenisasi dari bagian bismen yang tersisa, dan
tersedia 2 (dua) pintu untuk operasi pemadaman kebakaran.
(3) Ruang mesin/peralatan dengan luas lantai melebihi 250 meter persegi
tetapi tidak melebihi 1900 meter persegi, harus tersedia ven asap sesuai
butir 5.8.4.3 atau sebuah sistem pembilasan asap dengan laju
pembersihan tidak kurang dari 9 perubahan udara setiap jam (air
changes per hour).
(4) Daerah layanan seperti ruang cuci, kantor, gudang, dan bengkel
(dibatasi hanya untuk staf saja) yang dikompartemenisasi, harus tersedia
ven asap sesuai butir 5.8.4.3, atau sebuah sistem pembilasan asap
dengan laju pembersihan tidak kurang dari 9 perubahan udara setiap jam
(air changes per hour). Bila dipersyaratkan sistem alarm kebakaran /
pemadaman otomatik, maka harus sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
5.8.4.3. Ven asap harus secara cukup didistribusikan sepanjang perimeter bismen
dan lubang pembuangannya harus mudah dicapai selama operasi
pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Pemasangannya harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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(1) Jumlah dan ukuran ven harus sedemikian sehingga jumlah bukaan
efektif ven harus paling sedikit 2 ½ % dari luas lantai bismen yang
dilayani.
(2) Bila lubang pelepasan ven ditutup pada kondisi normal, harus dapat
dibuka pada waktu kebakaran.
(3) Tanda yang menunjukkan posisi dan daerah yang dilayani harus
dipasang bersebelahan dengan lubang ven.
(4) Bila cerobong udara diperlukan untuk menyambung ven ke lubang
pelepasan, cerobong udara harus ditutupi oleh struktur atau dibuat untuk
memberikan paling sedikit ketahanan api 1 (satu) jam.
(5) Cerobong udara dan lubang pelepasan ven terpisah harus disediakan
untuk setiap lapis bismen.
5.8.4.4. Bila dipersyaratkan, maka sebuah sistem pengendalian asap yang dirancang
secara teknik (engineered smoke control system) harus disediakan sesuai
butir 5.8.6.
5.8.5.

Sistem Pengendalian Asap Atrium
Untuk ruangan atrium di dalam bangunan gedung, sebuah sistem pengendali
asap yang dipersyaratkan dalam butir 5.8.6 harus disediakan.

5.8.6.

Sistem Pengendalian Asap Yang Dirancang Secara Teknik

5.8.6.1. Sebuah sistem pengendalian asap yang dirancang secara teknik (engineered
smoke control system) harus dalam bentuk sebuah sistem ventilasi asap baik
secara alami maupun mekanik, yang sesuai dengan:
(1)

SNI No. 03-6571-2001 atau edisi terakhir.

(2)

SNI 03-7012-2004 atau edisi terakhir, Sistem Manajemen Asap Pada
Mal, Atria Dan Ruangan Berukuran Besar; atau

(3)

standar lain yang disetujui instansi berwenang.

(Catatan: standar lain adalah BRE 186 - Design Principles For Smoke Ventilation In
Enclosed Shopping Centres, atau BR 258 - Design Approaches for Smoke Control in Atrium
Buildings, laporan yang diterbitkan oleh Fire Research Station, Building Research
Establishment, UK).

5.8.6.2. Sistem ventilasi asap alami harus tidak boleh dipergunakan bersama-sama
dengan sistem ventilasi asap mekanik. (Catatan: pertimbangan khusus
berkaitan dengan ventilasi atau pelepasan alami dan juga limitasi
penggunaannya dapat dilihat dalam SNI 03-7012-2004 atau edisi terakhir. .
5.8.6.3. Bangunan gedung yang dilengkapi dengan sistem ventilasi asap harus juga
diproteksi oleh sebuah sistem sprinkler otomatik.
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Tabel 5.8.6.4 – Kapasitas sistem ventilasi asap pada bangunan gedung
Hunian
(Bersprinkler)

Besar Kebakaran
Laju Pelepasan
Kalor (MW)

Perimeter
Kebakaran (m)

Pertokoan

5

12

Perkantoran

1

14

Kamar Hotel

0,5

6

Daerah Publik Hotel

2.5

12

Pertemuan

2,5

12

Parkir Tertutup

2,5

12

5

-

Atrium

5.8.6.4. Kapasitas dari sebuah sistem ventilasi asap harus dihitung berdasarkan
timbulnya kemungkinan suatu besar kebakaran maksimum untuk sebuah
kebakaran
yang
dikendalikan
oleh
sebuah
sprinkler
seperti
direkomendasikan dalam SNI 03-7012-2004 atau edisi terakhir.; atau seperti
direkomendasikan dalam tabel 5.8.6.4 berikut:
5.8.6.5. Kapasitas dari sistem ventilasi asap harus juga mampu untuk menangani
tuntutan terbesar untuk pembuangan asap dari skenario terburuk.
5.8.6.6. Bagian dasar dari lapisan asap harus dirancang diatas kepala orang /
penghuni yang sedang evakuasi dibawah lapisan asap. Tinggi minimum
zona udara bersih (clear height) dihitung dari lantai sarana jalan ke luar
tertinggi harus 2,0 meter.
5.8.6.7. Sebuah sistem pengendalian asap yang dirancang secara teknik (engineered
smoke control system) harus dapat diaktivasi secara independen oleh:
(1)

Sistem sprinkler optomatik yang dipersyaratkan.

(2)

Sistem deteksi asap yang dipersyaratkan.

(3)

Aktivasi manual dan saklar kendali bersama-sama dengan indikasi
visual status operasi yang harus disediakan di ruang pusat pengendali
kebakaran dan bilamana tidak terdapat sebuah ruang pusat pengendali
kebakaran, pada panel utama alarm kebakaran.

5.8.6.8. Pengujian serah terima dan pengujian berkala harus sesuai dengan SNI 037012-2004 atau edisi terakhir. .
5.8.6.9. Konstruksi resevoir asap untuk mencegah penyebaran lateral asap, dan
untuk menampung asap untuk dibuang, harus dari bahan tidak mudah
terbakar yang dapat menahan temperatur asap.
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5.8.6.10. Untuk kasus dimana asap dibuang dari ruangan asal kebakaran, ukuran
besar reservoir asap untuk sebuah sistem ventilasi asap tidak boleh
melebihi:
(1)

2000 meter persegi untuk sebuah sistem ventilasi asap alami.

(2)

2600 meter persegi untuk sebuah sistem ventilasi asap mekanik.

5.8.6.11. Untuk kasus dimana asap dibuang dari ruangan sirkulasi atau ruangan
atrium, ukuran besar reservoir asap untuk sebuah sistem ventilasi asap
tidak boleh melebihi:
(1)

1000 meter persegi untuk sebuah sistem ventilasi asap alami.

(2)

1300 meter persegi untuk sebuah sistem ventilasi asap mekanik.

5.8.6.12. Untuk kasus dimana asap dibuang dari ruangan sirkulasi atau ruangan
atrium, ruangan-ruangan yang melepaskan asap ke dalam ruangan
sirkulasi atau ruangan atrium tersebut harus salah satu dari berikut:
(1)

mempunyai luas lantai tidak melebihi 1000 meter persegi (untuk
sebuah sistem ventilasi asap alami) atau 1300 meter persegi (untuk
sebuah sistem ventilasi asap mekanik) atau

(2)

dibagi sedemikian sehingga asap dibuang ke ruangan sirkulasi atau
ruangan atrium hanya dari bagian ruangan dengan luas lantai tidak
melebihi 1000 meter persegi (untuk sebuah sistem ventilasi asap
alami) atau 1300 meter persegi (untuk sebuah sistem ventilasi asap
mekanik) yang bersebelahan dengan ruangan sirkulasi atau ruangan
atrium. Tetapi, sisa ruangan masih perlu untuk dilengkapi dengan
sistem ventilasi asap terpisah.

5.8.6.13. Panjang maksimum dari reservoir asap tidak boleh melebihi 60 meter.
5.8.6.14. Rancangan yang cukup dan tepat harus dibuat di dalam setiap reservoir
asap untuk membuang asap di dalam suatu cara yang akan mencegah
pembentukan daerah asap yang menggenang, misalnya stratifikasi asap,
dan mencegah terhisapnya udara dari zona bersih (plugholing).
5.8.6.15. Karena batasan praktis, sebuah sistem ventilasi asap harus mempunyai:
(1) aliran massa maksimum tidak melebihi 175 kg/detik; dan
(2) temperatur lapisan asap minimum 18o C di atas temperatur ambien.
5.8.6.16. Udara pengganti (make-up air) harus secara alami menarik udara langsung
dari luar bangunan gedung:
(1) Rancangan kecepatan pelepasan udara pengganti harus tidak boleh
melebihi 5,0 meter/detik untuk mencegah penghuni yang sedang
berevakuasi terganggu oleh aliran udara.
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(2) Lubang pemasukan udara pengganti harus ditempatkan paling sedikit
berjarak 5 meter dari setiap lubang pembuangan udara.
(3) Udara pengganti harus dimasukkan pada ketinggian rendah, paling
sedikit 1,5 meter dibawah ketinggian rancangan lapisan asap, untuk
mencegah pengabutan dari zona bersih yang lebih rendah.
(4) Bila tidak dapat ditempatkan paling sedikit 1,5 meter di bawah lapisan
asap, suatu tirai atau penghalang asap harus digunakan untuk
mencegah udara pengganti mengganggu lapisan asap.
(5) Bila udara pengganti diambil dari kisi-kisi ven atau pintu, maka harus
digabung peralatan untuk secara otomatik membuka kisi-kisi ven atau
pintu tersebut untuk memasukkan udara pengganti pada saat aktivasi
dari sistem ventilasi asap.
5.8.6.17. Untuk kasus dimana reservoir asap ada diatas langit-langit palsu, langitlangit harus dari jenis langit-langit berlubang dengan paling sedikit 25%
bukaan.
5.8.6.18. Sistem ventilasi asap harus dilengkapi dengan dua sumber catu daya yang
berbeda dan terpisah.
5.8.6.19. Sistem ventilasi asap harus diaktivasi oleh detektor asap yang terletak di
zona pengendalian asap. Penggunaan detektor asap untuk aktivasi harus
dirancang secara hati-hati untuk menghindari aktivasi yang tidak sengaja
atau prematur dari detektor asap yang terletak di luar zona pengendalian
asap karena tumpahan asap atau penyebaran dari daerah lain.
5.8.6.20. Semua sistem tata udara dan sistem ventilasi yang lain yang ada di dalam
daerah yang dilayani harus dimatikan secara otomatis pada saat aktivasi
dari sistem ventilasi asap, kecuali:
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(1)

sistim tata udara dan ventilasi yang dirancang sebagai bagian dari
sistem pengendalian asap pada waktu kebakaran;

(2)

sistim ventilasi mekanik untuk tangga kebakaran dan jalan terusan
eksit; dan

(3)

daerah tempat berlindung di dalam bangunan gedung yang sama; dan

(4)

parkir bismen; dan

(5)

ruang pusat pengendali kebakaran; dan

(6)

ruang penyimpanan bahan cair/gas mudah terbakar; dan

(7)

ruang generator darurat; dan

(8)

ruang pompa kebakaran diesel.
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5.8.6.21. Sebuah fan siaga, atau beberapa fan dengan kapasitas berlebih harus
disediakan untuk setiap sistem ventilasi mekanik, sehingga bilamana fan
utama atau fan berkapasitas terbesar gagal, laju rancangan pembuangan
asap masih dapat terpenuhi. Fan siaga harus diaktivasikan secara otomatik
bila fan utama gagal.
5.8.6.22. Semua fan harus mampu beroperasi terus menerus pada temperatur 2500
C selama 1 (satu) jam.
5.8.6.23. Semua kabel listrik untuk daya dan kontrol pada sistem ventilasi asap harus
sesuai dengan SNI 04-0225-2000 atau edisi terakhir, Persyaratan Umum
Instalasi Listrik(PUIL 2000).
5.8.6.24. Semua cerobong udara ventilasi asap (cerobong udara pembuangan dan
udara pengganti) harus tahan api paling sedikit 1 (satu) jam. Bila cerobong
udara melewati kompartemen dengan nilai tahan api lebih tinggi, konstruksi
cerobong udara harus mempunyai nilai tahan api yang sama dengan
kompartemen. Nilai tersebut berlaku untuk ekspos kebakaran dari dalam
dan dari luar konstruksi cerobong udara.
5.8.6.25. Tidak diperbolehkan dipasangi damper penahan api (fire damper) di sistem
ventilasi asap.
5.8.6.26. Waktu untuk sistem ventilasi asap di dalam zona asap untuk beroperasi
penuh harus tidak melebihi 60 detik sejak aktivasi sistem.
5.8.6.27. Untuk sistem ventilasi asap alami, ven harus:
(1) pada posisi “terbuka” bila terjadi kegagalan daya/sistem; dan
(2) ditempatkan sedemikian agar tidak dipengaruhi secara merugikan oleh
tekanan angin positif.
5.8.6.28. Semua tirai asap bila dipersyaratkan, kecuali sudah terpasang pada
posisinya secara tetap, harus pada posisinya secara otomatik untuk
menyediakan kedap asap yang cukup dan kedalaman efektif.
5.8.6.29. Tirai asap dan penghalang asap lainnya pada setiap akses ke eksit, dalam
posisinya harus tidak menghalangi orang berevakuasi melalui akses
tersebut.
5.8.6.30. Bila dinding kaca atau panel dipergunakan untuk membentuk sebuah
reservoir asap atau untuk kanal asap, maka harus mampu untuk menahan
temperatur rancangan tertinggi.
5.8.6.31. Semua peralatan pengendalian asap, termasuk tirai asap, harus dipasok
dan dipasang sesuai dengan standar yang berlaku.
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5.8.7.

Sistem Pengendalian Asap Auditorium (Bioskop, Teater dan lain-lain)

5.8.7.1. Ven asap dengan luas sebesar 2½ % dari luas lantai harus disediakan
untuk auditorium yang tidak diproteksi springkler dan untuk auditorium yang
mempunyai luas lantai lebih dari 500 m2 , bila diproteksi springkler. Operasi
pembukaan dari ven asap harus secara otomatik.
5.8.7.2. Sebagai pengganti dari ven asap, sebuah sistem pengendalian asap yang
dirancang secara teknik (engineered smoke control system) seperti yang
dipersyaratkan dalam butir 5.8.6 dapat diterima.
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BAB VI

UTILITAS BANGUNAN GEDUNG

6.1.

LISTRIK.

6.1.1.

Umum.
Instalasi, kontrol dan distribusi pengkawatan peralatan listrik dalam
bangunan gedung harus memenuhi SNI 04-0225-2000 atau edisi terbaru,
Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

6.1.2.

Pasokan daya listrik utama dan darurat.
Di mana instalasi berikut dipersyaratkan oleh persyaratan teknis ini, pasokan
daya listrik dari sumber utama (primer) dan darurat harus memenuhi
ketentuan teknis yang berlaku dan digunakan antara lain untuk
mengoperasikan peralatan sebagai berikut:

6.1.3.

(1)

Pencahayaan darurat.

(2)

Sarana komunikasi darurat.

(3)

Lif kebakaran.

(4)

Sistem deteksi dan alarm kebakaran.

(5)

Sistem pipa tegak dan slang kebakaran.

(6)

Sistem springkler kebakaran otomatis.

(7)

Sistem pengendalian asap.

(8)

Pintu tahan api otomatis.

(9)

Ruang pengendali kebakaran.

Sumber daya listrik.

6.1.3.2. Daya listrik yang dipasok untuk mengoperasikan sistem daya listrik darurat
diperoleh sekurang-kurangnya dari dua sumber tenagai listrik berikut :
(1)

PLN, atau

(2)

Sumber daya listrik darurat berupa:
(a) Batere.
(b) Generator.
(c) Dan lain-lain.

6.1.3.3. Sumber daya listrik darurat harus direncanakan dapat bekerja secara
otomatis apabila sumber daya listrik utama tidak bekerja dan harus dapat
bekerja setiap saat.
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6.1.3.4. Bangunan gedung atau ruangan yang sumber daya listrik utamanya dari PLN
harus dilengkapi juga dengan generator sebagai sumber daya listrik darurat
dan penempatannya harus memenuhi TKA yang berlaku.
6.1.4.

Jaringan distribusi.

6.1.4.1. Semua kabel distribusi yang melayani sumber daya listrik darurat harus
memenuhi kabel dengan Tingkat Ketahanan Api (TKA) selama 1 jam.
6.1.4.2. Pasokan dari sumber daya listrik ke motor pompa kebakaran harus
memenuhi ketentuan susunan A atau susunan B seperti dijelaskan pada
gambar 6.1.4.2 (a) dan (b).
(1) Susunan A.
Apabila sumber daya listrik bersal dari PLN, maka antara pasokan daya
listrik PLN dan panel kontrol pompa kebakaran harus tidak ada alat
pemutus tenaga atau alat proteksi pasokan daya.

Gambar 6.1.4.2.(a) - Susunan A
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(2) Susunan B.
Di mana diizinkan oleh instansi berwenang, alat pemutus tenaga dan alat
proteksi pasokan daya listrik dapat dipasang antara pasokan daya listrik
dan panel kontrol pompa kebakaran dengan syarat memenuhi ketentuan
sebagai berikut :
(a) Alat pemutus tenaga harus dipilih dan diset mampu menerima arus
locked rotor dari motor pompa kebakaran utama.
(b) Alat pemutus tenaga harus dalam posisi "ON".

Gambar 6.1.4.2.(b) - Susunan B
(c) Plakat harus dipasang di luar alat pemutus tenaga dengan tulisan :
SAKLAR PEMUTUS POMPA KEBAKARAN
Tinggi hurufnya tidak kurang dari 25 mm.
(d) Plakat harus dipasang berdekatan dengan panel kontrol pompa
kebakaran untuk menjelaskan lokasi alat pemutus tenaga dan lokasi
kunci panel kontrol pompa kebakaran.
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(e) Alat pemutus tenaga harus diawasi, selalu tetap terhubung, melalui
salah satu cara sebagai berikut :
1) Pelayanan sinyal jarak jauh yang akan menyebabkan alarm
audio atau visual pada pusat pengendali kebakaran bekerja.
2) Pelayanan sinyal lokal yang menyebabkan bunyi di pos penjaga.
3) Bila alat pemutus tenaga ditempatkan dalam pagar tertutup atau
di dalam bangunan gedung yang diawasi oleh pemilik bangunan,
maka penyegelan alat pemutus tenaga dan pemeriksaan
mingguan harus dicatat.
Pengecualian :
Jika sakelar pemindah daya dihubungkan dimuka panel kontrol pompa
kebakaran, alat pemutus tenaga dan alat proteksi pasokan daya listrik harus
disediakan dengan alat pemutuss tenaga yang sesuai kebutuhan.
Alat proteksi pasokan daya listrik harus dipilih dan diset mampu menerima
arus "locked rotor" dari motor pompa kebakaran dan pompa jockey, dan arus
beban penuh dari peralatan yang berhubungan dengan perlengkapan pompa
kebakaran bila dihubungkan dengan pasokan daya ini.

(3) Alat proteksi pasokan daya listrik.
Apabila alat proteksi pasokan daya listrik (pengaman lebur, pemutus
daya) dipasang dalam sirkit pasokan daya listrik dari gardu sendiri dan
sambungan PLN di depan feeder sirkit pompa kebakaran, alat tersebut
harus mampu selalu terhubung pada saat menerima arus "locked rotor"
dari motor pompa kebakaran dan beban listrik maksimum bangunan.
(4) Jaringan distribusi.
Konduktor antara sumber daya listrik dan motor pompa kebakaran,
ukurannya harus sesuai ketentuan yang berlaku.
6.1.5.

Instalasi.

6.1.5.1. Butir 6.1 harus diterapkan untuk alat-alat rumah tangga yang baru, yang
sudah ada, permanen atau sementara, peralatan, armatur (fixture), atau
pengkawatan.
6.1.5.2. Instalasi lama boleh diteruskan penggunaannya asalkan
sesuaiannya tidak mengakibatkan risiko yang berbahaya.

kekurang

6.1.5.3. Semua alat-alat rumah tangga yang menggunakan listrik, armatur (fixture),
peralatan atau pengkawatan harus dipasang dan dipelihara sesuai dengan
SNI 04-0225-2000.
6.1.5.4. Pengkawatan permanen harus dipasang sesuai SNI 04-0225-2000,
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6.1.5.5. Pengkawatan permanen yang dilepas di tempat, harus diberi label atau cara
lain dengan mengidentifikasi pada pengakhiran titik sambungan dengan
tulisan seperti “DILEPAS DI TEMPAT” atau dilepaskan dari semua daerah
yang mudah dimasuki dan diisolasi dari kontak dengan pengkawatan atau
listrik yang hidup.
6.1.5.6. Kabel penyambung harus digunakan sebagai pengganti pengkawatan
permanen.
6.1.5.7. Adaptor Ganda.
Adaptor ganda seperti kontak tusuk ganda dari kabel penyambung, adaptor
kubus, adaptor strip, dan alat lain, harus teruji/terdaftar dan digunakan sesuai
penggunaannya.
6.1.5.8. Kontak Tusuk (relocatable power taps).
6.1.5.8.1 Kontak tusuk harus dari jenis terpolarisasi atau dibumikan dengan proteksi
arus lebih dan harus teruji/terdaftar,
6.1.5.8.2 Kontak tusuk harus langsung dihubungkan ke kotak kontak yang dipasang
permanen.
6.1.5.8.3 Kontak tusuk harus tidak dipasang memanjang melalui dinding, langit-langit
atau lantai , di bawah pintu atau tertutup lantai atau merusak lingkungan
dan fisik.
6.1.5.9. Kabel penyambung.
6.1.5.9.1 Kabel penyambung yang tehubung dengan kontak tusuk harus ditusukkan
langsung ke dalam kotak kontak sambungan daya, atau adaptor tusuk
ganda (multiplug adapter) , kecuali sambungan kabel untuk tusuk ganda
yang disetujui hanya melayani satu alat rumah tangga jinjing (portable)
6.1.5.9.2 Kuat arus dari kabel sambungan harus paling sedikit kapasitasnya sama
dengan kuat arus dari kabel yang disediakan alat rumah tangga jinjing
(portable) tersebut
6.1.5.9.3 Kabel penyambung harus dipelihara dalam kondisi yang baik tanpa
sambungan, dan tidak rusak.
6.1.5.9.4 Kabel penyambung harus dibumikan jika melayani alat-alat rumah tangga
jinjing (portable) yang dibumikan.
6.1.5.9.5 Kabel penyambung dan kabel fleksibel tidak dipasang ke struktur;
diperpanjang melalui dinding, langit-langit atau lantai atau di bawah pintu
atau tertutup lantai, atau merusak lingkungan dan fisik.
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6.1.6.

Pengkawatan Sementara.

6.1.6.1. Kebutuhan Lain.
Kecuali ditentukan untuk dimodifikasi guna keperluan lain, semua
persyaratan dari SNI 04-0225-2000 untuk pengkawatan permanen harus
diterapkan untuk instalasi pengawatan sementara.
6.1.6.2. Disetujui.
Metoda pengkawatan sementara dapat diterima hanya jika disetujui
berdasarkan pada kondisi penggunaan dan setiap persyaratan khusus dari
instalasi sementara.
6.1.6.3. Selama Periode Konstruksi.
Instalasi daya listrik sementara dan untuk pencahayaan dibolehkan selama
periode konstruksi, pemodelan ulang, pemeliharaan, perbaikan, atau
pembongkaran bangunan, struktur, peralatan atau aktifitas yang serupa.
6.1.6.4. Sembilan Puluh Hari.
Instalasi daya listrik sementara dan untuk pencahayaan dibolehkan untuk
jangka waktu tidak lebih dari 90 hari untuk pencahayaan dekoratif, liburan
dan untuk tujuan yang sama,
6.1.6.5. Instalasi daya listrik sementara dibolehkan untuk pekerjaan selama kondisi
darurat, pengujian, percobaan dan pengembangan.
6.1.6.6. Pemindahan.
Pengkawatan sementara selanjutnya harus dipindahkan pada saat semua
pekerjaan konstruksi atau tujuan pengkawatan selesai terpasang.
6.1.7.

Melepas Sambungan Akses Ke Bangunan.

6.1.7.1. Sarana harus disediakan untuk memutus sambungan yang melayani listrik
ke bangunan, struktur, atau fasilitas oleh instansi pemadam kebakaran jika
instalasi listriknya tercakup dalam SNI 04-0225-2000.
6.1.7.2. Sarana pelepas sambungan harus dijaga, dapat diakses ke instansi
pemadam kebakaran.

6.2.

PEMANAS, VENTILASI DAN PENGKONDISIAN UDARA.

6.2.1.

Saluran Udara untuk Pengkondisian Udara, Pemanasan, Ventilasi dan
Peralatan Terkait.
Instalasi saluran udara untuk pengkondisian udara, pemanas, ventilasi dan
peralatan terkait harus sesuai dengan ketentuan baku atau standar teknis
yang berlaku dan dapat diterapkan, kecuali instalasi tersebut instalasi yang
sudah ada dan memenuhi syarat, boleh untuk terus digunakan.
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6.2.2.

Ventilasi Atau Peralatan Penghasil Kalor.
Ventilasi atau peralatan penghasil kalor harus sesuai dengan ketentuan baku
atau standar teknis yang berlaku, dan dapat diterapkan, kecuali instalasi
tersebut merupakan instalasi yang sudah ada dan disetujui, boleh untuk
terus digunakan.

6.2.3.

Peralatan Masak Komersial.
Peralatan memasak komersial harus sesuai dengan persyaratan teknis untuk
peralatan memasak komersial, kecuali instalasi tersebut instalasi yang sudah
ada dan disetujui untuk terus digunakan.

6.2.4.

Sistem Ventilasi Dalam Laboratorium Yang Menggunakan Bahan Kimia.
Sistem ventilasi dalam laboratorium yang menggunakan bahan kimia harus
sesuai dengan ketentuan baku atau standar yang berlaku atau SNI 03-70112004 (atau edisi terakhir) tentang Keselamatan pada Bangunan gedung
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

6.3.

LIF.

6.3.1.

Umum.
Semua lif yang baru harus mengikuti persyaratan teknis yang berlaku sesuai
SNI 03-6573-2001, Tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam
gedung (lif), SNI 03-7017.1-2004, Pemeriksaan dan pengujian lif traksi listrik
pada bangunan gedung, Pemeriksaan dan pengujian serah terima, dan SNI
03-7017.2-2004, Pemeriksaan dan pengujian lif traksi listrik pada bangunan
gedung, Pemeriksaan dan pengujian berkala.

6.3.2.

Jumlah Kereta.
Jumlah kereta lif yang diijinkan dalam sebuah ruang luncur lif, selain untuk
ruang luncur yang sudah ada dari bangunan gedung yang sudah ada, kereta
lif harus diletakkan di dalam bangunan gedung terlindung dengan ketentuan
sebagai berikut :

218

(1)

Apabila ada tiga kereta lif dalam suatu bangunan, ketiga kereta lif
tersebut boleh diletakkan di dalam ruang luncur yang sama.

(2)

Apabila ada empat kereta lif dalam bangunan gedung, kereta lif harus
dipisahkan dengan tidak kurang dari dua ruang luncur terpisah yang
terlindung.

(3)

Apabila ada lebih dari empat kereta lif dalam bangunan, jumlah kereta
lif yang diletakkan di dalam ruang luncur terlindung harus tidak melebihi
empat.
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6.3.3.

Ruang Mesin Lif.
Ruang mesin lif yang berisi peralatan yang peka terhadap temperatur, selain
lif yang sudah ada, yang mempunyai jarak tempuh melampaui 15 m (50 ft) di
atas lantai eksit pelepasan atau melampaui 9 m (30 ft) di bawah lantai eksit
pelepasan harus dilengkapi dengan sistem ventilasi atau tata udara
independen untuk menjaga temperatur selama beroperasinya lif dalam
keadaan darurat yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.
Temperatur operasional harus ditentukan oleh spesifikasi pabrik pembuat
peralatan lif. Bila daya listrik siaga disambung ke lif, sistem ventilasi atau tata
udara tersebut harus juga disambung ke daya listrik siaga.

6.3.4.

Pengujian Lif.
Lif harus menjalani pemeriksaan dan uji coba secara periodik seperti
dipersyaratkan dalam SNI 03-7017.2-2004. Semua lif yang dilengkapi
dengan operasi darurat petugas pemadam kebakaran harus menjalani
pemeriksaan operasional bulanan dengan catatan riwayat tertulis, hasilnya
dibuat dan disimpan pada bangunan gedung seperti dipersyaratkan oleh SNI
03-7017.1-2004, (atau edisi terbaru), Pemeriksaan dan Pengujian lif traksi
listrik pada bangunan gedung.

6.3.5.

Bukaan.
Lif, eskalator, dumbwaiter, dan Konveyor pneumatik yang melayani lantailantai bangunan gedung harus tidak membuka ke sebuah eksit.

6.3.6.

Lif Kebakaran.

6.3.6.1. Untuk penanggulangan saat terjadi kebakaran, sekurang-kurangnya ada satu
buah lif yang disebut sebagai lif kebakaran atau lif darurat (emergency lift)
dan harus dipasang pada :
(1) bangunan gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 25 m (atau
lebih dari 5 lantai), dan
(2) bangunan gedung kelas 9a yang daerah perawatan pasiennya
ditempatkan di atas level permukaan jalur penyelamatan langsung ke
arah jalan umum atau ruang terbuka.
6.3.6.2. Semua lif yang mempunyai jarak tempuh 7,6 m atau lebih di atas atau di
bawah lantai dan melayani keperluan petugas darurat untuk penanggulangan
kebakaran atau tugas penyelamatan harus mengikuti ketentuan baku atau
standar tentang keselamatan untuk lif dan eskalator.
6.3.6.3. Pada saat tidak terjadi kebakaran, lif kebakaran dapat dikombinasikan
sebagai lif penumpang.
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6.3.6.4. Bila ada dua lif atau lebih terpasang pada satu saf (ruang luncur) yang
berbeda dan melayani lantai-lantai yang sama, di luar lif yang terdapat dalam
atrium, sekurang-kurangnya satu lif kebakaran tersedia untuk melayani
lantai-lantai tersebut.
6.3.6.5. Lif kebakaran harus terdapat dalam ruang luncur yang tahan api minimum 1
jam.
6.3.6.6. Lif kebakaran harus :
(1) memenuhi standar untuk lif kebakaran yang berlaku.
(2) pada bangunan gedung kelas 9a (rumah sakit) yang melayani ruang
perawatan pasien, maka :
(a) memiliki ukuran atau dimensi minimum yang diukur dalam keadaan
bebas penghalang termasuk pegangan tangga, sebagai berikut :
1)

kedalaman minimum : 2.280 mm.

2)

lebar minimum : 1.600 mm.

3)

jarak dari lantai ke langit-langit, minimum : 2.300 mm.

4)

tinggi pintu minimum : 2.100 mm.

5)

lebar pintu minimum : 1.300 mm, dan

(b) dihubungkan dengan sistem pembangkit tenaga darurat yang selalu
siaga, dan
(c) mempunyai kapasitas sekurang-kurangnya 600 kg untuk bangunan
gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 75 meter.
6.3.6.7. Lif kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran untuk
keperluan penanggulangan keadaan darurat kebakaran, dan harus dapat
berhenti disetiap lantai.
6.3.6.8. Keberadaan lif kebakaran diberi tanda tertentu di setiap lantai dekat pintu
lif.
6.3.6.9. Sumber daya listrik untuk lif kebakaran harus direncanakan dari dua
sumber dan menggunakan kabel tahan api minimal 1 jam.
6.3.6.10. Lif kebakaran harus memiliki akses ke tiap lantai hunian di atas atau di
bawah lantai tertentu atau yang ditunjuk, harus berdekatan dengan tangga
eksit serta mudah dicapai oleh petugas pemadam kebakaran di setiap
lantai.
6.3.6.11. Lif kebakaran harus dilengkapi dengan sarana operasional yang dapat
digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk membatalkan
panggilan awal atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau
aktif karena kelalaian terhadap lif tersebut.
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6.3.6.12. Tanda peringatan terhadap penggunaan lif pada saat terjadi kebakaran,
harus :
(1) dipasang di tempat yang mudah terlihat dan terbaca, diantaranya :
(a) dekat setiap tombol panggil untuk setiap lif penumpang atau
kelompok lif pada bangunan gedung, kecuali
(b) dumbwaiter atau sejenisnya yang digunakan untuk mengangkut
barang-barang.
(2) dibuatkan tulisan dengan tinggi huruf minimal 20 mm seperti terlihat
pada gambar 6.3.6.12.(2), dengan ketentuan :
(a) huruf yang diukur/dipahat atau huruf timbul pada logam, kayu,
plastik atau sejenisnya dan dipasang tetap di dinding, atau
(b) huruf diukir atau dipahat langsung dipermukaan lapis penutup
dinding.
(c) bila diperlukan, dengan penampilan khusus sehingga dapat terbaca
pada keadaan gelap atau sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
DIILARANG MENGGUNAKAN LIF BILA TERJADI KEBAKARAN
Gambar 6.3.6.12.(2) - Tanda peringatan Lif
6.4.

INSTALASI BAHAN BAKAR GAS.
Peralatan yang menggunakan bahan bakar gas dan pemasangan pipa yang
terkait, harus dipasang sesuai ketentuan baku atau standar yang berlaku.

6.4.1.

Instalasi yang sudah ada dan disetujui Otoritas berwenang setempat (OBS)
boleh terus digunakan.

6.4.2.

Meter gas di atas tanah, regulator, dan pemipaan yang terbuka yang dapat
rusak karena kendaraan, harus diproteksi sesuai untuk butir yang
berhubungan dengan bahan-bahan berbahaya.

6.5.

ALAT PEMANAS RUMAH TANGGA.

6.5.1.

Umum.
Pemasangan peralatan dan alat rumah tangga stasioner dimaksud adalah
yang menggunakan pembakaran minyak tanah, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk digunakan pada, industri, komersial dan rumah tinggal, jenis
penghasil : uap, air panas, pemanas untuk udara hangat pada gedung.
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6.5.2.

Alat Pembakar (Burner) Minyak Tanah Dan Kompor Minyak.

6.5.2.1. Alat pembakar minyak tanah dan kompor minyak harus dipasang dengan
peralatan kontrol keselamatan utama sebagai bagian integral dari alat rumah
tangga oleh pabrik pembuat, yang dapat menghentikan aliran minyak ke
tempat kegagalan nyala api. Pengisian bahan bakar barometrik tidak
dipertimbangkan sebagai kontrol pengendalian utama.
6.5.2.2. Kompor dengan pembakaran minyak, harus dipasang dengan katup termal
(digerakkan dengan panas) pada pipa pasokan minyak, dan diletakkan di
dalam kompartemen alat pembakar dari kompor.
6.5.2.3. Hanya pemanas minyak tanah terdaftar/teruji yang digunakan. Pelindung
berikut harus diterapkan :
(1) Tersedia ventilasi yang cukup.
(2) Jangan meletakkannya di karpet.
(3) Jaga jarak 1 m (3 ft) dari perabot yang mudah terbakar atau tirai
(gordeng).
(4) Biarkan dingin sebelum pengisian kembali bahan bakar.
6.5.3.

Pemanas Listrik Portable.

6.5.3.1. OBS diijinkan untuk melarang penggunaan alat pemanas listrik portable
dalam hunian atau apabila penggunaan atau pengoperasian dapat
mendatangkan situasi berbahaya terhadap jiwa atau harta benda yang tidak
semestinya.
6.5.3.2. Alat pemanas portable harus dirancang dan diletakkan sehingga alat ini tidak
mudah terjungkir.
6.5.3.3. Semua alat pemanas portable harus terdaftar/teruji.
6.5.4.

Ven.
Semua cerobong, corong asap, atau alat serupa yang membawa asap atau
gas panas ke udara luar dari kompor, tungku, insinerator, boiler, atau alat
lain penghasil panas atau alat rumah tangga, harus dipasang dan dipelihara
sesuai ketentuan baku atau standar yang berlaku.

6.6.

CORONG SAMPAH, INSINERATOR, DAN CORONG LAUNDRI.

6.6.1.

Terlindung.

6.6.1.1. Cerobong sampah (rubbish chutes) dan cerobong laundry (laundry chutes)
harus dilindungi secara terpisah oleh dinding atau partisi sesuai ketentuan
baku atau standar tenis yang berlaku.
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6.6.1.2. Bukaan inlet yang melayani corong harus diproteksi sesuai ketentuan baku
atau standar tenis yang berlaku.
6.6.1.3. Pintu corong yang ditentukan dalam butir 6.6.1.2 harus terbuka hanya ke
ruang yang dirancang dan digunakan khusus untuk jalan masuk ke bukaan
corong.
6.6.1.4. Ruangan yang digunakan untuk jalan masuk bukaan corong harus terpisah
dari tempat lain sesuai ketentuan baku atau standar yang berlaku.
6.6.1.5. Persyaratan 6.6.1.1 sampai dengan 6.6.1.4 tidak berlaku bila diijinkan
sebagai berikut :
(1) Instalasi yang sudah ada yang mempunyai cerobong layanan (service
chutes) yang dilindungi dan bukaan cerobong layanan (service chutes)
yang dipasang dan dipelihara secara benar diijinkan untuk mempunyai
inlet yang membuka ke sebuah koridor atau ruangan yang normal dihuni.
(2) Cerobong sampah (rubbish chutes) dan cerobong laundry (laundry
chutes) diijinkan untuk membuka ke dalam ruangan yang luasnya tidak
melebihi dari 37 m2 (400 ft2) yang digunakan sebagai gudang, asalkan
ruangan tersebut diproteksi oleh sistem springkler otomatik.
6.6.2.

Instalasi dan Pemeliharaan.
Cerobong sampah (rubbish chutes), cerobong laundri (laundry chutes), dan
insinerator harus dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan baku
atau stándar teknis yang berlaku, kecuali instalasi tersebut sudah ada dan
disetujui, diperbolehkan untuk terus digunakan.

6.7.

GENERATOR STASIONER DAN SISTEM DAYA SIAGA.

6.7.1.

Pemasangan Motor Bakar Stasioner dan Turbin Gas
Generator stasioner harus dipasang sesuai ketentuan baku atau standar
yang berlaku untuk Instalasi dan Penggunaan Motor Bakar Stasioner dan
Turbin Gas.

6.7.2.

Sistem Daya Darurat dan Siaga.

6.7.2.1. Umum.
Generator stasioner untuk penggunaan dalam kondisi darurat atau siaga
yang dipersyaratkan oleh persyaratan teknis
ini, persyaratan teknis
bangunan, atau persyaratan teknis lainnya harus dipasang sesuai ketentuan
baku dan standar teknis yang berlaku.
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6.7.2.2. Serah Terima.
Generator stasioner yang baru dipasang untuk penggunaan daya darurat
atau siaga sistem proteksi kebakaran kemampuannya harus ditunjukkan
dalam merubah energi mekanis menjadi energi listrik, dengan kontrol dan
perlengkapannya. Keberhasilannya tanpa merusak atau mengganggu sirkit
beban aktual oleh setiap sarana berikut :

6.7.3.

(1)

Pengujian model protipe terpisah.

(2)

Uji serah terima pada komponen sistem seperti dilakukan oleh
pemasok komponen.

(3)

Dengan membuat daftar untuk pelayanan darurat seperti rakitan pabrik
yang lengkap dan peralatan teruji pabrik.

Pemasangan Sistem Energi Listrik Darurat dan Daya Siaga.
Sistem energi listrik tersimpan yang dipersyaratkan dalam persyaratan teknis
ini, persyaratan teknis bangunan, atau persyaratan teknis lainnya, harus
dipasang sesuai SNI 04-7019-2004, Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat
Menggunakan Energi Tersimpan dan SNI 03-0225-2000.

6.7.4.

Pemeliharaan dan Pengujian.

6.7.4.1. Generator stasioner yang digunakan untuk daya siaga harus diuji sesuai
ketentuan baku dan standar teknis yang berlaku.
6.7.4.2. Generator stasioner yang dipersyaratkan oleh persyaratan teknis ini,
persyaratan teknis bangunan gedung atau persyaratan teknis lain harus
dipelihara sesuai ketentuan baku dan standar teknis yang berlaku,
6.7.4.3. Sistem energi listrik tersimpan yang dipersyaratkan oleh persyaratan teknis
ini, persyaratan teknis bangunan gedung atau persyaratan teknis lain dan
standar harus dipelihara sesuai SNI 04-7019-2004.

6.8.

PENGENDALIAN ASAP.

6.8.1.

Sistem pengendalian asap yang baru dipasang, harus diperiksa oleh OBS
dan diuji sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen
perancangan yang disetujui.

6.8.2.

Program pemeliharaan dan pengujian sistem pengendalian asap harus
disetujui untuk memastikan keterpaduannya dalam operasi.

6.8.3.

Semua sistem pengendalian asap dan peralatannya harus dipelihara dalam
kondisi operasi yang andal dan harus diganti atau diperbaiki apabila ada
yang cacat.
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6.8.4.

OBS harus diberitahu jika sistem pengendalian asap yang ada tidak
berfungsi selama periode 4 jam dalam 24 jam dan diberitahu lagi apabila
perbaikan telah selesai dan sudah berfungsi kembali.

6.8.5.

OBS dibolehkan mempersyaratkan pemilik/pengelola bangunan gedung
menyediakan pengamat kebakaran yang disetujui pada semua bagian yang
rusak yang tidak terproteksi oleh sistem proteksi pemadam kebakaran yang
rusak sampai sistem proteksi kebakaran telah berfungsi kembali.

6.9.

PUSAT PENGENDALI KEBAKARAN.

6.9.1.

Umum.
(1) Ketentuan ini menjelaskan mengenai konstruksi dan sarana yang
disyaratkan dalam pusat pengendali kebakaran.
(2) Sarana yang ada di pusat pengendali kebakaran dapat digunakan untuk :
(a) melakukan tindakan pengendalian dan pengarahan selama
berlangsung nya operasi penanggulangan kebakaran atau penangan
kondisi darurat lainnya; dan
(b) melengkapi sarana alat pengenali, panel kontrol, telepon, mebel,
peralatan dan sarana lainnya yang diperlukan dalam penanganan
kondisi kebakaran; dan
(3) Pusat pengendali kebakaran tidak digunakan untuk keperluan lain selain:
(a) kegiatan pengendalian kebakaran; dan
(b) kegiatan lain yang berkaitan dengan unsur keselamatan atau
keamanan bagi penghuni bangunan.

6.9.2.

Lokasi ruang Pusat Pengendali.
Ruang Pusat Pengendali Kebakaran harus ditempatkan sedemikian rupa
pada bangunan, sehingga jalan ke luar dari setiap bagian pada lantai ruang
tersebut ke arah jalan atau ruang terbuka umum tidak terdapat perbedaan
ketinggian permukaan lantai lebih dari 30 cm.

6.9.3.

Konstruksi.
Ruang pusat pengendali kebakaran pada bangunan gedung yang tinggi
efektifnya lebih dari 50 meter, harus berada pada ruang terpisah, dengan
syarat:
(1)
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konstruksi pelindung penutupnya dibuat dari beton, tembok atau
sejenisnya yang mempunyai kekokohan yang cukup terhadap
keruntuhan akibat kebakaran dan dengan nilai TKA tidak kurang dari
120/120/120, dan
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(2)

bahan lapis penutup, pembungkus atau sejenisnya yang digunakan
dalam ruang pengendali harus memenuhi persyaratan tangga
kebakaran yang dilindungi; dan

(3)

peralatan utilitas, pipa-pipa, saluran-saluran udara dan sejenisnya yang
tidak diperlukan untuk berfungsinya ruang pengendali kebakaran, tidak
boleh melintasi ruang tersebut; dan

(4)

bukaan pada dinding, lantai atau langit-langit yang memisahkan ruang
pengendali kebakaran dengan ruang dalam bangunan gedung dibatasi
hanya untuk pintu, ventilasi dan lubang perawatan lainnya khusus untuk
melayani fungsi ruang pengendali kebakaran tersebut.

Gambar 6.9.3 - Letak Ruang Pusat Pengendali Kebakaran.
6.9.4.

Proteksi pada Bukaan.
Bukaan, harus diproteksi sebagai berikut :
(1) Bukaan untuk jendela, pintu, ventilasi, perawatan pipa, saluran dan
sejenisnya, pada dinding luar bangunan gedung yang menghadap jalan
atau ruang terbuka umum harus diproteksi sesuai ketentuan baku atau
standar yang berlaku.
(2) Bukaan pada lantai, langit-langit dan dinding dalam yang melingkupi
ruang pengendali kebakaran, kecuali pintu harus diproteksi sesuai
ketentuan baku dan standar yang berlaku.
(3) Bukaan pintu pada dinding dalam yang melingkupi ruang pengendali
kebakaran harus dipasang pintu tahan api kedap asap yang dapat
menutup sendiri dengan TKA -/120/30.
(4) Bukaan yang digunakan untuk peralatan ventilasi alami atau mekanik
harus :
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6.9.5.

(a)

tidak terletak langsung di atas atau di bawah langit-langit ruang
pengendali kebakaran, dan

(b)

diproteksi dengan memakai damper api dengan TKA -/120/- jika
lubang bukaan digunakan sebagai tempat lewatnya saluran udara
melintasi dinding yang dipersyaratkan memiliki TKA yang bukan
dinding luar.

Pintu "KE LUAR".
(1) Pintu yang menuju ruang pengendali harus membuka ke arah dalam
ruang tersebut, dapat dikunci dan ditempatkan sedemikian rupa
sehingga orang yang menggunakan jalur evakuasi dari dalam bangunan
gedung tidak menghalangi atau menutup jalan masuk ke ruang
pengendali tersebut.
(2) Ruang pengendali kebakaran harus dapat dimasuki dari dua arah;

6.9.6.

(a)

satu dari arah pintu masuk di depan bangunan; dan

(b)

satu langsung dari tempat umum atau melalui jalan terusan yang
dilindungi terhadap api, yang menuju ke tempat umum dan
mempunyai TKA tidak kurang dari -/120/30.

Ukuran dan Sarana.
(1) Ruang pengendali kebakaran harus dilengkapi dengan sekurangkurangnya:
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(a)

panel indikator kebakaran dan sakelar kontrol dan indikator visual
yang diperlukan untuk semua pompa kebakaran, kipas pengendali
asap, dan peralatan pengamanan kebakaran lainnya yang
dipasang di dalam bangunan; dan

(b)

telepon yang memiliki sambungan langsung; dan

(c)

sebuah papan tulis berukuran tidak kurang dari 120 cm x 100 cm;
dan

(d)

sebuah papan tempel (pin-up board) berukuran tidak kurang dari
120 cm x 100 cm; dan

(e)

sebuah meja berukuran cukup untuk menggelar gambar dan
rencana taktis.

(f)

rencana taktis penanggulangan kebakaran yang ditetapkan dan
diberi kode warna.
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Gambar 6.9.6.(1) - Ruang Pusat Pengendali Kebakaran dilihat dari atas
(2) Sebagai tambahan di ruang pengendali dapat disediakan :
(a) panel pengendali utama, panel indikator lif, sakelar pengendali jarak
jauh untuk gas atau pasokan daya listrik dan genset darurat; dan
(b) sistem keamanan bangunan, sistem pengamatan, dan sistem
manajemen jika dikehendaki terpisah total dari sistem lainnya.
(3) Suatu ruang pengendali kebakaran harus :
(a) mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10 m2 dan panjang dari sisi
bagian dalam tidak kurang dari 2,5 m; dan
(b) jika hanya menampung peralatan minimum, maka luas lantai bersih
tidak kurang dari 8 m2 dan luas ruang bebas di antara depan panel
indikator tidak kurang dari 1,5 m2; dan
(c) jika dipasang peralatan tambahan, maka luas bersih daerah
tambahan adalah 2 m2 untuk setiap penambahan alat dan ruang
bebas di antara depan panel indikator tidak kurang dari 1,5 m2.
(d) ruang untuk tiap jalur lintasan penyelamat dari ruang pengendali
kebakaran ke ruang lainnya harus disediakan sebagai tambahan
persyaratan butir (b) dan (c) di atas.
6.9.7.

Ventilasi dan Pasokan Daya.
Ruang pengendali harus diberi ventilasi dengan cara :
(1) ventilasi alami dari jendela atau pintu pada dinding luar bangunan
gedung yang membuka langsung ke ruang pengendali dari jalan atau
ruang terbuka; atau
(2) sistem udara bertekanan pada sisi yang hanya melayani ruang
pengendali, dan
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(a) dipasang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai ruangan adalah
tangga kebakaran yang dilindungi; dan
(b) beroperasi secara otomatis melalui aktivasi sistem isyarat bahaya
kebakaran (fire alarm) atau sistem springkler yang dipasang pada
bangunan gedung dan secara manual di ruang pengendali; dan
(c) mengalirkan udara segar ke dalam ruangan tidak kurang dari 30 kali
pertukaran udara per jamnya pada waktu sistem sedang beroperasi
dan salah satu pintu ruangan terbuka; dan
(d) mempunyai kipas, motor, dan pipa-pipa saluram udara yang
membentuk bagian dari sistem, tetapi tidak berada di dalam ruang
pengendali dan diproteksi oleh dinding yang mempunyai TKA
sekurang-kurangnya 120/120/120; dan
(e) mempunyai pasokan daya listrik ke ruang pengendali atau peralatan
penting bagi beroperasinya ruang pengendali dan yang dihubungkan
dengan pasokan daya sisi masuk sakelar hubung bagi daya dari luar
bangunan; dan
(f) tidak ada sarana/peralatan yang terbuka kecuali pintu yang
diperlukan, pengendali pelepas tekanan (pressure control relief) dan
jendela yang dapat dibuka oleh kunci yang menjadi bagian dari
konstruksi ruang pengendali.

Gambar 6.9.7 - Ventilasi mekanis pada Ruang Pusat Pengendali Kebakaran.
6.9.8.

Tanda.
Permukaan luar pintu yang menuju ke dalam ruang pengendali harus diberi
tanda dengan tulisan sebagai berikut:
RUANG PENGENDALI KEBAKARAN
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dengan huruf tidak lebih kecil dari 50 mm tingginya dan dengan warna yang
kontras dengan latar belakangnya.
6.9.9.

Pencahayaan.
Pencahayaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku harus dipasang dalam
ruang pusat pengendali kebakaran, tingkat iluminasi di atas meja sekurangkurangnya 400 Lux.

6.9.10. Peralatan yang
Kebakaran.

tidak

diperbolehkan

ada

di

ruang

Pengendali

Beberapa peralatan seperti motor bakar, pompa springkler, pemipaan dan
sambungan-sambungan pipa tidak boleh dipasang dalam ruang pengendali
kebakaran, tetapi boleh dipasang dalam ruangan-ruangan yang dapat
dicapai dari ruang pengendali tersebut.
6.9.11. Tingkat Suara Lingkungan (Ambient).
Tingkat suara di dalam ruang pengendali kebakaran yang diukur pada saat
semua peralatan penanggulangan kebakaran beroperasi ketika kondisi
darurat berlangsung tidak melebihi 65 dBA bila ditentukan berdasarkan
ketentuan tingkat kebisingan di dalam bangunan.
6.10.

Sistem Proteksi Petir.

6.10.1. Umum dan Persyaratan.
6.10.1.1. Ketentuan ini mengatur instalasi proteksi petir bangunan gedung akibat
sambaran petir.
6.10.1.2. Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan instalasi sistem proteksi
petir (SPP), yang melindungi bangunan, manusia dan peralatan di
dalamnya terhadap bahaya sambaran petir.
6.10.1.3. Instalasi SPP bangunan gedung di pasang dengan memperhatikan faktor
letak. Sifat geografis, kemungkinan sambaran petir, kondisi petir dan
densitas sambaran petir ke tanah serta risiko petir terhadap peralatan dan
lain-lain.
6.10.1.4. Instalasi SPP mengacu pada SNI 03-7015-2004 atau edisi terbaru, Sitem
Proteksi Petir pada Bangunan gedung, SNI 04-0225-2000 atau edisi
terbaru, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000), atau standar
internasional seperti IEC 62305/2006, Protection against lightning, part 3 :
Physical damage to structures and life hazard atau edisi terbaru, NFPA
780, Standard for the installation of lightning protection system 2008, atau
edisi terbaru, sejauh tidak bertentangan dengan standar dan ketentuan
yang berlaku.
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6.10.1.5. Perencanaan, pelaksanaan dan pemeriksaan/pengujian instalasi sistem
proteksi petir harus dilakukan oleh tenaga yang ahli.
6.10.2.

Komponen Sistem Proteksi Petir. Persyaratan.

6.10.2.1. SPP Eksternal ; antara lain terdiri dari terminasi udara, sistem konduktor
penyalur dan sistem terminasi bumi (elektroda pembumian).
6.10.2.2. SPP internal: bertujuan mencegah penjalaran/penerusan akibat arus petir
yang berbahaya dalam bangunan gedung melalui sistem bonding
ekipotensial atau pemisahan berjarak (insulasi elektrikal) dengan cara
membuat zona-zona proteksi.Semua tindakan tambahan yang diberikan
pada SPP eksternal akan mengurangi efek elektromagnetik yang mungkin
merusak yang ditimbulkan oleh arus petir terhadap ruang yang diproteksi.
6.10.3. Terminasi Udara.
Terminasi udara dipasangkan pada struktur bangunan, pada pojok (titik
sudut yang terekspos), pada bagian atap bangunan gedung dengan :
(1) Metoda susut proteksi (Franklin).
(2) Metoda bola gulir (Rolling sphere).
(3) Metoda jala/meshed (Faraday).
Disesuaikan dengan tingkat proteksi SPP,
6.10.4. Konduktor Penyalur.
Konduktor penyalur dapat terdiri atas konduktor alamiah (baja, pembesian
beton struktur) atau konstruksi khusus.
Pemilihan jumlah dan posisi konduktor penyalur, memperhitungkan
kenyataan arus petir jika dibagi dalam beberapa konduktor penyalur, risiko
loncatan ke samping dan berkurangnya gangguan elektromagnetik di dalam
bangunan gedung. Diupayakan agar konduktor penyalur harus sependek
mungkin.
Jarak rata-rata antar konduktor penyalur petir sesuai tingkat proteksi dan
mengikuti standar yang berlaku.
6.10.5. Terminasi Bumi (Elektroda Pembumian).
6.10.5.1. Sistem terminasi bumi harus memperhitungkan konfigurasi dengan jarak
yang dapat mencegah nilai tegangan langkah dan tegangan sentuh yang
berbahaya.
6.10.5.2. Untuk menyebarkan arus petir ke bumi tanpa menyebabkan tegangan lebih
yang berbahaya, bentuk dan dimensi sistem terminasi bumi lebih penting
dari harga resistans spesifik dari elektroda bumi. Namun demikian, harga
resistans pembumian yang rendah dianggap lebih baik.
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6.10.5.3. Elektroda bumi dapat menggunakan satu atau lebih elektroda cincin,
elektroda vertikal atau miring, elektroda radial, atau elektroda bumi
pondasi, mengikuti standar yang berlaku.
6.10.6. Proteksi Terhadap Tegangan Lebih.
Untuk mencegah pengaruh tegangan lebih atau arus akibat petir terhadap
peralatan listrik (elektronika) perlu dipasangkan gawai proteksi surja (GPS)
(Surge Protection Device/SPD) atau arrester, termasuk juga celah, varistor,
dioda, filter dan lain-lain sesuai dengan kelas, tipe berdasarkan zona-zona
proteksi.
6.10.6.1. Penempatan arester pada instalasi konsumen dilaksanakan sebagai
berikut :
6.10.6.1.1 Arester sedapat mungkin dipasang di dekat titik masuk instalasi
bangunan gedung dan sedapat mungkin ditempatkan bersama di Panel
Hubung Bagi (PHB) Utama. Arester harus dibumikan dengan penghantar
pembumian yang sependek mungkin dan pembumian arester harus
disatukan dengan pembumian instalasi listrik. Penyatuan pembumian ini
dianjurkan dengan menggunakan ikatan penyama potensial (IPP) yang
dibumikan. Arester harus dipasang di tempat yang tidak akan menjadi
elemen pemicu kebakaran.
6.10.6.1.2 Berbagai kemungkinan penempatan arester untuk sistem TN, TT dan
berlaku prinsip yang disampaikan pada gambar 6.10.2.1.2. Gambar
6.10.2.1.2a memperlihatkan contoh penempatan arester pada instalasi
konsumen yang dipadukan dengan gawai proteksi arus lebih (GPAL) dan
gambar 6.10.1.2.b memperlihatkan contoh penempatan arester yang
dipadukan dengan gawai proteksi arus sisa (GPAS).
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Gambar 6.10.2.1.2 – Susunan pemasangan arester

Gambar 6.10.2.1.2a – Penempatan arester untuk sistem TN
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Gambar 6.10.2.1.2b – Penempatan arester untuk sistem TT.

6.11.

PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI PETIR.

6.11.1. Penjelasan umum
6.11.1.1. Dalam melaksanakan pemeliharaan dan inspeksi SPP sebaiknya dua
program pemeliharaan dan inspeksi dikoordinasikan.
Program inspeksi dan pemeliharaan sebaiknya dibuat oleh pihak yang
berwenang,dengan sepengetahuan pemilik bangunan gedung atau wakil
yang ditunjuk.
6.11.1.2. Karakteristik yang berkaitan dengan listrik dan mekanis dari SPP
sebaiknya dipelihara secara menyeluruh selama SPP dipakai agar tetap
memenuhi persyaratan rancangan, konstruksi dan pemeliharaan.
Jika terdapat modifikasi pada bangunan gedung atau kegunaan
peralatan/perlengkapan atau perubahan fungsi bangunan, maka
modifikasi sistem proteksi petir juga diperlukan.
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6.11.2. Prosedur pemeliharaan
6.11.2.1. Program pemeliharaan secara periodik sebaiknya dilakukan untuk semua
SPP. Frekuensi dari pemeliharaan tergantung pada hal-hal sebagai
berikut :
(1) cuaca dan lingkungan yang berhubungan dengan degradasi.
(2) kerusakan aktual akibat petir.
(3) tingkat proteksi yang telah ditetapkan untuk bangunan gedung.
6.11.2.2. Prosedur pemeliharaan SPP sebaiknya dibuat untuk setiap SPP dan
menjadi bagian dari keseluruhan program pemeliharaan bangunan
gedung.
Program pemeliharaan sebaiknya berisi daftar kegiatan rutin yang memuat
daftar periksa sehingga prosedur pemeliharaan yang baku akan dapat
dilakukan secara teratur dan perbandingan hasil saat ini yang diperoleh
dengan hasil yang dicapai sebelumnya, dapat dilakukan.
6.11.2.3. Program pemeliharaan hendaknya berisi kegiatan sebagai berikut :
(1) Pengencangan semua konduktor SPP dan sistem komponen.
(2) Pemeriksaan kontinuitas listrik pada instalasi SPP.
(3) Pengukuran resistans bumi dari terminasi bumi.
(4) Pemeriksaan gawai proteksi surya (GPS) dan penggantian GPS yang
rusak.
(5) Pemeriksaan untuk menjamin efektivitas SPP tidak berkurang setelah
menerima tambahan atau terjadi perubahan dalam bangunan gedung
dan instalasi.
6.11.3. Dokumentasi Pemeliharaan
6.11.3.1. Catatan lengkap prosedur dan hasil pemeliharaan serta tindakan
perbaikan harus dipelihara.
6.11.3.2. Catatan prosedur pemeliharaan harus menyediakan cara mengevaluasi
komponen dan instalasi SPP.
Catatan pemeliharaan SPP harus menyajikan dasar untuk program
peninjauan kembali prosedur pemeliharaan dan pemutakhiran program
pemeliharaan. Catatan pemeliharaan SPP hendaknya disimpan bersama
dengan rancangan SPP dan laporan inspeksi SPP.
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6.12.

INSPEKSI SISTEM PROTEKSI PETIR (SPP).

6.12.1.

Penjelasan Umum

6.12.1.1. Inspeksi dari SPP harus dilakukan oleh tenaga ahli
pemeriksa yang berwenang.

proteksi petir atau

6.12.1.2. Pemeriksa harus dilengkapi dengan laporan rancangan SPP yang memuat
dokumentasi SPP yang perlu seperti kriteria rancangan, uraian rancangan
dan gambar teknis.
Pemeriksa SPP juga hendaknya dilengkapi dengan laporan pemeliharaan
dan inspeksi SPP sebelumnya.
6.12.2.

Tujuan inspeksi
Tujuan inspeksi adalah untuk menjamin bahwa:
(1) SPP sesuai dengan rancangan.
(2) Seluruh komponen SPP dalam kondisi baik dan mampu berfungsi
sesuai rancangannya dan tidak terjadi korosi.
(3) Setiap tambahan konstruksi atau instalasi baru yang telah dipasang
kedalam ruang
terproteksi secukupnya dengan pengikatan atau
tambahan SPP..

6.12.3.

Tahapan pelaksanaan inspeksi

6.12.3.1. Inspeksi harus dilakukan sebagai berikut :
(1) Inspeksi selama konstruksi bangunan gedung
elektroda tanam (dalam beton).

untuk memeriksa

(2) Inspeksi setelah pemasangan SPP. disesuaikan dengan butir 6.11.2.1
item (1) dan (2);
(3) Inspeksi periodik disesuaikan dengan seksi butir 6.11.2.3 item (1), (2),
dan (3) pada interval yang ditentukan berdasarkan keadaan ruang
terproteksi dan problem korosi.
(4) Inspeksi tambahan disesuaikan dengan butir 6.11.2.3 item (1), (2), dan
(3) setelah perubahan atau perbaikan atau bila diketahui bahwa
bangunan gedung tersebut telah disambar petir.
(5) Bila inspeksi regular dari instalasi listrik bangunan gedung disarankan
oleh badan berwenang maka SPP harus diinspeksi pada waktu yang
sama
6.12.3.2. Interval antara inspeksi SPP sebaiknya ditentukan berdasarkan faktor
berikut:
(1) Klasifikasi bangunan gedung atau daerah yang diproteksi terutama
dengan memperhatikan dampak kerusakan.
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(2) Tingkat proteksi.
(3) Lingkungan lokal, sebagai contoh lingkungan atmosfer korosip harus
mempunyai interval inspeksi yang pendek.
(4) Bahan dari komponen SPP.
(5) Tipe permukaan dimana komponen-komponen SPP dipasang
(6) Kondisi tanah dan laju korosi terkait.
6.12.3.3. Sebagai tambahan dari yang disebutkan diatas SPP harus diinspeksi bila
terjadi perubahan atau perbaikan yang dilakukan pada bangunan gedung
yang diproteksi dan juga bila diketahui ada sambaran petir terhadap SPP.
6.12.3.4. SPP hendaknya diperiksa paling sedikit setiap tahun secara visual. Pada
beberapa tempat yang perubahan cuacanya jelek dan terjadi kondisi cuaca
yang ekstrem maka disarankan untuk memeriksa sistem lebih sering.
6.12.3.5. Inspeksi total dan pengujian secara menyeluruh sebaiknya dilakukan setiap
tiga sampai lima tahun. Bagian-bagian kritis, sebagai contoh bagian dari
SPP yang menerima stress mekanikal berat, gawai proteksi surja, kabel
ikatan dan pipa penyalur dan sebagainya hendaknya diperiksa setiap satu
sampai tiga tahun tergantung dari penggunaan bangunan gedung atau
lingkungan dari lokasi bangunan gedung yang diproteksi.
Tabel 6.12.3.5 merekomendasikan periode inspeksi SPP bila tidak ada
peraturan lain yang digunakan.
Tabel 6.12.3.5 - Perioda antara dari inspeksi SPP
Interval antara dua inspeksi komplit

Interval antara dari inspeksi sistem kritis

2 tahun

6 bulan

3 tahun

12 bulan

4 tahun

12 bulan

6.12.3.6. Pada kebanyakan daerah geografis dan khususnya pada daerah dengan
perubahan musim yang ekstrem dalam temperatur dan curah hujan, variasi
dari resistans bumi sebaiknya diperhitungkan dengan mengukur profil
resistivitas jenis pada kondisi cuaca yang berbeda.
6.12.3.7. Suatu perbaikan dari sistem pembumian sebaiknya dipertimbangkan bila
profil resistans jenis menunjukkan perubahan lebih besar dari pada yang
diperkirakan dalam rancangan dan khususnya bila resistivitas jenis
meningkat secara tetap diantara inspeksi yang dilakukan.
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6.12.4.

Prosedur Inspeksi

6.12.4.1. Tujuan pengujian
Tujuan pengujian adalah untuk meyakinkan bahwa sistem sesuai dengan
semua ketentuan butir 6.11.2.
Pengujian terdiri dari pemeriksaan dokumentasi teknis, pemeriksaan
visual, pengujian dan pemeriksaan dokumentasi.
6.12.4.2. Pemeriksaan dokumentasi teknis
Dokumentasi teknis diperiksa kelengkapannya, sesuai dengan standar
dan cocok dengan instalasi yang diperiksa.
6.12.4.3. Pemeriksaan visual
Pemeriksaan visual dilakukan untuk meyakinkan bahwa :
(1)

Sistem dalam kondisi baik.

(2)

Tidak ada ikatan yang lepas dan tidak ada sambungan dan
konduktor yang lepas dalam SPP.

(3)

Tidak ada bagian dari sistem yang melemah akibat korosi terutama
yang permukaan tanah.

(4)

Semua sambungan ke tanah dalam keadaan terikat baik/kencang.

(5)

Semua konduktor dan sistem komponen terikat kencang
ditempatnya dan komponen dan dilindungi dari kerusakan mekanik

(6)

Tidak ada penambahan atau perubahan pada bangunan gedung
terdiproteksi yang memerlukan tambahan proteksi.

(7)

Belum ada tanda-tanda kerusakan pada SPP, pada GPS atau
kegagalan pemutus arus yang memproteksi GPS.

(8)

IPP yang telah terpasang dengan benar untuk setiap instalasi baru
atau tambahan yang dibuat pada bagian dalam bangunan gedung
sejak inspeksi terakhir dan pengujian kontinuitas telah dilaksanakan.

(9)

Konduktor pengikat dan ikatan bagian dalam bangunan gedung
masih ada dan berfungsi.

(10) Jarak aman terpelihara.
(11) Konduktor pengikat dan sambungan, peralatan pemerisaian, jalur
kabel dan gawai proteksi surja telah diperiksa dan diuji.
6.12.4.4. Pengujian
Pemeriksan dan pengujian SPP termasuk pemeriksaan visual harus
dilakukan dengan:
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6.12.5.

(1)

Melakukan pengujian kontinuitas terutama kontinuitas terhadap
bagian SPP yang tak dapat dilihat untuk tujuan pemeriksaan pada
waktu awal instalasi dan tidak dilakukan pemeriksaan visual secara
teratur.

(2)

Pelaksanaan pengukuran resistans sistem terminasi bumi setelah
melepaskan nya dari sistem. Hasil uji ini harus dibandingkan dengan
uji sebelumnya, dan/atau dengan nilai yang ditolerir saat ini untuk
kondisi tanah ditempat tersebut.Bila ditemukan nilai pengujian secara
berarti berbeda dengan nilai sebelumnya yang didapat dengan
prosedur pengujian yang sama maka harus dilakukan penyelidikan
tambahan untuk menentukan alasan dari perbedaan tersebut.

Dokumentasi Inspeksi

6.12.5.1. Panduan inspeksi SPP harus disediakan sebagai arahan inspeksi SPP.
Panduan tersebut harus berisi informasi yang cukup yang dapat
mengarahkan pemeriksa dalam pemeriksa melalui proses inspeksi
sehingga inspektor dapat mendokumentasikan seluruh hal penting yang
berkaitan dengan metode instalasi SPP, jenis dan kondisi komponen SPP,
metoda pengujian dan rekaman yang baik dari data pengujian yang
didapat.
6.12.5.2. Pemeriksa harus menyimpan satu laporan inspeksi SPP yang harus
disimpan bersama dengan laporan rancangan SPP dan dengan laporan
inspeksi dan pemeliharaan SPP sebelumnya.
6.12.5.3. Laporan pemeriksaan inspeksi SPP harus mengandung informasi
mengenai hal berikut:
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(1)

Kondisi umum dari konduktor terminasi udara dan komponen
terminasi udara lainnya.

(2)

Tingkat korosi secara umum, dan kondisi dari proteksi korosi.

(3)

Keamanan dari pemasangan ikatan komponen dan konduktor SPP.

(4)

Pengukuran resistans bumi dari sistem pembumian terminasi bumi.

(5)

Setiap penyimpangan dari standar dari persyaratan butir 6.11.2.

(6)

Dokumentasi dari semua perubahan dan pengembangan SPP dan
setiap perubahan bangunan gedung. Sebagai tambahan, harus
ditinjau gambar konstruksi dan uraian rancangan SPP.

(7)

Hasil dari pengujian yang dilaksanakan.
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BAB VII

PENCEGAHAN KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG

7.1.

UMUM.

7.1.1.

Ketentuan dalam bab ini berlaku untuk bangunan gedung yang sudah ada
maupun untuk bangunan gedung baru.

7.1.2.

Tujuan.
Tujuan yang hendak dicapai dalam bab ini adalah mencegah terjadinya
kebakaran. Banyak kondisi yang terdapat pada bangunan gedung atau ruang
kerja yang dapat menyebabkan kebakaran. Faktanya sebuah bangunan
dapat lolos dari kondisi semacam ini selama perioda waktu yang lama tanpa
terjadi kebakaran. Akan tetapi pada waktu mendatang kondisi yang tidak
aman ini dapat menyebabkan kebakaran atau menjadi faktor yang
menyebabkan kebakaran menyebar tidak terkendali.

7.1.3.

Fungsi.
Bila kondisi-kondisi ini dapat dikenali dan dieliminasi, potensi terjadinya
kebakaran di bangunan gedung atau ruang kerja akan dapat dikurangi
secara substansiil. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan melalui program
pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) terdiri dari prosedur
inspeksi dan praktek-praktek tatagrha (housekeeping) yang baik.

7.1.4.

Persyaratan Kinerja
(1)

Program harus dimulai dan mendapat dukungan dari puncak
manajemen. Tatagrha yang baik tidak terjadi begitu saja. Ia
membutuhkan kepemimpinan serta seratus persen dukungan dan
arahan dari pengelola bangunan gedung dan kerjasama dari
karyawan/penghuni bangunan.

(2)

Tiga persyaratan dasar untuk tatagrha yang baik adalah:
(a) Pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar.
(b) Penanganan dan penyimpanan material secara benar.
(c) Kebersihan dan kerapian.

7.2.

TATAGRHA KESELAMATAN KEBAKARAN (FIRE SAFETY
HOUSEKEEPING).

7.2.1.

Pemeliharaan dan Perawatan Lantai Bangunan

7.2.1.1. Umum.
Perawatan umum lantai seperti pembersihan, penanganan dan sebagainya
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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(1) Menggunakan material yang aman.
(2) Menggunakan pelarut pembersih (cleaning solvent) yang mempunyai
titik nyala (flash point) di atas temperatur ruangan, dan tidak mempunyai
sifat racun terhadap penghuni dan terhadap lingkungan bila dibuang
melalui pipa pembuangan bangunan.
7.2.1.2. Bahan penyapuan (sweeping compound)
Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) Harus menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar.
(2) Bila menggunakan serbuk kayu hasil penggergajian (sawdust) dan
material mirip lainnya yang mudah terbakar, maka harus dibuang di
dalam kotak metal bertutup (metal container).
7.2.1.3. Minyak lantai (floor oil)
Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) Harus menggunakan bahan yang mempunyai titik nyala (flash point) di
atas temperatur ruangan.
(2) Untuk mengurangi bahaya kebakaran, kain lap dan spon berminyak
harus diletakkan di dalam kotak bertutup terbuat dari metal atau bahan
tidak mudah terbakar lainnya.
7.2.1.4. Lilin lantai (floor wax)
Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) harus menggunakan bahan pengencer yang mempunyai titik nyala
(flash point) di atas temperatur ruangan, apalagi bila digunakan dengan
penyemir listrik (electric polisher), atau
(2) menggunakan lilin emulsi air (water emulsion wax).
7.2.1.5. Bahan pemoles furnitur (furniture polish).
Bahan pemoles furnitur yang mengandung minyak dapat panas secara
spontan (spontaneous heating), dan menjadi berbahaya bila kain lap yang
jenuh dengan bahan pemoles ini tidak dibuang secara benar. Kain lap
semacam itu harus diletakkan di dalam kotak bertutup terbuat dari metal atau
bahan tidak mudah terbakar lainnya.
7.2.1.6. Bahan pembersih tidak berbahaya (nonhazardous cleaning agent).
Harus menggunakan bahan pembersih yang bersifat tidak mudah terbakar,
mempunyai titik nyala tinggi (high flash point) 60 s/d 88°C dan tingkat racun
yang rendah.
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7.2.1.7. Debu dan kain tiras (dust & lint).
Kehati-hatian harus diberlakukan untuk tidak mengeluarkan ke dalam
atmosfir debu dan kain tiras dalam sebarang jumlah yang dapat menyala
atau membentuk campuran eksplosif dengan udara. Pembuangan debu
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(1) Pembuangan debu dan kain tiras mudah terbakar yang terakumulasi dari
dinding, langit-langit, lantai dan komponen struktur yamg terbuka dengan
menggunakan penyedot debu (vacuum cleaner) atau sistem penggerak
udara (blower & exhaust system), harus menggunakan prosedur yang
aman.
(2) Pada beberapa kasus di mana atmosfir penuh dengan debu, peralatan
penyedot harus dilengkapi dengan motor tahan penyalaan (ignition-proof
motor) untuk menjamin operasi yang aman.
(3) Banyak pekerjaan yang dapat dihemat dengan cara melakukan
penghisapan di lokasi di mana debu dapat keluar dari mesin proses, dan
membawa debu tersebut ke tempat penampungan yang aman.
7.2.2.

Cerobong pembuangan dan peralatan terkait.

7.2.2.1. Cerobong pembuangan asap peralatan masak.
Lemak yang terakumulasi di bagian dalam cerobong pembuangan dan di
peralatan pembuangan dari tudung (kitchen hood) di atas peralatan masak
seperti terdapat di restoran dan kafetaria, dapat menyala oleh bunga api dari
peralatan masak atau oleh kebakaran kecil minyak / lemak masak yang
terlalu panas. Cerobong pembuangan tersebut harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(1) Alat penangkap lemak (grease removal device).
Semua sistem cerobong pembuangan asap dari peralatan masak harus
dilengkapi dengan alat penangkap lemak, meliputi peralatan seperti
ekstraktor lemak (grease extractor), filter lemak (grease filter) atau fan
khusus yang direncanakan untuk membuang secara efektif uap lemak
dan memberikan penahan api. Filter lemak termasuk rangkanya dan
peralatan pembersih lemak lainnya harus terbuat dari bahan tidak mudah
terbakar.
(2) Cerobong udara.
Bahaya kebakaran dapat diminimalkan melalui kombinasi tindakan
pencegahan sebagai berikut:
(a) membersihkan secara berkala cerobong, alat pembersih lemak, fan,
dakting dan peralatan terkait lainnya;
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(b) inspeksi / pemeriksaan sistem pembuangan setiap hari atau setiap
minggu, tergantung penggunaan, untuk menentukan akumulasi
lemak;
(c) dalam membersihkan sistem pembuangan, hindari penggunaan
bahan pelarut atau bahan lainnya yang mudah terbakar;
(d) jangan mulai proses pembersihan sebelum semua saklar listrik, alat
detektor, dan tabung sistem pemadam terpasang tetap dimatikan
atau terkunci pada posisi ”TUTUP(SHUT)”; setelah pembersihan
selesai, semua saklar harus dikembalikan ke posisi operasi normal;
(e) bila pembersihan menggunakan bubuk kompon, misalnya satu
bagian kalsium hidroxida dan dua bagian kalsium karbonat, maka
harus diberi ventilasi yang cukup.
Tabel 7.2.2.1 Frekwensi inspeksi sistem pembuangan asap dapur komersial*
Jenis Atau Volume Frekwensi Masak

Frekwensi

Sistem yang melayani operasi masak dengan bahan bakar padat

Bulanan

Sistem yang melayani operasi masak volume besar seperti
operasi 24 jam, atau masak dengan wajan besar (wok cooking)

3 bulan

Sistem yang melayani operasi masak volume sedang

6 bulan

Sistem yang melayani operasi masak volume rendah, seperti
kafetaria

1 tahun

* Frekwensi dapat lebih sering sesuai kebutuhan.

7.2.2.2. Sistem cerobong udara yang lain.
Semua sistem cerobong dapat mengakumulasi kotoran dan bahan apa saja
yang beredar di bangunan. Outlet yang kotor di langit-langit dan dinding
adalah bukti akibat tidak dipelihara. Pembersihan harus dilakukan sebagai
berikut:
(1) Pembersihan berkala sistem adalah perlu untuk kesehatan dan tatagrha
yang baik.
(2) Semua filter harus secara berkala dibersihkan.
7.2.3.

Tatagrha Berkenaan Dengan Hunian Dan Proses

7.2.3.1. Program tatagrha hunian dan proses harus memberikan pertimbangan
khusus untuk pembuangan sampah, kontrol kebiasaan merokok, dan bahaya
rumah tangga lainnya. Suatu ide yang bagus adalah untuk mengadakan
pemeriksaan fasilitas / bangunan oleh petugas keamanan setelah karyawan /
penghuni pulang setiap hari atau pada akhir minggu. Pemeriksaan sebaiknya
dilakukan kira-kira 1 jam setelah fasilitas / bangunan kosong, dan sebaiknya
diulangi secara reguler selama fasilitas / bangunan dalam keadaan kosong.
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7.2.3.2. Pembuangan sampah.
Kuncinya di sini adalah tidak memberikan kebakaran tempat untuk mulai.
Tempat sampah dan pembuangan sampah harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(1) Tempat sampah:
(a) Tempat sampah yang terbuat dari bahan tidak mudah terbakar harus
digunakan untuk pembuangan limbah dan sampah. Termasuk untuk
tempat sampah kecil seperti asbak dan keranjamg sampah, dan juga
tempat sampah besar seperti yang digunakan di hunian
perdagangan dan industri.
(b) Tempat limbah industri harus terbuat dari metal dan mempunyai
tutup, dan kehati-hatian diperlukan untuk menghindari pencampuran
limbah yang dapat menimbulkan bahaya tersendiri.
(2) Pemilahan / segregasi limbah:
(a) Sampah harus dipilah dan dipisahkan. Adalah bukan praktek yang
baik dari tatagrha untuk membuang segala macam limbah dan
sampah ke sebuah tempat sampah.
Misalnya, serbuk metal yang mudah terbakar dapat meledak bila
terjadi penyalaan. Batere dan kaleng aerosol dapat meledak bila
bercampur dengan sampah yang lain yang dibakar.
(b) Sampah yang mudah terbakar harus dipisahkan dari sampah yang
tidak mudah terbakar.
7.2.3.3. Pengendalian/kontrol sumber penyalaan.
7.2.3.3.1 Kontrol kebiasaan merokok.
Tujuannya adalah untuk mengeliminasi kemungkinan puntung rokok
dibuang sembarangan. Kontrol kebiasaan merokok harus dilakukan
sebagai berikut:
(1) Bila pertimbangan sama sekali dilarang merokok tidak memungkinkan,
maka pengaturan merokok harus spesifik tentang tempat, dan kalau
dapat, waktunya. Daerah di mana merokok diperbolehkan, juga daerah
di mana merokok dibatasi atau sama sekali dilarang, harus ditandai
dengan jelas oleh tanda yang sesuai yang memberikan tanpa
kompromi apa dan di mana yang diperbolehkan atau tidak
diperbolehkan.
(2) Sebagai tambahan dari pengaturan, kontrol kebiasaan merokok juga
memerlukan tempat yang cukup untuk puntung rokok.
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Asbak yang dirancang secara buruk dapat menjadi bahaya, ketika
rokok atau cerutu yang menyala terguling keluar, mengenai bahan
mudah terbakar dan pada kondisi tertentu dapat memulai kebakaran
Asbak harus terbuat dari bahan tidak mudah terbakar dan mempunyai
alur lekuk yang memegang sigaret dengan kuat, dan sisinya harus
cukup curam untuk memaksa perokok menempatkan seluruh sigaret ke
dalam asbak.
(3) Pada bangunan umum atau industri, asbak besar berisi pasir harus
disediakan untuk secara mudah digunakan mematikan atau membuang
puntung rokok.
(4) Isi asbak harus dibuang secara hati-hati, karena mungkin masih ada
puntung yang menyala, yang kalau ikut dibuang ke keranjang sampah
biasa dapat membakar kertas atau sampah kering lainnya. Untuk
mencegah hal ini, harus disediakan tempat sampah khusus dari metal
bertutup untuk menerima sampah hanya dari asbak.
7.2.3.3.2 Kontrol listrik statik.
Listrik statik dapat terjadi oleh aliran dua material berbeda melalui masingmasing. Misalnya cairan atau debu yang dibawa melalui pipa atau cerobong
menghasilkan potensi listrik, di mana pada kondisi yang tepat dan terdapat
cukup oksigen, bila terjadi pelepasan listrik statik akan menyalakan uap
atau debu mudah terbakar. Tindakan pencegahan terhadap bunga api listrik
statis harus dilakukan di lokasi di mana terdapat uap, gas, debu yang
mudah menyala dan material lainnya yang mudah terbakar sebagai berikut:
(1) Mempertahankan relatif humiditas yang tinggi.
(2) Pembumian dan ikatan antara dua obyek metalik (grounding &
bonding), dan program pemeliharaan pencegahan (preventive
maintenance) bangunan harus meliputi inspeksi / pemeriksaan dan uji
coba tahunan dari semua pembumian termasuk pembumian dan
bonding bangunan gedung.
(3) Penyediaan lantai / keset yang konduktif.
(4) Atau kombinasi cara-cara tersebut di atas.
7.2.3.3.3 Kontrol gesekan.
Sebuah program pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance)
harus ada untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi sumber
gesekan, seperti pelumasan dan penyetelan mesin dengan benar.
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7.2.3.3.4 Kontrol bahaya elektrikal.
Program inspeksi / pemeriksaan secara berkala harus ada untuk
mengidentifikasi:
(1) Sirkit listrik yang kelebihan beban.
(2) Sambungan pengawatan peralatan yang ditumpuk terlalu banyak.
(3) Pengawatan peralatan yang rusak, tutup kontak / stopkontak
pembumian yang hilang, dan sebagainya.
7.2.3.4. Bahaya tatagrha (housekeeping) pada industri:
Beberapa hunian industri mempunyai masalah tatagrha khusus yang
melekat kepada sifat operasionalnya. Untuk masalah khusus ini, diperlukan
perencanaan dan pengaturan spesifik sebagai berikut:
(1) Kain lap dan spon pembersih.
Kain lap yang masih bersih pada umumnya digolongkan sebagai
bahaya kebakaran ringan, karena mudah menyala bila terpisah tidak
berupa satu bal / bungkus lagi, dan selalu ada kemungkinan bahwa
kain lap bersih tercampur dengan kain lap kotor yang sudah
mengandung minyak. Terdapatnya limbah kotor atau sejumlah kecil
minyak tertentu dapat menghasilkan pemanasan spontan (spontaneous
heating). Kain lap dan spon pembersih harus diatur sebagai berikut:
(a)

Baik kain lap yang masih bersih dan yang sudah dipakai harus
secara terpisah disimpan dalam kotak metal, atau kayu yang
bagian dalamnya berlapis metal, mempunyai tutup yang dibuat
sedemikian rupa sehingga selalu menutup (tutup memakai per
atau imbangan berat).

(b)

Selain kain lap, persyaratan juga berlaku untuk sarung tangan
katun dan seragam katun yang dapat digunakan kembali.

(2) Pelapis dan pelumas (coatings & lubricants).
Cat, minyak gemuk, pelumas dan serupa yang mudah terbakar banyak
digunakan di hunian industri, dan harus diatur sebagai berikut:
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(a)

Harus ada sebuah sebuah program tatagrha yang akan menjamin
bahwa residunya yang mudah terbakar dikumpulkan dan dibuang
dengan aman.

(b)

Uap dari kamar pengecatan (spray booth) harus dibuang langsung
ke luar bangunan dan residunya terakumulasi dengan aman.
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(3) Baki penadah (drip pans).
Baki penadah penting pada beberapa lokasi, terutama di bawah motor,
permesinan yang menggunakan minyak pendingin, dan bantalan
(bearing), dan harus diatur sebagai berikut:
(a)

Baki penadah harus digunakan di mana material yang mudah
menyala dan terbakar dikeluarkan.

(b)

Baki penadah harus terbuat dari bahan tidak mudah terbakar dan
berisi kompon yang menyerap minyak (pasir atau tanah).
Pembuangan berkala kompon yang sudah menyerap minyak
harus dilakukan.

(4) Pembuangan limbah cair mudah terbakar dan korosif.
pembuangan limbah cair yang mudah terbakar sering menjadi masalah
yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, oleh karena itu harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a)

Setiap bahan limbah cair dan korosif (pH < 2 atau > 12), atau
cairan yang mempunyai titik nyala pada temperatur 60°C atau
kurang, termasuk golongan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

(b)

Tong yang berisi bahan ini harus diberi tanda / label, dan dibuang
di fasilitas yang mempunyai lisensi untuk menangani limbah ini
sesuai perundangan dan ketentuan yang berlaku.

(5) Tumpahan cairan mudah terbakar.
Penanganannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a)

Tumpahan cairan mudah terbakar dapat diantisipasi di daerah di
mana cairan semacam itu ditangani dan digunakan, dan cara
mengatasinya harus tersedia, meliputi tersedianya material
penyerap dan peralatan khusus untuk membatasi penumpahan.

(b)

Karyawan harus dilatih untuk mengerti bahayanya dan untuk
segera mengambil langkah untuk mematikan sumber penyalaan,
menukar udara / ventilasi ruangan dan secara aman
menghilangkan uap mudah terbakar.

(6) Penyimpanan cairan mudah terbakar.
Penyimpanannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
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(a)

Cairan mudah terbakar harus disimpan di ruang terpisah.

(b)

Praktek tatagrha yang baik menjamin bahwa hanya jumlah
terbatas cairan mudah menyala dan terbakar yang boleh disimpan
di daerah kerja atau produksi, di dalam tempat yang terproteksi
dan aman.
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(c)

Penyimpanan cairan mudah terbakar harus mengikuti ketentuan
yang berlaku.

(7) Genangan minyak.
Terakumulasinya minyak memberikan masalah tatagrha pada hunian
industri di mana banyak digunakan minyak, seperti misalnya
pemeliharaan yang buruk dari instalasi lif hidrolik industri dapat
menyebabkan kebocoran minyak yang akhirnya menimbulkan
genangan di lantai kamar mesin lif hidrolik atau di dasar sumur lif.
Meskipun telah digunakan minyak dengan titik nyala yang tinggi, setiap
genangan minyak yang dapat terbakar dapat menjadi sumber
kebakaran, terutama di genangan yang tercampur dengan sampah.
Penanganannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a)

Genangan minyak yang terjadi harus segera dibersihkan.

(b)

Genangan minyak dan bahan penyerap yang digunakan harus
dibuang dalam tempat yang terbuat dari metal.

(8) Limbah berminyak (oily waste).
Penanganannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a)

Kain lap kotor, serbuk gergaji, kain tiras, pakaian dan lainnya yang
mengandung minyak dapat sangat berbahaya, terutama bila
mengandung minyak yang spontan panas (spontaneous heating).

(b)

Barang-barang semacam itu harus disimpan di dalam tempat
terbuat dari metal dan bertutup, dan dibuang setiap hari.

(9) Bahan pembungkus (packing material).
Hampir semua bahan pembungkus yang sekarang digunakan adalah
mudah terbakar, dan karena itu berbahaya. Penanganannya harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
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(a)

Plastik dalam bentuk kaku dan butiran, sobekan kertas, serbuk
gergaji, kain goni dan semacamnya harus ditangani sebagai
limbah kering.

(b)

Bila ada dalam jumlah yang besar, maka harus disimpan dalam
ruangan / gudang yang diproteksi. Sistem springkler otomatik
adalah proteksi terbaik untuk ruangan di mana disimpan bahan
pembungkus dalam jumlah besar.

(c)

Bahan pembungkus yang sudah terpakai atau limbahnya dan
bekas pengepakan kayu dari ruangan penerima dan pengapalan
harus dipindahkan dan dibuang secepat mungkin untuk
meminimalkan bahaya kebakaran.
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(d)

Proses pengepakan dan pembongkaran harus dilaksanakan
dengan cara yang teratur sehingga bahan pembungkus tidak
berceceran di bangunan.

(e)

Sebuah daerah harus ditandai atau diidentifikasikan untuk
disediakan sebagai tempat penumpukan bahan pembungkus.
Daerah ini harus secara berkala dibersihkan dan sampahnya
dibuang ke luar bangunan.

(10) Pekerjaan pengelasan dan pemotongan (welding & cutting /
hotworks).
Pekerjaan pengelasan dan pemotongan dan pekerjaan yang
menggunakan panas lainnya terbukti telah menjadi penyebab
kebakaran yang signifikan. Oleh karena itu harus memenuhi
persyaratan sebagai berkut:
(a)

Tindakan pengamanan harus dilakukan sebelum dan setelah
pekerjaan pengelasan, meliputi: pemeriksaan daerah lokasi
pekerjaan, menutupi/ melindungi atau memindahkan material yang
mudah terbakar, menyediakan alat pemadam api.

(b)

Setelah tindakan keamanan dilakukan, baru ijin pekerjaan
diterbitkan.

(c)

Dan setelah pekerjaan selesai harus ditunggui selama lebih
kurang ½ jam sebelum meninggalkan lokasi, baru pernyataan
selesai pekerjaan diterbitkan.

(11) Penyimpanan palet:
(a)

Penyimpanan palet kayu kosong harus sesuai ketentuan yang
berlaku, dan jumlahnya dibatasi secara tegas.

(b)

Penyimpanan yang melebihi batas memberikan kebakaran
tumbuh melampaui kemampuan proteksi kebakaran yang ada.

7.2.3.5. Loker dan lemari (lockers & cupboards).
Banyak fasilitas industri menyediakan lemari bagi karyawannya untuk
menyimpan barang-barang pribadi mereka. Lemari (locker) ini dapat
memberikan bahaya kebakaran bila pemakaianya tidak rapi atau jorok, atau
digunakan sebagai tempat untuk menyimpan barang bekas seperti kain lap
kotor atau pakaian yang terkena cat. Barang-barang ini dapat menyala
secara spontan atau secara kebetulan oleh korek api atau puntung rokok
yang tidak sepenuhnya dimatikan yang tidak sengaja diletakkan karyawan di
lemarinya. Loker dan lemari harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
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7.2.4.

(1)

Lemari karyawan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar
atau dari metal. Lemari metal dapat membatasi kebakaran, bila
konstruksinya padat, termasuk bagian depan, dasar, partisi dan
belakang.

(2)

Lemari harus diperiksa secara berkala.

(3)

Bila terdapat proteksi springkler otomatik, bagian atas harus berlubang
atau dari kawat kasa supaya air pancaran springkler dapat mencapai isi
lemari. Kertas dapat ditempel di bagian ini untuk menghalangi debu.

Praktek Tatagrha Halaman

7.2.4.1. Tatagrha (housekeeping) yang baik adalah sama pentingnya untuk di dalam
maupun di luar bangunan.
Tatagrha halaman yang tidak memenuhi syarat dapat mengancam
keamanan struktur bagian luar bangunan dan barang-barang yang disimpan
di halaman. Akumulasi barang bekas dan sampah dan tumbuhnya rumput,
ilalang dan belukar yang tinggi bersebelahan dengan bangunan atau barangbarang yang disimpan adalah bahaya yang biasa ditemui. Harus ada sebuah
program berkala untuk mengawasi halaman.
7.2.4.2. Pengendalian/kontrol rumput dan ilalang harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
(1)
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(2)

Sebuah cara adalah secara teratur memangkas tumbuhan tersebut.

(3)

Akan tetapi untuk tumbuhan yang tidak dikehendaki seperti ilalang dan
belukar, perlu dimusnahkan dengan cara diracuni. Harus dipilih racun
tanaman yang tidak berbahaya / beracun bagi manusia dan tidak
mudah terbakar.
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Rumput, ilalang, belukar yang tumbuh tinggi di sekitar bangunan dan
sepanjang jalan internal kompleks industri dan komersial memberikan
bahaya kebakaran yang nyata. Untuk mengurangi bahaya ini,
tumbuhan semacam itu harus dikendalikan atau dimusnahkan.
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Contoh Surat Ijin Kerja Pekerjaan Pengelasan:
Lembar pertama:
SURAT IJIN KERJA
UNTUK PEKERJAAN PEMOTONGAN DAN PENGELASAN
MENGGUNAKAN ALAT LAS GAS ATAU LISTRIK PORTABEL
DAN PEKERJAAN MENGGUNAKAN APLIKASI PANAS LAINNYA
Tanggal ………………………………………………………………………………….
Unit ………………………………Gedung/Ruangan ……………………………………
Departemen ……………………………………………..Lantai…………………………
Pekerjaan …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tindakan pencegahan khusus …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Apakah peran api (fire watch) diperlukan? ………………………………………………
Lokasi dimana pekerjaan ini akan dilakukan telah diperiksa, tindakan pencegahan
telah dijalankan, dan izin pekerjaan diberikan/diizinkan untuk pekerjaan ini (Lihat
lembar kedua).
Habis masa berlaku izin …………………………………………………………………..
Tanda tangan ………………………………….
(Personil yang berwenang memberi izin
pengelasan dan pemotongan)
Mulai ……………………………………

Selesai ……………………………………

================================================================
PEMERIKSAAN AKHIR
Daerah kerja dan semua daerah sekitarnya dimana bunga api dan panas dapat
menjalar (termasuk lantai diatas dan dibawahnya serta dinding yang berseberangan)
telah di periksa 30 menit setelah pekerjaan selesai dan ditemui bebas dari bahaya
api.
Tanda tangan ……………………………………..
(Pengawas atau petugas peran api /fire watcher)
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Lembar kedua:
PERHATIAN
Sebelum menyetujui setiap pekerjaan pengelasan dan pemotongan, pengawas keselamatan
kebakaran atau wakilnya yang ditunjuk harus memeriksa/inspeksi daerah pekerjaan dan
memastikan bahwa tindakan pencegahan telah dilakukan sesuai standar dan peraturan yang
berlaku.
TINDAKAN PENCEGAHAN
Instalasi sprinkler dan hidran operasional
Peralatan potong dan las dalam keadaan baik
DAERAH 11 METER DARI PEKERJAAN
Lantai disapu bersih dari benda mudah terbakar
Lantai dari bahan mudah terbakar dibasahi, ditutupi dengan pasir basah, atau
perisai metal lainnya
Tidak ada terdapat bahan mudah terbakar atau cairan mudah menyala
Cairan mudah terbakar dan menyala diproteksi dengan tutup, atau perisai metal
Semua bukaan pada dinding dan lantai ditutupi
Lembaran dibawah pekerjaan untuk menampung bunga api
PEKERJAAN PADA DINDING ATAU LANGIT-LANGIT
Konstruksinya tidak mudah terbakar dan tanpa penutup yang mudah terbakar
Bahan mudah terbakar dipindahkan dari dinding yang berseberangan
PEKERJAAN PADA PERALATAN TERTUTUP
(Tanki, kontainer, cerobong dll.)
Peralatan dibersihkan dari semua bahan mudah terbakar
Uap mudah menyala dibuang dari kontainer
PERAN API (FIRE WATCH)
Diadakan selama pekerjaan dan 30 menit setelah pekerjaan selesai
Dilengkapi dengan APAR dan hidran gedung
Terlatih dalam penggunaannya dan dalam membunyikan alarm kebakaran
PEMERIKSAAN AKHIR
Dilakukan 30 menit setelah pekerjaan selesai, kecuali peran api disediakan.
Tanda tangan ……………………………...
(Pengawas)
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7.2.4.3. Penyimpanan barang di halaman harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
(1)

Barang-barang yang disimpan di halaman (outdoor storage) harus
dipisahkan secara benar dari bangunan yang mudah terbakar dan dari
penyimpanan barang mudah terbakar lainnya.

(2)

Separasi ini harus dijaga oleh staf tatagrha agar selalu bebas tidak
pernah terhalang, meskipun temporer, oleh bangunan sementara, peti
kayu dan palet yang dibuang atau barang mudah terbakar lainnya.

(3)

Lorong diantara barang yang disimpan harus juga dijaga tidak terhalang
dan bebas dari benda mudah terbakar.

(4)

Persyaratan kontrol kebiasaan merokok di penyimpanan barang di
halaman juga harus diberlakukan. Tanda dilarang merokok harus
dipasang dan asbak yang besar disediakan di lokasi sebelum masuk
daerah ”dilarang merokok”.

7.2.4.4. Pembuangan sampah di halaman harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

7.2.5.

(1)

Limbah mudah terbakar yang ditempatkan di halaman menunggu
pembuangan harus ditempatkan tidak kurang dari 6 m, dan sebaiknya
15 m, dari bangunan, dan tidak kurang dari 15 m dari jalan umum dan
sumber penyalaan, seperti mesin pembakar sampah (incinerator).

(2)

Limbah tersebut harus ditutup sekelilingnya dengan pagar yang aman
tidak mudah terbakar dengan tinggi yang cukup. Limbah harus
dikumpulkan dan dibuang secara berkala dari halaman bangunan.

Inspeksi / Pemeriksaan

7.2.5.1. Inspeksi / pemeriksaan tatagrha (housekeeping) adalah merupakan bagian
penting dari sebuah program umum tatagrha. Program ini harus
dikombinasikan dengan sebuah program inspeksi keselamatan yang
lengkap, meliputi:
(1)

Inspeksi sarana jalan ke luar meliputi eksit, akses eksit, dan eksit
pelepasan.

(2)

Inspeksi, uji coba, dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran meliputi
sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi, alat
pemadam api ringan, siatem pompa kebakaran, sistem pipa tegak dan
slang atau hidran bangunan, sistem springkler otomatik, sistem
pemadam otomatik lain, dan sistem pengendalian asap.

7.2.5.2. Jenis inspeksi ini mempunyai empat tujuan utama:
(1)
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Mempertahankan sebuah lingkungan kerja yang aman.
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(2)

Kontrol tindakan tidak aman dari karyawan / penghuni.

(3)

Mempertahankan operasi yang menguntungkan (dan kualitas produk).

(4)

Mempertahankan operasi untuk memenuhi atau melampaui standar
keselamatan yang diterima atau standar keselamatan yang berlaku.

7.2.5.3. Inspeksi / pemeriksaan harus didefinisikan dengan baik, dan harus meliputi:
(1)

Lokasi / daerah yang diperiksa.

(2)

Frekwensi pemeriksaan.

(3)

Kinerja apa yang dapat diterima.

(4)

Siapa yang akan melakukan pemeriksaan.

7.2.5.4. Bagian yang paling banyak memakan waktu dari pemeriksaan adalah
penulisan laporan. Di sini komputer dan sistem bar coding dapat menolong.
Atau sebuah daftar simak (check list) dapat menjadi alat yang berguna.

7.3.

SARANA JALAN KE LUAR.

7.3.1.

Tidak boleh ada perlengkapan, alat-alat, furnitur, dekorasi, atau benda lain
yang ditempatkan menghalangi eksit, akses ke eksit, akses dari eksit, atau
visibilitas.

7.3.2.

Daerah terbuka meliputi antara lain lobi, ruang tunggu dan semacamnya,
tidak boleh terhalang oleh pagar, pembatas, atau pintu yang membagi
daerah tersebut ke dalam kamar-kamar, apartemen, atau penggunaan lain.
Bila jalur jalan keluar terhalang oleh furnitur atau benda lain yang dapat
dipindah, maka penghalang tersebut harus dipindahkan keluar jalur, atau
dipasang pagar dan pembatas tetap lainnya untuk melindungi jalur jalan
keluar terhadap pelanggaran batas.

7.3.3.

Cermin tidak boleh dipasang pada pintu eksit. Cermin tidak boleh
ditempatkan di dalam atau disebelah setiap eksit dengan cara sedemkian
sehingga membingungkan arah eksit.

7.3.4.

Setiap orang harus meninggalkan fasilitas atau hunian yang terlalu penuh
apabila diminta oleh manajemen fasilitas atau instansi berwenang. Fasilitas
dinilai sebagai terlalu penuh bila beban hunian melebihi kapasitas eksit atau
beban hunian yang terpasang atau diperbolehkan.

7.3.5.

Inspeksi, uji coba dan pemeliharaan.
Inspeksi, uji coba dan pemeliharaan meliputi eksit, eksit akses dan eksit
pelepasan, tanda jalan ke luar, pencahayaan darurat dan fan presurisasi
tangga kebakaran.
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7.3.5.1. Inspeksi.
Inspeksi harus dilakukan secara berkala setiap bulan, atau lebih sering
tergantung kondisi, untuk sebagai berikut:
(1)

Pintu eksit
(a)

(2)

(3)

(4)
(5)

Tidak boleh dikunci atau digembok.

(b)

Kerusakan pada penutup pintu otomatik (door closer).

(c)

Terdapatnya ganjal atau ikatan yang menahan pintu selalu
terbuka, pada pintu yang harus selalu pada keadaan tertutup.

(d)

Halangan benda dan lain-lain di depan pintu eksit.

Tangga kebakaran
(a)

Terdapatnya ganjal atau ikatan yang menahan terbuka pintu
tangga.

(b)

Bersih, dan tidak digunakan untuk tempat istirahat/merokok
penghuni/ karyawan, serta tidak digunakan untuk gudang.

(c)

Tidak boleh dipakai untuk tempat peralatan seperti panel, unit AC
dan sejenisnya.

(d)

Kerusakan pada lantai, anak tangga dan pegangan tangga.

(e)

Lampu pencahayaannya hidup.

Akses eksit dan koridor yang digunakan sebagai jalur untuk ke luar
(a)

Bebas dari segala macam hambatan.

(b)

Tidak digunakan untuk gudang.

Eksit pelepasan di lantai dasar yang menuju ke jalan umum atau
tempat terbuka di luar bangunan harus tidak boleh dikunci.
Tanda eksit
(a)

Jelas kelihatan tidak terhalang.

(b)

Lampu pencahayaannya hidup.

7.3.5.2. Pemeliharaan.
Pemeliharaan harus dilakukan sebagai berikut:
(1)

Penutup pintu otomatik (door closer) yang rusak harus segera
diperbaiki/diganti.

(2)

Lampu pencahayaan tangga kebakaran atau tanda eksit yang mati
harus segera diperbaiki/diganti.

7.3.5.3. Pengujian.
Pengujian harus dilakukan sebagai berikut:
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(1) Pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar harus diuji coba selama
½ jam setiap tahun dan selama sekurang-kurangnya selama 10 detik
setiap bulan. Waktu pengalihan ke pencahayaan darurat oleh diesel
generator harus tidak lebih dari 10 detik.
(2) Pengujian operasional dan berkala sistem fan presurisasi tangga
kebakaran harus dilakukan setiap 6 bulan dan mengikuti SNI 03-65712001 atau edisi terakhir Sistem pengendalian asap kebakaran pada
bangunan gedung.
7.3.5.4. Riwayat catatan inspeksi, uji coba dan pemeliharaan harus disimpan
sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.1.7.

7.4.

INSPEKSI, UJI COBA DAN PEMELIHARAAN SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN.

7.4.1.

Umum.

7.4.1.1. Ketentuan ini menetapkan persyaratan minimum inspeksi, uci coba dan
pemeliharaan sistem proteksi kebakaran. Jenis sistem meliputi:
(1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran dan sistem komunikasi suara
darurat.
(2) Alat pemadam api ringan (APAR) (fire extinguisher).
(3) Sistem pompa kebakaran terpasang tetap.
(4) Sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan.
(5) Sistem springkler otomatik.
(6) Sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain.
(7) Sistem pengendalian dan manajemen asap.
7.4.1.2. Tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan sistem proteksi
kebakaran secara baik dan benar terletak pada pemilik / pengelola
bangunan. Dengan cara inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan
berkala, semua peralatan harus ditunjukkan ada dalam kondisi operasi yang
baik, atau setiap kerusakan dan kelemahan dapat diketahui.
7.4.1.3. Tujuan dari inspeksi adalah untuk verifikasi secara visuil bahwa sistem
proteksi kebakaran dan perlengkapannya tampak dalam kondisi operasi dan
bebas dari kerusakan fisik.
7.4.1.4. Tujuan dari pengujian adalah untuk menjamin operasi otomatik atau manual
atas kebutuhan dan pengiriman kontinyu dari output sistem proteksi
kebakaran yang disyaratkan, dan untuk mendeteksi ketidaksempurnaan
sistem proteksi kebakaran yang tidak tampak pada saat inspeksi.
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7.4.1.5. Sedangkan tujuan dari pemeliharaan sistem proteksi kebakaran adalah
perawatan pencegahan (preventive maintenance) dan perbaikan (corrective
maintenance) untuk mempertahankan fungsi optimum dari peralatannya.
7.4.1.6. Dalam pemeliharaan dan perawatan sistem proteksi kebakaran harus dijamin
pemenuhan kepada ketentuan dan standar yang berlaku termasuk
persyaratan sertifikasi personil, frekuensi tes dan pemeliharaan dan juga
dokumentasi dan pelaporan termasuk penyimpanan riwayat catatan (record
keeping).
7.4.1.7. Riwayat catatan (record keeping):
(1) Catatan dari inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
sistem dan komponennya harus tersedia bagi instansi yang berwenang
atas permintaan, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan
penetapan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan.
(2) Catatan harus menunjukkan prosedur yang dilakukan (misal inspeksi,
pengujian atau pemeliharaan), organisasi/personil yang melaksanakan,
hasilnya, dan tanggal dilaksanakan.
(3) Catatan harus disimpan oleh pemilik / pengelola bangunan.
(4) Catatan orisinil (dari serah terima pertama atau kedua) harus disimpan
selama umur sistem atau bangunan.
(5) Catatan selanjutnya harus disimpan selama perioda waktu 1 (satu) tahun
setelah inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berikutnya
yang disyaratkan.
7.4.1.8. Adalah penting untuk disadari bahwa semua sistem proteksi kebakaran
tersebut di atas tidak terpisah dan berdiri sendiri dalam operasinya untuk
pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan/evakuasi
penghuni bangunan.
Terdapat pengaruh saling berhubungan, interlok dan antarmuka (interface)
antara sistem. Pemeliharaan dan perawatan yang buruk dari satu sistem
dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan
keselamatan kebakaran bangunan.
7.4.2. Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara
Darurat.
7.4.2.1. Sistem ini meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem komunikasi
suara darurat, atau sistem tata suara yang digunakan pada keadaan darurat,
dan sistem telepon petugas pemadam (fireman’s telephone), bila ada.
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7.4.2.2. Operasi yang benar dari suatu sistem alarm kebakaran terpasang harus
diperlukan untuk mendeteksi situasi berbahaya secara dini, memberitahukan
penghuni untuk memudahkan evakuasi tepat pada waktunya, memulai
respon dinas / regu pemadam kebakaran, dan pada beberapa kasus
mengoperasikan sistem pemadam otomatis. Operasi yang handal dari setiap
sistem alarm kebakaran terpasang terkait secara langsung dengan inspeksi,
pengujian dan pemeliharaan sistem tersebut.
7.4.2.3. Tanggung jawab sistem alarm kebakaran harus terletak pada pemilik /
pengelola bangunan, tetapi secara khas tanggung jawab terbagi antara
pemilik / pengelola, penghuni, staf sendiri dan kontraktor luar. Sebagai
akibatnya, personil dengan berbagai macam keahlian, pada beberapa
tingkat, dan dengan prioritas yang berbeda terlibat dalam pemeliharaan dari
sistem ini. Pada banyak kasus, suatu program pemeliharaan sistem alarm
kebakaran yang efektif dapat diselesaikan melalui penggunaan maksimal
dari sumber daya sendiri yang berkualifikasi, sementara itu mengandalkan
kepada kontraktor luar yang ahli untuk aktivitas diluar kemampuan sumber
daya sendiri tersebut.
7.4.2.4. Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala harus mengikuti SNI 03-3985-2000 atau edisi terakhir
Tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan
alarm kebakaran untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
gedung.
7.4.2.5. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan berkala harus menggunakan Tabel 7.4.2.5
Frekwensi inspeksi visuil sistem deteksi dan alarm kebakaran.
7.4.2.6. Frekwensi pengujian berkala harus menggunakan Tabel 7.4.2.6 Frekwensi
pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran.
Tabel 7.4.2.5 Frekwensi inspeksi visuil sistem deteksi dan alarm kebakaran
No
1.

Peralatan

Serah
terima ke 1/
dites
kembali

Bulanan

Setengah
tahunan

Peralatan notifikasi alarm

2.

a. Alat yang berbunyi (audible)

X

X

b. Speaker

X

X

c. Alat yang tampak (visible)

X

X

Batere sistem Fire Alarm:
a. Jenis Lead-Acid

X

b. Jenis Nickle-Cadmium
c. Jenis primer - Dry Cell

258

Kwartal
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No

Peralatan

Serah
terima ke 1/
dites
kembali

Bulanan

Kwartal

Setengah
tahunan

Tahunan

d. Jenis Sealed Lead Acid
3.

Peralatan kontrol sistem FA
yang dimonitor untuk
alarm, supervisi, sinyal
kesalahan (trouble)

4.

b.

Pengaman lebur

X

c.

Peralatan interface

X

X
X

d.

Lampu dan LED

X

X

e.

Pasokan daya
primer/utama

X

X

X

Peralatan kontrol sistem FA
yang tidak dimonitor
untuk alarm, supervisi, sinyal
kesalahan
b.

Pengaman lebur

X

c.

Peralatan interface

X

X

d.

Lampu dan LED

X

X

e.

Pasokan daya
primer/utama

X

X

5.

Sinyal kesalahan panel control
(trouble)

X

X

6.

Peralatan komunikasi
suara/alarm darurat

X

X

7.

Sambungan kabel fiber optik

X

8.

Peralatan sekuriti / guard's
tour equipment

X

9.

Alat memulai sinyal / initiating
devices:

X

a.

Pengambilan contoh
udara / air sampling

X

X

b.

Detektor dakting

X

X

c.

Alat pelepas jenis
elektromekanik

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

f.

Saklar sistem pemadam
kebakaran
Kotak alarm
kebakaran/titik panggil
manual
Detektor panas

g.

Detektor jenis energi
radiasi

d.

e.

6860
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No

Peralatan

Serah
terima ke 1/
dites
kembali

Bulanan

Kwartal

h.

Detektor asap

X

i.

Alat sinyal supervisi

X

X

j.

Alarm aliran air

X

X

Setengah
tahunan

Tahunan

X

10. Peralatan interface

X

X

11. Panel annunciator

X

X

12. Prosedur khusus

X

X

Tabel 7.4.2.6 Frekwensi pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran
No

Peralatan

1.

Serah
terima ke 1/
dites
kembali

Bulanan

Kwartal

Setengah
tahunan

Tahunan

Peralatan notifikasi alarm

2.

a. Alat yang berbunyi (audible)

X

X

b. Speaker

X

X

c. Alat yang tampak (visible)

X

X

X

X

Batere sistem Fire Alarm:
a. Jenis Lead-Acid
1. Charger Test
(ganti batere bila perlu)
2. Discharged Test (30
menit)

X

X

3. Load Voltage Test

X

X

4. Spesific Gravity

X

X

b. Jenis Nickle-Cadmium
1. Charger Test

X

X

(ganti batere bila perlu)
2. Discharged Test (30
menit)

X

3. Load Voltage Test

X

X
X

c. Jenis primer - Dry Cell
1. Load Voltage Test

X

X

d. Jenis Sealed Lead-Acid
1. Charger Test

X

X

(ganti batere bila perlu)

260
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menit)
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No

Peralatan

Serah
terima ke 1/
dites
kembali

3.

Penghantar metalik

X

4.

Penghantar non-metalik

X

5.

Peralatan kontrol sistem FA
yang dimonitor untuk

Bulanan

Kwartal

Setengah
tahunan

Tahunan

alarm, supervisi, sinyal
kesalahan

6.

a.

Fungsi

X

b.

Pengaman lebur

X

X
X

c.

Peralatan interface

X

X

d.

Lampu dan LED

X

X

e.

Pasokan daya
primer/utama

X

X

f.

Transponder

X

X

Peralatan kontrol sistem FA
yang tidak dimonitor
untuk alarm, supervisi, sinyal
kesalahan
a.

Fungsi

X

b.

Pengaman lebur

X

X
X

c.

Peralatan interface

X

X

d.

Lampu dan LED

X

X

e.

Pasokan daya
primer/utama

X

X

f.

Transponder

X

X

7.

Sinyal kesalahan unit control
(trouble)

X

X

8.

Peralatan komunikasi
suara/alarm darurat

X

X

9.

Daya kabel fiber optik

X

X

X

X

Peralatan sekuriti / guard's tour
10. equipment
Alat memulai sinyal / initiating
11. devices:

6862

a.

Pengambilan contoh
udara / air sampling

X

X

b.

Detektor dakting

X

X

c.

Alat pelepas jenis
elektromekanik

X

X

d.

Saklar sistem pemadam
kebakaran

X

X
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No

Peralatan

Serah
terima ke 1/
dites
kembali

Bulanan

Kwartal

Setengah
tahunan

Tahunan

e.

Kotak alarm
kebakaran/titik panggil
manual

X

X

f.

Detektor panas

X

X

g.

Detektor jenis energi
radiasi

X

X

h.

Detektor asap

X

i.

Alat sinyal supervisi

X

X

j.

Alarm aliran air

X

X

X

12. Peralatan interface

X

X

13. Panel annunciator

X

X

14. Prosedur khusus

X

X

7.4.2.7. Riwayat catatan pemeliharaan harus disimpan sebagaimana dijelaskan
dalam butir 7.4.1.7.
7.4.3.

Alat pemadam api ringan atau APAR (fire extinguisher).

7.4.3.1. Alat pemadam api ringan meliputi alat pemadam portabel/jinjing dan yang
memakai roda.
7.4.3.2. Prosedur inspeksi/pemeriksaan, pengujian hidrostatik dan pemeliharaan
berkala mengikuti SNI 03-3987-1995 atau edisi terakhir Tata Cara
Perencanaan Dan Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan Untuk
Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Rumah Dan Gedung.
7.4.3.3. Inspeksi.
7.4.3.3.1 Inspeksi/pemeriksaan harus dilakukan pada saat pertama kali dipasang/
digunakan, dan selanjutnya setiap bulan.
7.4.3.3.2 Inspeksi/pemeriksaan meliputi sebagai berikut:
(1) Lokasi di tempat yang ditentukan.
(2) Halangan akses atau pandangan (visibilitas).
(3) Pelat nama instruksi operasi jelas terbaca dan menghadap keluar.
(4) Terisi penuh ditentukan dengan ditimbang, dirasakan dengan diangkat,
atau dilihat indikator tekanan (bila ada).
(5) Pemeriksaan visuil untuk kerusakan fisik, karat, kebocoran, atau nozel
tersumbat.
(6) Bacaan penunjuk atau indikator tekanan menunjukkan pada posisi
dapat dioperasikan.
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(7) Untuk yang memakai roda, kondisi dari roda, kereta, slang dan nozel.
(8) Terdapat label (tag) pemeliharaan. Catatan inspeksi bulanan, berisi alat
pemadam api ringan yang diinspeksi, tanggal dan paraf personil yang
melakukan, harus dimuat dalam label (tag) pemeliharaan yang
dilekatkan pada alat pemadam api ringan tersebut.
7.4.3.3.3 Tindakan korektif meliputi sebagai berikut:
(1) Bila dalam inspeksi/pemeriksaan terdapat satu kondisi kekurangan dari
butir 7.4.3.3.2 tersebut di atas, tindakan korektif harus segera
dilakukan.
(2) Alat pemadam api ringan yang dapat diisi kembali: bila dalam
inspeksi/pemeriksaan terdapat setiap kondisi kekurangan dari butir
7.4.3.3.2 (3), (4), (5), (6) dan (7) tersebut di atas, maka harus
diberlakukan prosedur pemeliharaan yang berlaku.
(3) Alat pemadam api ringan yang tidak dapat diisi kembali: bila dalam
inspeksi terdapat setiap kondisi kekurangan dari butir 7.4.3.3.2 (3), (4),
(5), (6). tersebut di atas, maka harus tidak dipakai kembali, digunakan/
disemprotkan, dan harus dimusnahkan atau dikembalikan ke
pemasok/manufaktur.
(4) Alat pemadam api ringan jenis Halon yang tidak dapat diisi kembali: bila
dalam inspeksi/pemeriksaan terdapat setiap kondisi kekurangan dari
butir 7.4.3.3.2 (3), (4), (5), (6) tersebut di atas, maka harus tidak dipakai
kembali, digunakan/ disemprotkan untuk pelatihan, dan harus
dikembalikan ke pabrik, atau dikembalikan ke pemasok untuk proses
daur ulang Halon.
7.4.3.4. Pemeliharaan.
7.4.3.4.1 Pemeliharaan harus dilakukan setiap tahun oleh manufaktur, perusahaan
jasa pemeliharaan alat pemadam api ringan, atau oleh personil yang
terlatih.
7.4.3.4.2 Prosedur pemeliharaan harus termasuk pemeriksaan menyeluruh dari
elemen dasar alat pemadam api ringan seperti berikut:
(1) Bagian mekanikal dari semua alat pemadam api ringan.
(2) Media pemadam.
(3) Mekanisme penyemprotan/pengeluaran media pemadam.
7.4.3.4.3 Pengisian kembali: semua alat pemadam api ringan yang dapat diisi
kembali, harus diisi kembali setelah setiap penggunaan atau seperti
ditunjukkan oleh hasil inspeksi atau pemeliharaan.
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Tabel 7.4.3.5.3 Jarak waktu pengujian hidrostatik alat pemadam api ringan.
Jenis Alat Pemadam Api Ringan

Jarak
Waktu Tes
(Tahun)

Tekanan disimpan (stored pressure), dan loaded stream

5

Media pemadam basah (wet agent)

5

AFFF (aqueous film-forming foam)

5

FFFP (film-forming fluoroprotein foam)

5

Kimia kering dengan tabung tahan karat (stainless steel)

5

Karbon dioksida

5

Kimia basah

5

Kimia kering, tekanan disimpan, dengan tabung baja lunak,
kuningan atau aluminium

12

Kimia kering, operasi peluru atau silinder (cartridge or cylinder
operated), dengan tabung baja lunak

12

Media pemadam berbasis halon

12

Bubuk kering, operasi peluru atau silinder (cartridge or cylinder
operated), dengan tabung baja lunak

12

7.4.3.5. Pengujian hidrostatik.
7.4.3.5.1 Tabung bertekanan yang dipakai sebagai alat pemadam api ringan harus
diuji secara hidrostatik
7.4.3.5.2 Pengujian hidrostatik harus dilakukan oleh personil yang terlatih dalam
prosedur pengujian dan pengamanan tabung bertekanan menggunakan
fasilitas dan peralatan yang sesuai.
7.4.3.5.3 Frekwensi pengujian hidrostatik harus menggunakan Tabel 7.4.3.5.3 Jarak
waktu pengujian hidrostatik alat pemadam api ringan.
7.4.3.6. Riwayat catatan inspeksi/pemeriksaan, pengujian hidrolik dan pemeliharaan
harus disimpan sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.1.7
7.4.4.

Sistem Pompa Kebakaran Terpasang Tetap.

7.4.4.1. Sistem ini harus meliputi pompa kebakaran dan motor penggeraknya, dan
alat kontrol atau panelnya.
7.4.4.2. Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala harus mengikuti SNI 03-6570-2001 atau edisi
terakhir; Instalasi pompa. yang dipasang tetap untuk proteksi kebakaran.
7.4.4.3. Prosedur pengujian tahunan harus mengikuti SNI 03-6570-2001.
7.4.4.4. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
harus menggunakan Tabel 7.4.4.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan
pemeriksaan pompa kebakaran.
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Tabel 7.4.4.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan pompa kebakaran.
KOMPONEN

AKTIVITAS

FREKWENSI

Ruang Pompa, Kisi-kisi Ventilasi

Inspeksi

Mingguan

Sistim Pompa Kebakaran

Inspeksi

Mingguan

1) Kondisi Tidak Ada Aliran

Tes*

Mingguan

2) Kondisi Ada Aliran

Tes

1 tahun

Hidrolik

Perawatan

1 tahun

Transmisi Mekanikal

Perawatan

1 tahun

Sistim Elektrikal

Perawatan

Tergantung pabrik

Panel Kontrol, Komponenkomponennya

Perawatan

Tergantung pabrik

Motor Listrik

Perawatan

1 tahun

Mesin Diesel, Komponenkomponennya

Perawatan

Tergantung pabrik

Operasi Pompa :

* Pompa listrik: dioperasikan minimal 10 menit
Pompa diesel: dioperasikan minimal 30 menit

7.4.4.5. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
katup dan sambungan pemadam kebakaran harus menggunakan Tabel
7.4.5.3 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan katup dan komponen.
7.4.4.6. Riwayat catatan inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan harus
disimpan sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.1.7.
7.4.5.

Sistem Pipa Tegak Dan Slang Atau Hidran Bangunan.

7.4.5.1. Sistem ini harus meliputi pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan
slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada).
7.4.5.2. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
harus menggunakan Tabel 7.4.5.2 (1) Ikhtisar inspeksi, pengujian dan
pemeriksaan sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan, Tabel
7.4.5.2 (2) Hidran pilar, dan Tabel 7.4.5.2 (3) Sistem pipa tegak dan slang
kebakaran.
7.4.5.3. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
katup dan sambungan pemadam kebakaran harus menggunakan Tabel
7.4.5.3 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan katup.
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7.4.5.4. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan tangki air /
reservoir harus menggunakan Tabel 7.4.5.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan
pemeliharaan tangki air / reservoir.
Tabel 7.4.5.2 (1) - Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan sistem pipa tegak
dan slang kebakaran.
KOMPONEN

266

AKTIVITAS

FREKWENSI

Katup-Katup/Valve Yang Di Segel

Inspeksi

Mingguan

Katup-Katup/Valve Yang Di Gembok/Kunci

Inspeksi

Bulanan

Saklar Anti Rusak/Tamper Switches Di Katup

Inspeksi

Bulanan

Katup-Katup Penahan Balik/Check Valves

Inspeksi

5 tahun

Katup Pembuang/Relief Valves Di Rumah
Pompa

Inspeksi

Mingguan

Katup Pengatur Tekanan/Pressure
Regulating Valve

Inspeksi

3 bulan

Pemipaan/Piping

Inspeksi

3 bulan

Sambungan Slang/Hose Connection

Inspeksi

3 bulan

Kotak/Rumah Slang/Hose Cabinet

Inspeksi

1 tahun

Slang/Hose

Inspeksi

1 tahun

Alat Gantungan Slang/Hose Storage Devices

Inspeksi

1 tahun

Sambungan Pemadam Kebakaran/Fire Dept.
Connection

Inspeksi

Bulanan

Alat Deteksi/Alarm Devices

Tes

3 bulan

Nozel/Hose Nozzel

Tes

1 tahun

Alat Gantungan Slang/Hose Storage Devices

Tes

1 tahun

Slang/Hose

Tes

5 tahun

Katup Pengatur Tekanan/Pressure
Regulating Valve

Tes

5 tahun

Tes Hidrostatik/Hydrostatic Test

Tes

5 tahun

Tes Aliran/Flow Test

Tes

5 tahun

Sambungan Slang/Hose Connection

Perawatan

1 tahun

Semua Katup/All Valves

Perawatan

1 tahun
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Tabel 7.4.5.2 (2) Hidran Halaman
KONDISI
Tidak dapat diakses

TINDAKAN KOREKTIF
Buat supaya dapat diakses

Kebocoran di outlet atau bagian atas Perbaiki atau ganti gasket, paking, atau
hidran pilar
komponen seperlunya
Keretakan di batang pilar hidran

Perbaiki atau ganti

Outlet

Beri pelumas atau kencangkan
seperlunya

Alur nozel yang aus

Perbaiki atau ganti

Mur operasi hidran yang aus

Perbaiki atau ganti

Ketersediaan kunci hidran

Pastikan kunci hidran tersedia

Tabel 7.4.5.2 (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran.
KOMPONEN / TITIK SIMAK

TINDAKAN KOREKTIF

Sambungan Slang :
Tutup hilang

Ganti

Sambungan slang rusak

Perbaiki

Roda pemutar katup hilang

Ganti

Gasket tutup hilang atau rusak

Ganti

Katup bocor

Tutup katup dan perbaiki

Terhalang benda lain

Pindahkan

Katup tidak dapat lancar dioperasikan

Diberi pelumas atau perbaiki

Pemipaan :
Kerusakan pada pemipaan

Perbaiki

Katup kontrol rusak

Perbaiki atau ganti

Gantungan / penopang pipa hilang atau rusak

Perbaiki atau ganti

Kerusakan pada alat supervisi

Perbaiki atau ganti

Slang :
Inspeksi

6868

Lepaskan dan periksa slang, termasuk
gasket, dan pasang kembali pada rak atau
penggulung (reel)
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KOMPONEN / TITIK SIMAK
Ditemui berjamur,
pelapukan

berlubang,

kasar

TINDAKAN KOREKTIF
dan

Ganti dengan slang sesuai standar

Kopling rusak

Ganti atau perbaiki

Gasket hilang atau lapuk

Ganti

Alur kopling yang tidak cocok/ tidak kompatibel

Ganti atau sediakan adaptor

Slang tidak tersambung ke katup

Sambung kembali

Nozel slang
Hilang

Ganti dengan nozel sesuai standar

Gasket hilang atau lapuk

Ganti

Halangan/obstruksi

Pindahkan

Nozel tidak dapat lancar dioperasikan

Perbaiki atau ganti

Alat penyimpan slang (rak dan penggulung)
Sukar dioperasikan

Perbaiki atau ganti

Rusak

Perbaiki atau ganti

Halangan/obstruksi

Pindahkan

Slang disimpan / digulung secara salah

Disimpan / digulung kembali secara benar

Bila ditempatkan dalam kotak, apakah rak akan
Perbaiki atau pindahkan semua halangan
berputar keluar sekurang-kurangnya 90 derajat?
Kotak slang
Periksa kondisi umum untuk bagian yang rusak Perbaiki atau ganti komponen; bila perlu,
atau berkarat
ganti seluruh kotak slang
Pintu kotak tidak dapat dibuka penuh

Perbaiki atau pindahkan halangan

Kaca pintu retak atau pecah

Ganti

Bila jenis break glass, apakah kunci berfungsi?

Perbaiki atau ganti

Tidak ada tanda identifikasi berisi alat pemadam
Pasang tanda identifikasi
kebakaran
Terhalang benda lain

Pindahkan

Semua katup, selang, nozel, alat pemadam api
ringan dan lain-lain dapat diakses dengan Pindahkan semua benda yang tidak terkait
mudah

268

6869

268

- BAB VII PENCEGAHAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG -

Tabel 7.4.5.3 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan katup.
ITEM

AKTIVITAS FREKWENSI

Katup kontrol :
Disegel

Inspeksi

Mingguan

Digembok/dikunci

Inspeksi

Bulanan

Saklar Anti Rusak (Tamper proof switch)

Inspeksi

Bulanan

Eksterior

Inspeksi

Bulanan

Interior

Inspeksi

5 Tahun

Strainer, filter, orifice

Inspeksi

5 Tahun

Inspeksi

5 Tahun

Eksterior

Inspeksi

Bulanan

Interior

Inspeksi

1 tahun /5
Tahun

Strainer, filter, orifice

Inspeksi

5 Tahun

Eksterior

Inspeksi

Bulanan

Interior

Inspeksi

1 tahun

Strainer, filter, orifice

Inspeksi

5 Tahun

Sistem sprinkler

Inspeksi

3 bulan

Sambungan slang

Inspeksi

3 bulan

Rak slang

Inspeksi

3 bulan

Katup alarm :

Katup penahan balik (Check valve) :
Interior
Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve)

Katup pipa kering (Dry pipe valve) :

Katup pengurang tekanan dan pengaman
tekanan (Pressure Reducing and relief valve) :

Pompa kebakaran:
(casing) pompa

6870

relief

valve

pada

rumah Inspeksi

Mingguan

Pressure relief valve

Inspeksi

Mingguan

Sambungan Pemadam Kebakaran

Inspeksi

3 bulan
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ITEM
Pembuangan utama (main drain)

AKTIVITAS FREKWENSI
Tes

1 tahun

Posisi

Tes

1 tahun

Operasi

Tes

1 tahun

Supervisi

Tes

6 bulan

Isi air (priming)

Tes

3 bulan

Alarm tekanan udara rendah

Tes

3 bulan

Aliran penuh

Tes

1 tahun

Isi air (priming)

Tes

3 bulan

Alarm tekanan udara rendah

Tes

3 bulan

Uji aktivasi (trip test)

Tes

1 tahun

Uji aktivasi (trip test) aliran penuh

Tes

3 tahun

Sistem sprinkler

Tes

5 tahun

Pengaman tekanan sirkulasi (circulation relief)

Tes

1 tahun

Katup pengaman tekanan (pressure relief valve)

Tes

1 tahun

Sambungan slang

Tes

5 tahun

Rak slang

Tes

5 tahun

Katup kontrol :

Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve) :

Katup pipa kering (Dry pipe valve)

Katup pengurang tekanan dan pengaman
tekanan (Pressure Reducing and relief valve) :

Katup kontrol
Katup Pra-Aksi/Banjir (Preaction/Deluge valve)
Katup pipa kering (Dry pipe valve)
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Tabel 7.4.5.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan tangki air / reservoir.
ITEM

AKTIVITAS

FREKWENSI

Kondisi air di dalam tangki

Inspeksi

1 bulan

Katup kontrol

Inspeksi

Mingguan/bulanan
(Tabel 7.4.5.3)

Tinggi air

Inspeksi

Bulanan

Eksterior

Inspeksi

3 bulan

Stuktur penopang

Inspeksi

3 bulan

Tangga dan platform

Inspeksi

3 bulan

Daerah sekeliling

Inspeksi

3 bulan

Permukaan yang dicat/dilapisi

Inspeksi

1 tahun

Sambungan ekspansi (expantion joint)

Inspeksi

1 tahun

Interior

Inspeksi

3 tahun/5 tahun

Katup penahan balik (check valve)

Inspeksi

5 tahun

Alarm tinggi air

Tes

6 bulan

Indikator tinggi air

Tes

5 tahun

Pembuangan endapan

Pemeliharaan

6 bulan

Katup kontrol

Pemeliharaan

Tabel 6.5.5.3

Katup penahan balik (check valve)

Pemeliharaan

Tabel 65.5.3

7.4.5.4. Prosedur uji serah terima, dan frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian
dan pemeliharaan berkala pompa kebakaran hidran (bila ada) harus
dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.4.1, 7.4.4.2, 7.4.4.3,
7.4.4.4 dan 7.4.4.5 tersebut di atas.
7.4.5.5. Inspeksi.
7.4.5.5.1 Tabel 7.4.5.2 (1) harus digunakan untuk inspeksi, pengujian dan
pemeliharaan semua kelas sistem pipa tegak dan slang atau hidran
halaman bangunan.
7.4.5.5.2 Titik simak dan tindakan korektif yang diuraikan dalam Tabel 7.4.5.2 (2) dan
Tabel 7.4.5.2 (3) harus diikuti untuk memastikan bahwa komponen bebas
dari karat, benda asing, kerusakan fisik, atau kondisi lain yang berpengaruh
merugikan pada operasi sistem.
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7.4.5.5.3 Pemipaan dan fiting harus diinspeksi setiap tahun untuk kondisi yang baik
dan bebas dari kebocoran, karat, kerusakan mekanik dan kelurusan
pemipaan.
7.4.5.5.4 Penunjuk tekanan (pressure gauge) harus diinspeksi setiap bulan untuk
menjamin dalam kondisi baik dan bahwa tekanan air normal sistem
dipertahankan.
7.4.5.5.5 Semua katup kontrol harus diinspeksi setiap minggu. Katup yang dikunci
atau disupervisi dari jauh secara elektrik diperbolehkan diinspeksi setiap
bulan.
7.4.5.5.6 Setelah setiap perubahan atau perbaikan, harus dilakukan pemeriksaan
untuk menjamin bahwa sistem ada dalam keadaan siaga dan semua katup
kontrol ada dalam posisi normal dan disupervisi lokal (terkunci) atau jauh
secara elektrik.
7.4.5.5.7 Pemeriksaan katup kontrol harus menjamin bahwa katup ada di kondisi
berikut:
(1) Pada posisi normal terbuka atau tertutup.
(2) Disupervisi secara benar, terkunci atau supervisi jauh secara elektrik.
(3) Dapat diakses.
(4) Tidak ada kebocoran
(5) Ditandai dengan tanda identifikasi yang sesuai (tag).
7.4.5.5.8 Katup pengurang tekanan pada sambungan slang atau kotak hidran, dan
semua katup pengurang tekanan lainnya yang terpasang pada sistem
proteksi kebakaran harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) untuk
memastikan sebagai berikut:
(1) Roda/tangkai pemutar tidak hilang atau patah.
(2) Tidak ada kebocoran.
7.4.5.5.9 Katup slang harus diinspeksi setiap 3 bulan (kwartal) untuk memastikan
sebagai berikut:
(1) Semua kerusakan harus diperbaiki.
(2) Tutupnya ada dan tidak rusak.
(3) Tidak ada kerusakan pada ulir.
(4) Roda/tangkai pemutar tidak hilang atau patah.
(5) Tidak ada kerusakan pada gasket.
(6) Tidak ada sumbatan.
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7.4.5.5.10 Sambungan pemadam kebakaran (siamese) harus diinspeksi setiap 3
bulan (kwartal) untuk memastikan sebagai berikut:
(1)

Tampak jelas dan dapat diakses.

(2)

Tutupnya ada dan tidak rusak.

(3)

Gasketnya ada dan dalam kondisi baik.

(4)

Ada tanda identifikasi.

(5)

Katup penahan balik (check valve) tidak bocor.

7.4.5.5.11 Hidran halaman harus diinspeksi setiap tahun dan setelah setiap operasi
seperti yang diuraikan dalam Tabel 7.4.5.2 (2).
7.4.5.5.12 Kotak slang hidran halaman/pilar hidran harus diinspeksi setiap 3 bulan
(kwartal) seperti yang diuraikan dalam Tabel 7.4.5.2 (3).
7.4.5.6.

Pengujian.

7.4.5.6.1 Bila terdapat kemungkinan kerusakan karena air, pengujian tekanan udara
harus dilakukan pada tekanan 1,7 bar sebelum pengisian air ke dalam
sistem.
7.4.5.6.2 Pengujian aliran air harus dilakukan setiap 5 tahun pada sambungan
slang terjauh secara hidrolik, dari setiap zona sistem pipa tegak dan slang
atau hidran bangunan, untuk verifikasi bahwa pasokan air masih
memberikan rancangan tekanan pada aliran yang disyaratkan.
7.4.5.6.3 Penunjuk tekanan harus diganti atau diuji setiap lima tahun dengan
membandingkannya dengan sebuah penunjuk tekanan yang telah
dikalibrasi.
7.4.5.6.4 Semua katup kontrol setiap tahun harus dioperasikan penuh dan
dikembalikan ke posisi normalnya.
7.4.5.6.5 Katup pengurang tekanan atau katup pengatur tekanan pada pipa tegak,
sambungan springkler ke pipa tegak, dan kotak hidran yang dilengkapi
dengan katup ini, harus diuji coba dengan aliran penuh setiap 5 tahun
sekali.
7.4.5.6.6 Hidran halaman harus diuji coba setiap tahun untuk menjamin fungsinya
dengan cara setiap hidran harus dibuka penuh sampai semua kotoran dan
benda asing terbuang ke luar selama tidak kurang dari 1 menit.
7.4.5.7.

Pemeliharaan.

7.4.5.7.1 Pemeliharaan dan perbaikan harus dilakukan sesuai dengan Tabel 7.4.5.2
(1), Tabel 7.4.5.2 (2) dan Tabel 7.4.5.2 (3).
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7.4.5.7.2 Sambungan slang: setelah setiap pemakaian, semua slang harus
dibersihkan, dibuang airnya dan dikeringkan seluruhnya sebelum
dipasang kembali.
7.4.5.7.3 Batang operasi (stem) dari katup kontrol jenis OS&Y (outside screw &
yoke) setiap tahun harus diberi pelumas, dan kemudian ditutup penuh dan
dibuka kembali untuk menguji operasi dan mendistribusikan pelumasnya.
7.4.5.7.4 Bila tutup sambungan pemadam kebakaran (siamese) tidak ada pada
tempatnya, bagian dalam sambungan pemadam kebakaran harus
diperiksa untuk halangan atau sumbatan.
7.4.5.7.5 Hidran halaman harus diberi pelumas setiap tahun untuk menjamin bahwa
semua batang, tutup, sumbat dan ulir ada dalam kondisi operasi yang
baik.
7.4.5.7.6 Kotak slang hidran halaman harus dipelihara setiap tahun untuk menjamin
bahwa semua slang kebakaran dan kelengkapannya ada dalam kondisi
dapat digunakan.
7.4.5.8.

Riwayat catatan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan harus disimpan
sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.1.7.

7.4.6.

Sistem Springkler Otomatik.

7.4.6.1.

Sistem ini harus meliputi pemipaan dan gantungan, katup, kepala
springkler serta pompa kebakaran springkler.

7.4.6.2.

Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
harus menggunakan Tabel 7.4.6.2 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan
pemeliharaan sistem springkler otomatik.

Tabel 7.4.6.2
Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem springkler otomatik.
KOMPONEN

AKTIVITAS

FREKWENSI

Springkler

Inspeksi

1 tahun

Cadangan Springkler

Inspeksi

1 tahun

Pemipaan & Sambungan

Inspeksi

1 tahun

Katup-Katup/Valve Yang Di Segel

Inspeksi

Mingguan

Katup-Katup/Valve Yang Di Gembok/Kunci

Inspeksi

Bulanan

Saklar Anti Rusak/Tamper Switches Di Katup

Inspeksi

Bulanan

Katup Alarm/Alarm Valve

Inspeksi

Bulanan

Katup-Katup Penahan Balik/Check Valves

Inspeksi

5 Tahun
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KOMPONEN

AKTIVITAS

FREKWENSI

Katup Pembuang/Relief Valves Di Rumah Pompa

Inspeksi

Mingguan

Katup Pengatur Tekanan/Pressure Regulating Valves

Inspeksi

3 bulan

Sambungan Pemadam Kebakaran

Inspeksi

Bulanan

Meteran (sistim pipa basah)/Gauges

Inspeksi

Bulanan

Pembuangan Air/ Main Drains

Tes

3 bulan

Katup-Katup Kendali/Control Valves – Posisi

Tes

3 bulan

Katup-Katup Kendali/Control Valves – Operasi

Tes

6 bulan

Pengawasan & Supervisi/Control – Supervisory

Tes

3 bulan

Katup Pengatur Tekanan/Pressure Regulating Valves

Tes

1 tahun

Pembuangan Sirkulasi/ Circulation Relief

Tes

1 tahun

Katup Pengaman / Pressure Relief Valve

Tes

1 tahun

Springkler Temp. Extra Tinggi/Sprinklers – Extra High
Temp.

Tes

5 Tahun

Springkler Fast Response/Sprinklers – Fast
Response

Tes

20 Tahun dan
kemudian tiap 10
tahun

Springkler

Tes

50 Tahun dan
kemudian tiap 10
tahun

Alat Ukur (sistim pipa basah)/Gauges

Tes

5 Tahun

Pemeliharaan

1 tahun

Semua Katup /All Valves

7.4.6.3. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
katup dan sambungan pemadam kebakaran harus menggunakan Tabel
7.4.5.3 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeliharaan katup.
7.4.6.4. Prosedur uji serah terima, dan frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian
dan pemeliharaan berkala pompa kebakaran springkler harus dilakukan
sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.4.1, 7.4.4.2, 7.4.4.3, 7.4.4.4 dan
7.4.4.5 tersebut di atas.
7.4.6.5. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan tangki air /
reservoir harus menggunakan Tabel 7.4.5.4 Ikhtisar inspeksi, pengujian dan
pemeliharaan tangki air / reservoir.
7.4.6.6. Inspeksi.
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7.4.6.6.1 Kepala springkler harus diinspeksi setiap tahun sebagai berikut:
(1) Untuk kebocoran, bebas dari karat, benda asing, cat dan kerusakan
fisik; dan harus dipasang dalam orientasi yang benar (misal jenis tegak,
penden atau dinding (sidewall).
(2) Springkler jenis tabung gelas yang tabungnya kosong harus diganti.
(3) Springkler yang dipasang dalam ruang tersembunyi seperti di atas
langit-langit tidak perlu diinspeksi.
(4) Halangan pada pola pancaran air harus dikoreksi.
7.4.6.6.2 Persediaan springkler cadangan harus diperiksa untuk sebagai berikut:
(1) Jumlah dan jenis springkler cadangan.
(2) Dan sebuah kunci springkler untuk setiap jenis springkler.
7.4.6.6.3 Pemipaan dan fiting harus diinspeksi setiap tahun sebagai berikut:
(1) Untuk kondisi yang baik dan bebas dari kebocoran, karat, kerusakan
mekanik dan kelurusan pemipaan.
(2) Bebas dari muatan beban eksternal oleh benda yang terletak di atas
pipa atau digantung dari pipa.
(3) Pemipaan yang dipasang dalam ruang tersembunyi seperti di atas
langit-langit tidak perlu diinspeksi.
7.4.6.6.4 Gantungan dan penahan seismik/gempa harus diinspeksi setiap tahun
sebagai berikut:
(1) Bebas dari kerusakan atau longgar: yang rusak harus diganti/diperbaiki,
dan yang longgar harus dikencangkan.
(2) Gantungan dan penahan seismik/gempa yang dipasang dalam ruang
tersembunyi seperti di atas langit-langit tidak perlu diinspeksi.
7.4.6.6.5 Penunjuk tekanan pada sistem springkler jenis pipa basah harus diinspeksi
setiap bulan untuk menjamin dalam kondisi baik dan bahwa tekanan air
normal sistem dipertahankan.
7.4.6.6.6 Peralatan alarm aliran air meliputi bel motor air mekanik (water motor gong)
dan jenis saklar tekanan, dan alarm aliran air harus diinspeksi setiap tiga
bulan (kwartal) untuk verifikasi bahwa peralatan alarm bebas dari
kerusakan fisik.
7.4.6.6.7 Semua katup kontrol harus diinspeksi setiap minggu seperti dilakukan pada
sistem pipa tegak dan slang.
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7.4.6.6.8 Setelah setiap perubahan atau perbaikan, harus dilakukan pemeriksaan
untuk menjamin bahwa sistem ada dalam keadaan siaga dan semua katup
kontrol ada dalam posisi normal dan disupervisi lokal (terkunci) atau jauh
secara elektrik.
7.4.6.6.9 Pemeriksaan katup kontrol harus menjamin bahwa katup ada di kondisi
sebagaimana dimaksud dalam sistem pipa tegak dan slang.
7.4.6.6.10 Katup pengurang tekanan pada sistem springkler harus diinspeksi setiap 3
bulan (kwartal) untuk memastikan sebagai berikut:
(1)

Roda/tangkai pemutar tidak hilang atau patah.

(2)

Tidak ada kebocoran.

7.4.6.6.11 Sambungan pemadam kebakaran (siamese) harus diinspeksi setiap 3
bulan (kwartal) seperti dilakukan pada sistem pipa tegak dan slang.
7.4.6.7.

Pengujian.

7.4.6.7.1 Kepala springkler harus diuji sebagai berikut:
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(1)

Bila disyaratkan dalam bagian lain ketentuan ini, contoh sprinker
harus diserahkan ke sebuah laboratorium pengujian yang dikenali
dan diterima oleh instansi berwenang, untuk diuji coba.

(2)

Bila springkler telah digunakan selama 50 tahun, maka harus diganti;
atau contoh representatif dari satu atau lebih lokasi harus diuji coba.
Prosedur uji coba harus diulangi pada setiap selang waktu 10 tahun.

(3)

Springkler jenis waktu tanggap cepat (fast response) yang telah
digunakan selama 20 tahun harus diuji coba. Prosedur uji coba harus
diulangi pada setiap selang waktu 10 tahun.

(4)

Bila springkler telah digunakan selama 75 tahun, maka harus diganti;
atau contoh representatif dari satu atau lebih lokasi harus diuji coba.
Prosedur uji coba harus diulangi pada setiap selang waktu 5 tahun.

(5)

Springkler kering yang telah digunakan selama 10 tahun harus diuji
coba atau diganti. Bila dilakukan pemeliharaan, harus diuji coba
kembali pada setiap selang waktu 10 tahun.

(6)

Contoh representatif springkler untuk diuji coba harus terdiri dari
sekurang-kurangnya 4 springkler atau 1 persen dari jumlah
springkler per contoh, mana yang lebih besar. Bila satu springkler
dalam contoh representatif gagal memenuhi persyaratan uji coba,
maka semua springkler yang terwakili dalam contoh representatif
tersebut harus diganti.
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7.4.6.7.2 Penunjuk tekanan harus diganti atau diuji setiap lima tahun dengan
membandingkannya dengan sebuah penunjuk tekanan yang telah
dikalibrasi.
7.4.6.7.3 Peralatan alarm harus diuji sebagai berikut:
(1)

Bel motor air mekanik (water motor gong) dan jenis saklar tekanan
harus diuji coba setiap tiga bulan (kwartal).

(2)

Alarm aliran air harus diuji coba setiap enam bulan.

(3)

Pengujian alarm aliran air pada sistem jenis pipa basah harus
dilakukan dengan membuka sambungan tes inspektur.

(4)

Pengujian alarm aliran air pada sistem jenis pipa kering, pra-aksi
atau banjir, dilakukan dengan membuka sambungan terlangkaui (bypass).

7.4.6.7.4 Semua katup kontrol setiap tahun harus dioperasikan penuh dan
dikembalikan ke posisi normalnya.
7.4.6.7.5 Katup pengurang tekanan atau katup pengatur tekanan pada sistem
springkler, harus diuji coba dengan aliran penuh setiap 5 tahun sekali.
7.4.6.8.

Pemeliharaan.

7.4.6.8.1 Kepala springkler harus dipelihara sebagai berikut:
(1)

Stok springkler cadangan harus meliputi semua jenis dan nominal
springkler terpasang dan harus sebagai berikut:
(a) Untuk fasilitas terproteksi yang mempunyai kurang dari 300
springkler tidak kurang dari 6 springkler.
(b) Untuk fasilitas terproteksi yang mempunyai 300 sampai dengan
1000 springkler  tidak kurang dari 12 springkler.
(c) Untuk fasilitas terproteksi yang mempunyai lebih dari 1000
springkler  tidak kurang dari 24 springkler.

(2)

Sebuah kunci pas khusus springkler harus disediakan dan disimpan
bersama springkler cadangan untuk digunakan dalam membongkar
dan memasang springkler. Satu kunci harus disediakan untuk setiap
jenis springkler terpasang.

7.4.6.8.2 Springkler untuk proteksi ruangan pengecatan harus dilindungi terhadap
residu semprotan cat, menggunakan kantung plastik tebal maksimum
0,076 mm atau kantung kertas. Kantung harus diganti kalau sudah kotor
oleh residu.
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7.4.6.8.3 Springkler dan nozel otomatik yang digunakan untuk proteksi peralatan
masak komersial dan sistem ventilasinya, harus diganti setiap tahun. Bila
inspeksi tahunan tidak menunjukkan terdapatnya akumulasi lemak atau
benda lain pada springkler dan nozel otomatik, maka tidak perlu diganti.
7.4.6.8.4 Sistem jenis pipa kering harus dipelihara sebagai berikut:
(1)

Sistem jenis pipa kering harus dijaga kering setiap saat.

(2)

Pengering udara dan kompresor udara yang digunakan bersama
dengan sistem jenis pipa kering harus dipelihara sesuai dengan
instruksi manufaktur.

7.4.6.8.5 Batang operasi (stem) dari katup kontrol jenis OS&Y (outside screw &
yoke) setiap tahun harus diberi pelumas/gemuk, dan kemudian ditutup
penuh dan dibuka kembali untuk menguji operasi dan mendistribusikan
pelumasnya.
7.4.6.8.6 Bila tutup sambungan pemadam kebakaran (siamese) tidak ada pada
tempatnya, bagian dalam sambungan pemadam kebakaran harus
diperiksa untuk halangan atau sumbatan.
7.4.6.9.

Riwayat catatan inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan harus
disimpan sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.1.7.

7.4.7.

Sistem Pemadam Kebakaran Terpasang Tetap Lain.

7.4.7.1.

Sistem pemadam kebakaran terpasang tetap lain adalah sistem pemadam
otomatis yang menggunakan bahan khusus bukan hanya air, berkaitan
dengan sifat bahan dan proses yang diproteksi.

7.4.7.2.

Sistem pemadam kebakaran ini meliputi sistem kimia kering atau basah,
sistem pemadam gas luapan total atau aplikasi lokal, sistem busa, dan
sistem pengabut air (water mist).

7.4.7.3.

Inspeksi, pengujian dan pemeliharaan mengikuti pedoman manufaktur,
atau dalam hal pedoman pemeliharaan belum mempunyai SNI, dapat
digunakan standar baku dan pedoman teknis yang diberlakukan oleh
instansi yang berwenang.

7.4.7.4.

Riwayat catatan inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan harus
disimpan sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.1.7.

7.4.8.

Sistem Pengendalian Dan Manajemen Asap.

7.4.8.1.

Sistem pengendalian asap meliputi sistem yang menggunakan perbedaan
tekanan dan aliran udara untuk meyempurnakan satu atau lebih hal
berikut:
(1)
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Menghalangi asap yang masuk ke dalam sumur tangga, sarana jalan
ke luar, daerah tempat berlindung, saf lif, atau daerah yang serupa.
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(2)

Menjaga lingkungan aman yang masih dapat dipertahankan dalam
daerah tempat berlindung dan sarana jalan ke luar selama waktu
yang dibutuhkan untuk evakuasi.

(3)

Menghalangi perpindahan asap dari zona asap.

(4)

Memberikan kondisi di luar zona kebakaran yang memungkinkan
petugas mengambil tindakan darurat untuk melakukan operasi
penyelamatan dan untuk melokalisir dan mengendalikan kebakaran.

7.4.8.2.

Sistem manajemen asap meliputi metodologi teknik dasar atau analisa
teknik untuk memperkirakan lokasi asap di dalam atrium, mal tertutup dan
ruangan bervolume besar yang sejenis, yang disebabkan oleh kebakaran
dalam ruangan tersebut atau dalam suatu ruangan yang bersebelahan.

7.4.8.3.

Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala sistem pengendalian asap mengikuti SNI 03-65712001 atau edisi terakhir Sistem pengendalian asap kebakaran pada
bangunan gedung.

7.4.8.4.

Prosedur uji serah terima, inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan berkala sistem manajemen asap mengikuti SNI 03-70122004 atau edisi terkhir Sistem manajemen asap di dalam mal, atrium dan
ruangan bervolume besar.

7.4.8.5.

Riwayat catatan inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan harus
disimpan sebagaimana dijelaskan dalam butir 7.4.1.7.
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BAB VII

PENCEGAHAN KEBAKARAN
PADA BANGUNAN GEDUNG

7.1.

UMUM.

7.1.1.

Ketentuan dalam bab ini berlaku untuk bangunan gedung yang sudah ada
maupun untuk bangunan gedung baru.

7.1.2.

Tujuan.
Tujuan yang hendak dicapai dalam bab ini adalah mencegah terjadinya
kebakaran. Banyak kondisi yang terdapat pada bangunan gedung atau ruang
kerja yang dapat menyebabkan kebakaran. Faktanya sebuah bangunan
dapat lolos dari kondisi semacam ini selama perioda waktu yang lama tanpa
terjadi kebakaran. Akan tetapi pada waktu mendatang kondisi yang tidak
aman ini dapat menyebabkan kebakaran atau menjadi faktor yang
menyebabkan kebakaran menyebar tidak terkendali.

7.1.3.

Fungsi.
Bila kondisi-kondisi ini dapat dikenali dan dieliminasi, potensi terjadinya
kebakaran di bangunan gedung atau ruang kerja akan dapat dikurangi
secara substansiil. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan melalui program
pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) terdiri dari prosedur
inspeksi dan praktek-praktek tatagrha (housekeeping) yang baik.

7.1.4.

Persyaratan Kinerja
(1)

Program harus dimulai dan mendapat dukungan dari puncak
manajemen. Tatagrha yang baik tidak terjadi begitu saja. Ia
membutuhkan kepemimpinan serta seratus persen dukungan dan
arahan dari pengelola bangunan gedung dan kerjasama dari
karyawan/penghuni bangunan.

(2)

Tiga persyaratan dasar untuk tatagrha yang baik adalah:
(a) Pengaturan denah dan penyediaan peralatan yang benar.
(b) Penanganan dan penyimpanan material secara benar.
(c) Kebersihan dan kerapian.

7.2.

TATAGRHA KESELAMATAN KEBAKARAN (FIRE SAFETY
HOUSEKEEPING).

7.2.1.

Pemeliharaan dan Perawatan Lantai Bangunan

7.2.1.1. Umum.
Perawatan umum lantai seperti pembersihan, penanganan dan sebagainya
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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BAB VIII

KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN SISTEM PROTEKSI
KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

8.1.

UMUM.

8.1.1.

Setiap bangunan gedung atau struktur yang baru dan yang sudah ada, harus
dibangun, diatur, dipasang, dipelihara, dan dioperasikan sesuai dengan
persyaratan teknis ini, seperti menyediakan tingkat kelayakan dari
keselamatan jiwa, proteksi harta benda, dan kesejahteraan publik dari risiko
nyata dan berpotensi yang ditimbulkan oleh kebakaran, peledakan dan
kondisi berisiko lainnya.

8.1.2.

Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa.
Setiap bangunan gedung baru dan yang sudah ada harus mengikuti
persyaratan teknis ini.

8.1.3.

Persyaratan teknis Bangunan gedung.
Apabila persyaratan teknis bangunan gedung dipakai, semua konstruksi baru
harus mengikuti persyaratan teknis ini dan persyaratan teknis bangunan
gedung.

8.1.4.

Setiap orang yang dengan sengaja, atau karena kelalaiannya, menyebabkan
kebakaran dari setiap bahan yang mudah terbakar, dimana hal tersebut
dapat membahayakan keselamatan setiap orang atau harta benda, harus
dianggap melanggar persyaratan teknis ini.

8.1.5.

Otoritas berwenang setempat (OBS) mempunyai hak untuk melarang setiap
atau semua nyala api terbuka atau sumber pengapian lain apabila
keadaannya dapat membuat kondisi berbahaya.

8.2.

TANGGUNG JAWAB PEMILIK/PENGHUNI.

8.2.1.

Pemilik, pengelola, atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab
untuk memenuhi persyaratan teknis ini.

8.2.2.

OBS diperkenankan untuk mempersyaratkan pemilik, pengelola, atau
penghuni untuk mengadakan pengujian atau laporan pengujian, tanpa biaya
dibebankan pada OBS, seperti membuktikan pemenuhan maksud dari
persyaratan teknis ini.

8.2.3.

Pemilik, pengelola atau penghuni bangunan, bila bangunannya dianggap
tidak aman oleh OBS harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi,
pembongkaran atau tindakan perbaikan lainnya yang disetujui OBS.
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8.2.4.

Pemilik, pengelola atau penghuni bangunan, harus menyimpan catatan
pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian: sistem proteksi kebakaran,
sistem alarm kebakaran, sistem pengendalian asap, evakuasi darurat dan
latihan relokasi, perencanaan darurat, sumber daya darurat, lif dan peralatan
lain seperti dipersyaratkan oleh OBS.

8.2.5.

Semua arsip yang dibutuhkan harus disimpan, dijaga sampai umur
pemakaian bangunan gedung telah berakhir, seperti dipersyaratkan oleh
hukum, atau seperti dipersyaratkan oleh persyaratan teknis ini.

8.3.

PENGHUNIAN.

8.3.1.

Bangunan gedung baru atau yang sudah ada yang melanggar persyaratan
teknis ini tidak boleh dihuni keseluruhan atau sebagiannya.

8.3.2.

Bangunan gedung yang sudah ada dan dihuni sebelum persyaratan teknis ini
diberlakukan, dapat tetap digunakan asalkan kondisi berikut terpenuhi :
(1)

Klasifikasi hunian tetap sama.

(2)

Tidak ada kondisi yang dianggap berbahaya terhadap jiwa atau harta
benda.

8.3.3.

Bangunan gedung atau bagian bangunan, jika sarana jalan ke luar yang
dibutuhkan terganggu atau sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan
sedang tidak berfungsi atau selama konstruksi, perbaikan, atau perubahan,
tidak boleh dihuni tanpa persetujuan OBS, kecuali untuk pemeliharaan
berkala atau perbaikan,

8.3.4.

Perubahan Penggunaan atau Klasifikasi Hunian.

8.3.4.1. Dalam setiap bangunan gedung atau struktur, dimana dibutuhkan atau tidak
dibutuhkan perubahan fisik, perubahan dari satu penggunaan atau klasifikasi
hunian ke yang lain, harus memenuhi persyaratan tentang rehabilitasi
bangunan.
8.3.4.2. Klasifikasi hunian dan sub klasifikasinya, harus sesuai dengan klasifikasi
bangunannya.

8.4.

PEMELIHARAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN.

8.4.1.

Setiap alat, peralatan, sistem, kondisi, susunan, tingkat proteksi, konstruksi
tahan api, atau setiap ketentuan lain yang dipersyaratkan untuk memenuhi
persyaratan teknis ini, harus terus menerus dipelihara sesuai dengan
penerapan persyaratan teknis ini atau seperti yang ditunjukkan oleh OBS.
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8.4.2.

Ketentuan keselamatan jiwa yang sudah ada tidak perlu dihilangkan atau
dikurangi apabila ketentuan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk
konstruksi baru.

8.4.3.

Ketentuan keselamatan jiwa yang sudah ada dan berhubungan dengan
publik, jika tidak dipersyaratkan oleh persyaratan teknis ini, dapat diteruskan
atau dihapus.

8.4.4.

Setiap alat, peralatan, sistem, kondisi, susunan, tingkat proteksi, konstruksi
tahan api, atau ketentuan lain yang mempersyaratkan pengujian berkala,
pemeriksaan, atau pengoperasian untuk memastikan pemeliharaannya,
harus diuji, diperiksa, atau dioperasikan seperti ditentukan pada bab lain
dalam persyaratan teknis ini atau seperti yang ditunjukkan oleh OBS.

8.4.5.

Pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian harus dilakukan dibawah
supervisi
petugas yang kompeten untuk memastikan bahwa pengujian,
pemeriksaan, dan pemeliharaan dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai
penerapan standar yang berlaku atau seperti yang ditunjukkan oleh OBS.

8.5.

EVAKUASI BANGUNAN GEDUNG.

8.5.1.

Jika pemberitahuan yang dilakukan oleh OBS saat diketahui atau dirasa
adanya keadaan darurat, harus tidak boleh ada orang yang terjatuh saat
meninggalkan bangunan gedung.

8.5.2.

Dalam keadaan penuh sesak ketika diperintahkan oleh OBS untuk
meninggalkan bangunan gedung, harus tidak ada orang yang terjatuh.

8.6.

LATIHAN KEBAKARAN.

8.6.1.

Di mana dipersyaratkan.
Latihan menuju jalan ke luar darurat dan menuju relokasi yang memenuhi
persyaratan teknis ini harus dilakukan seperti ditentukan oleh persyaratan
teknis ini untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung, atau seluruh
kegiatan dari OBS. Latihan harus dirancang bekerja sama dengan pihak
yang berwenang setempat.

8.6.2.

Frekuensi Latihan.
Latihan menuju jalan ke luar dan menuju relokasi darurat, dimana
dipersyaratkan untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung, harus
dilaksanakan dengan frekuensi yang cukup untuk membiasakan penghuni
dengan prosedur latihan dan pelaksanaan latihan yang merupakan hal rutin.
Latihan termasuk prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa semua
orang berpartisipasi dalam latihan.
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8.6.3.

Kompetensi.
Tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan latihan hanya
ditugaskan kepada orang yang kompeten untuk melatih.

8.6.4.

Perintah Evakuasi.
Apabila dilakukan latihan, perhatian harus lebih ditujukan pada perintah
evakuasi dari pada kecepatan gerak.

8.6.5.

Simulasi Kondisi.
Latihan dilakukan pada waktu yang ditentukan atau bisa juga tidak
ditentukan dan di bawah kondisi beragam untuk simulasi kondisi yang tak
biasa yang dapat terjadi pada keadaan darurat sebenarnya.

8.6.6.

Daerah Relokasi.
Peserta latihan harus di relokasi seperti yang ditetapkan sebelumya dan
tetap pada lokasi tersebut sampai panggilan ulang atau sinyal pembebasan
diberikan. .

8.6.7.

Catatan tertulis dari setiap latihan yang disyaratkan oleh butir ini sebaiknya
terinci seperti, tanggal, waktu, peserta, lokasi dan hasil latihan.

8.7.

LAPORAN KEBAKARAN DAN DARURAT LAIN.

8.7.1.

Siapapun yang mengetahui adanya suatu kebakaran yang tidak dikehendaki,
tanpa menghiraukan besarnya, harus segera memberitahukan instansi
pemadam kebakaran.

8.7.1.1. Bangunan gedung yang telah memiliki organisasi pemadam kebakaran dan
telah dikoordinasikan dan disusun suatu prosedur yang disetujui oleh OBS,
tidak memerlukan pemberitahuan ke instansi pemadam kebakaran.
8.7.1.2. Pemilik, pengelola, penghuni atau setiap orang dalam bangunan gedung
atau di tempat tersebut mengetahui adanya kebakaran yang tidak
dikehendaki atau mengetahui adanya kebakaran yang telah dipadamkan,
harus memberitahu instansi pemadam kebakaran.
8.7.1.3. Persyaratan ini tidak dimaksud untuk melarang pemilik, manajer, atau orang
lain dalam bangunan gedung atau tempat tersebut melakukan upaya
memadamkan api tersebut sebelum instansi pemadam kebakaran tiba.
8.7.1.4. Siapapun harus tidak membuat, mengeluarkan, menempatkan, atau
mengurus setiap peraturan atau perintah, tertulis atau lisan, yang
mempersyaratkan orang untuk mengambil tindakan yang dapat
memperlambat operasi pemadaman kebakaran sebelum melaporkan
kebakaran ke instansi pemadam kebakaran.
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8.7.2.

Pemberitahuan untuk mengeluarkan bahan-bahan berbahaya, harus sesuai
dengan ketentuan tentang bahan-bahan berbahaya.

8.7.3.

Tidak boleh ada orang yang dengan sengaja atau bermaksud jahat memutar
alarm kebakaran apabila dalam kenyataannya tidak ada kebakaran.

8.7.4.

Merupakan pelanggaran dari persyaratan teknis ini untuk setiap orang yang
dengan sengaja membuat suatu kebohongan, kecurangan, penyesatan, atau
tidak membuat laporan atau pernyataan, atau dengan sengaja menyalah
artikan setiap fakta dengan maksud menyesatkan petugas atau yang
mengganggu operasi instansi pemadam kebakaran.

8.8.

PERUSAKAN TERHADAP PERALATAN KESELAMATAN KEBAKARAN.

8.8.1.

Tidak boleh ada orang mengubah setiap sistem pemadam api ringan atau
yang dipasang tetap atau alat atau sistem peringatan kebakaran sehingga
tidak berfungsi atau tidak dapat diakses.
Selama keadaan darurat, pemeliharaan, latihan, pengujian yang ditentukan,
mengubah, atau renovasi sistem pemadam api ringan atau dipasang tetap,
atau alat atau setiap sistem peringatan kebakaran, dibolehkan untuk dibuat
tak berfungsi atau tidak dapat di akses.

8.8.2.

Tidak boleh ada orang mengubah sistem atau alat sehingga tidak berfungsi
selama keadaan darurat kecuali langsung oleh petugas operasi lapangan.

8.8.3.

Tidak boleh ada orang, kecuali orang yang diberi hak oleh OBS,
mengeluarkan, membuka, menghancurkan, atau merusak dengan suatu cara
untuk membuka gerbang, pintu atau penghalang, rantai, penutup, tanda
arah, label, atau segel yang telah dipersyaratkan OBS sesuai persyaratan
teknis ini.

8.9.

PERENCANAAN DARURAT.

8.9.1.

Di mana Dipersyaratkan.
Perencanaan darurat harus disiapkan untuk bangunan gedung tinggi,
pelayanan kesehatan, pelayanan rawat jalan, rumah singgah dan perawatan,
gedung pertemuan, pusat perawatan harian, bangunan gedung hiburan
khusus, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, struktur di bawah
tanah dan tanpa jendela, fasilitas menyimpan atau menangani bahan yang
dicakup oleh seluruh klasifikasi hunian atau apabila dipersyaratkan oleh
OBS.

286

6887

274

- BAB VIII KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG -

8.9.2.

Persyaratan Perencanaan.
Perencanaan kondisi darurat harus dikembangkan sesuai ketentuan yang
mengatur tentang “Standar Bencana/Manajemen Darurat dan Program
Bisnis Berkelanjutan”, dan harus termasuk prosedur untuk melaporkan
kondisi darurat, penghuni dan staf yang bertanggung jawab untuk kondisi
darurat, jenis dan cakupan dari sistem proteksi kebakaran bangunan, dan
jenis lain yang dipersyaratkan oleh OBS.

8.9.2.1. Tinjau Ulang.
Apabila dipersyaratkan, perencanaan kondisi darurat harus diajukan kepada
OBS untuk ditinjau ulang.
8.9.2.2. Pemeliharaan.
Perencanaan darurat harus ditinjau ulang dan diperbaharui setiap tahun.
Revisi perencanaan harus diajukan apabila perubahan dilakukan dalam
hunian atau pengaturan fisik dari bangunan gedung atau sistem proteksi
kebakaran atau ketentuannya..
8.9.3.

Pemilik harus menyediakan denah lantai untuk instansi pemadam kebakaran
guna disetujui OBS dan instansi pemadam kebakaran.

8.10.

MEROKOK.

8.10.1. Apabila merokok dianggap sebagai ancaman terhadap bahaya kebakaran,
OBS berhak untuk memerintahkan pemilik menulis dan menempelkan tanda
“DILARANG MEROKOK” ditempat yang menyolok, lokasinya ditempat
dilarang merokok.
8.10.2. Dalam daerah bila merokok diperkenankan, harus disediakan asbak yang
tidak mudah terbakar
8.10.3. Harus dilarang membuang atau merusak setiap tanda “DILARANG
MEROKOK” yang dipersyaratkan.
8.10.4. Merokok atau menyimpan setiap benda yang tersinari atau membara di
suatu tempat, apabila dikehendaki dilarang merokok, tanda "Dilarang
Merokok" harus ditempelkan.

8.11.

PEMADAMAN.
OBS mempersyaratkan, setiap kebakaran harus segera dipadamkan jika
kebakaran menunjukkan kondisi berbahaya.
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8.12.
8.12.1.

PENANDAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN.
Identifikasi tempat.

8.12.1.1. Bangunan gedung baru dan yang sudah ada harus mempunyai nomor
alamat yang disetujui, ditempatkan dalam posisi terang, tampak dan dapat
dibaca dari jalan atau jalan di muka tanah miliknya.
8.12.1.2. Nomor alamat harus dengan latar belakang yang menyolok.
8.12.1.3. Nomor alamat harus dalam huruf alphabet.
8.12.2.

Penandaan Jalur Tengah.

8.12.2.1. Setiap bagian luar bukaan yang dapat dimasuki instansi pemadam
kebakaran yang terbuka langsung pada setiap jalur naik atau jalur tengah
yang menghubungkan antara dua atau lebih lantai dalam suatu bangunan
gedung harus diberi tanda arah dengan terang sesuai butir 8.12.2.2
8.12.2.2. Tanda arah jalur tengah harus dengan huruf merah sekurang kurangnya 15
cm tingginya dengan latar belakang warna putih bertuliskan “JALUR
TENGAH”.
8.12.2.3. Tanda peringatan seperti itu harus ditempatkan sedemikian sehingga
dengan cepat dapat terlihat dari bagian luar bangunan.
8.12.3.

Penandaan Jalur Tangga.

8.12.3.1. Salah satu dari dua kondisi berikut untuk tangga terlindung harus
memenuhi butir 8.12.3.1.1 sampai 8.12.3.1.8 :
(1) Tangga terlindung baru yang melayani tiga lantai atau lebih.
(2) Tangga terlindung yang sudah ada dan melayani lima lantai atau lebih.
8.12.3.1.1 Tangga harus disediakan dengan tanda pengenal khusus di dalam ruang
terlindung pada setiap bordes lantai.
8.12.3.1.2 Penandaan harus menunjukkan level lantai.
8.12.3.1.3 Penandaan harus menunjukkan akhir teratas dan terbawah dari ruang
tangga terlidung.
8.12.3.1.4 Penandaan harus menunjukkan identifikasi dari ruang tangga terlindung.
8.12.3.1.5 Penandaan harus menunjukkan level lantai dari, dan arah ke eksit
pelepasan.
8.12.3.1.6 Penandaan harus di dalam ruang terlindung ditempatkan mendekati 1,5
m di atas bordes lantai dalam suatu posisi yag mudah terlihat bila pintu
dalam posisi terbuka atau tertutup.
8.12.3.1.7 Penandaan harus memenuhi persyaratan teknis ini.
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8.12.3.1.8 Penunjukan level lantai harus juga memnuhi standar dan persyaratan
teknis lain yang berlaku.
8.12.3.2.

Bilamana tangga terlindung membutuhkan lintasan dalam arah ke atas
untuk mencapai level eksit pelepasan, tanda arah khusus dengan
penunjuk arah menunjukkan arah ke level eksit pelepasan harus
disediakan pada setiap bordes level lantai dari arah ke atas lintasan yang
dipersyaratkan, kecuali ditentukan lain pada butir 8.12.3.2.1 dan
8.12.3.2.2.

8.12.3.2.1 Persyaratan butir 8.12.3.2
tidak diterapkan apabila penandaan
dipersyaratkan oleh butir 8.12.3.1 tersedia.
8.12.3.2.2 Persyaratan butir 8.12.3.2
tidak digunakan untuk tangga yang
memanjang tidak lebih dari satu lantai di bawah permukaan eksit
pelepasan apabila eksit pelepasan jelas terlihat.
8.12.3.3.

Penandaan harus dicat atau dituliskan pada dinding atau pada
penandaan terpisah yang terpasang kuat pada dinding.

8.12.3.4.

Huruf dan penomeran harus jenis tebal dan menyolok.

8.12.3.5.

Huruf identifikasi jalur tangga harus ditempatkan pada bagian atas dari
penandaan dengan tinggi minimum huruf 2,5 cm.

8.12.3.6.

Akses atap atau kurang darinya harus dirancang dengan penandaan
yang terbaca : AKSES ATAP atau TIDAK ADA AKSES ATAP dan
ditempatkan di bawah huruf identifikasi jalur tangga. Tinggi huruf harus
minimum 2,5 cm.

8.12.3.7.

Angka level lantai harus ditempatkan di tengah-tengah penandaan
dengan tinggi angka minimum 12,5 cm.

8.12.3.7.1 Level mezanine harus mempunyai huruf "M" atau huruf identifikasi
lainnya yang tepat di depan angka lantai,
8.12.3.7.2 Level besmen harus mempunyai huruf "B" atau huruf identifikasi lainnya
yang tepat di depan angka level lantai.
8.12.3.8.

Pengakhiran terbawah dan teratas dari jalur tangga harus ditempatkan
pada bagian bawah dari tanda arah dengan tinggi 2,5 cm dengan huruf
besar yang tebal.

8.12.3.9.

Tanda arah ini harus dipelihara dengan cara yang disetujui.

8.12.3.10. Tanda arah yang sudah ada dan disetujui dibolehkan.
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8.13.

BANGUNAN GEDUNG DAN TEMPAT KOSONG.

8.13.1.

Setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung atau tempat kosong harus
mengeluarkan semua kotoran, sampah dan tumbuh-tumbuahan yang
mudah terbakar dan menguncinya, menghalangi, atau mengamankan
semua jendela, pintu, dan bukaan lain untuk mencegah masuknya orang
tidak berwenang.
Persyaratan butir 8.13.1 tidak berlaku untuk bangunan gedung yang
penggunaannya berdasarkam musiman, atau bangunan gedung yang
dikosongkan sementara untuk pergantian penyewa atau renovasi.

8.13.2.

Semua sistem proteksi kebakaran harus dipelihara dalam kondisi siap
pakai dalam bangunan gedung kosong.

8.13.2.1* Dengan peretujuan dari OBS, sistem proteksi kebakaran dan alarm
kebakaran dalam bangunan gedung kosong dibolehkan dibuat tak
berfungsi.
8.13.2.2. Apabila dipersyaratkan oleh OBS, sistem lain atau komponen yang
berhubungan ke proteksi kebakaran harus dipelihara.
8.13.3.

OBS mempunyai hak untuk mempersyaratkan pemeriksaan dan pengujian
dari setiap sistem proteksi kebakaran atau sistem alarm kebakaran yang
tidak berfungsi untuk 30 hari atau lebih sebelum dikembalikan lagi menjadi
berfungsi.

8.14.

BAHAN-BAHAN MUDAH TERBAKAR.

8.14.1.

Umum.
Penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar harus rapih.

8.14.2.

Izin.
Izin, dimana dipersyaratkan, harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

8.14.3.

Jarak Ruangan Langit-langit.

8.14.3.1. Penyimpanan harus dipelihara sekurang-kurangnya 60 cm dari langit-langit
bangunan gedung di daerah tanpa springkler.
8.14.3.2. Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas gudang sekurangkurangnya harus 50 cm atau lebih.
Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas gudang dibolehkan kurang
dari 50 cm jika diizinkan oleh Standar Springkler Otomatis.
8.14.3.3. Apabila standar lain menentukan jarak ruangan minimum lebih besar untuk
gudang, maka harus diikuti.
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8.14.4.

Sarana Jalan Ke Luar.
Bahan-bahan mudah terbakar dilarang disimpan di eksit.

8.14.5.

Ruang Peralatan.

8.14.5.1. Bahan mudah terbakar harus tidak disimpan di ruang boiler, ruang
mekanikal, atau ruang peralatan listrik.
8.14.5.2. Bahan-bahan dan pasokan-pasokan untuk mengoperasikan
memelihara peralatan, dibolehkan dalam ruangan.
8.14.6.

dan

Ruang Antara di Atap (attic), Lantai Bawah dan Tempat Tersembunyi.
Ruang antara di atap (attic), di bawah lantai, dan tempat tersembunyi
yang digunakan untuk gudang bahan yang mudah terbakar harus
memenuhi dengan proteksi dari persyaratan risiko untuk ruang
penyimpanan.
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BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

9.1.

UMUM.
Pada bagian ini dimuat rangkaian sistematis dan menerus dalam upaya
pengawasan dan pengendalian pengamanan terhadap bahaya kebakaran
pada bangunan gedung dan pekarangan, baik terhadap bangunan gedung
baru maupun bangunan gedung lama agar bangunan gedung laik fungsi serta
aman bagi penghuni atau pengguna bangunan gedung tersebut. Dengan
demikian jaminan keselamatan terhadap bahaya kebakaran baik pada
penghuni bangunan gedung dan pekarangan yang terjadi sewaktu-waktu
dapat terpenuhi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan atau
konstruksi/instalasi serta pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung.

9.2.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TAHAP PERENCANAAN.

9.2.1. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan oleh instansi teknis yang berwenang
serta konsultan perencana dalam rangka pemenuhan standar dan ketentuan
yang berlaku, melalui pengawasan dan pengendalian terhadap gambargambar perencanaan.
9.2.2. Pemerintah daerah memberikan pelayanan konsultasi kepada konsultan
perencana dalam rangka proses pemberian ijin, sesuai ketentuan yang
berlaku.
9.2.3. Aspek yang diperiksa sesuai pasal 9.2.1, khususnya gambar-gambar
perencanaan yang meliputi: rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif
maupun sistem proteksi aktif kebakaran serta sarana menuju jalan ke luar
yang aman.
9.2.4. Hasil pemeriksaan pada tahap ini akan menentukan diperolehnya
rekomendasi dalam rangka memperoleh ijin mendirikan bangunan gedung.

9.3.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TAHAP PELAKSANAAN.

9.3.1. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan oleh instansi teknis yang berwenang
serta konsultan pengawas dalam rangka pengawasan dan pengendalian agar
spesifikasi teknis dan gambar-gambar perencanaan seluruh instalasi sistem
proteksi kebakaran baik pasif maupun aktif serta seluruh sarana menuju jalan
ke luar sesuai dengan hasil perencanaan.
9.3.2. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan material, pemeriksaan beroperasinya
seluruh sistem instalasi kebakaran, uji persetujuan, uji kelaikan fungsi serta
melakukan laporan berkala.
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9.3.3.

Pelaporan Sistem Proteksi Kebakaran.

9.3.3.1. Laporan sistem proteksi kebakaran memuat informasi mengenai sistem
proteksi yang terdapat atau terpasang pada bangunan gedung termasuk
komponen-komponen sistem proteksi dan kelengkapannya.
9.3.3.2. Laporan sistem proteksi kebakaran ini disusun atau dibuat sebagai
pegangan bagi pemilik atau pengelola bangunan gedung serta menjadi
salah satu dokumen yang harus diserahkan kepada instansi teknis yang
berwenang, dalam rangka memperoleh ijin-ijin yang telah ditetapkan.
9.3.3.3. Substansi atau materi laporan ini mencakup sekurang-kurangnya :
(1). Identifikasi bangunan gedung.
(2). Konsep perancangan sistem proteksi kebakaran.
(3)

Aksesibilitas untuk mobil pemadam kebakaran.

(4)

Sarana jalan ke luar yang ada atau tersedia.

(5)

Persyaratan struktur terhadap kebakaran yang dipenuhi.

(6)

Sistem pengendalian asap.

(7)

Sistem deteksi dan alarm kebakaran.

(8)

Sistem pemadam kebakaran.

(9)

Sistem daya listrik darurat.

(10) Sistem pencahayaan untuk menunjang proses evakuasi.
(11) Sistem komunikasi dan pemberitahuan keadaan darurat.
(12) Lif kebakaran.
(13) Daerah dengan risiko atau potensi bahaya kebakaran tinggi.
(14) Skenario kebakaran yang mungkin terjadi.
(15) Eksistensi manajemen penanggulangan terhadap kebakaran.
9.3.4.
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Pihak yang berwenang melakukan inspeksi dan memberikan rekomendasi
adalah Instansi Pemadam Kebakaran. Bila Instansi Pemadam Kebakaran
belum cukup mempu melaksanakan tigas tersebut di atas, maka dapat
dibantu oleh konsultan perseorangan yang profesional atau suatu tim
dengan ijin Kepala Daerah.
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9.4.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TAHAP PEMANFAATAN DAN
PEMELIHARAAN.

9.4.1.

Pengawasan dan pengendalian pada tahap ini dilaksanakan selain oleh
pemilik bangunan gedung juga instansi teknis yang berwenang serta
konsultan dibidang perawatan bangunan gedung dan lingkungan, agar
bangunan gedung selalu laik fungsi.

9.4.2.

Aspek yang diperiksa selain melakukan pemeriksaan terhadap seluruh
instalasi dan konstruksinya, juga seluruh penunjang yang mendukung
beroperasinya sistem tersebut.

9.4.3.

Pemeriksaan dilakukan secara berkala, termasuk uji beroperasinya seluruh
peralatan yang ada.

9.4.4.

Diwajibkan
kebakaran”

9.4.5.

Bagi pengelola/pengguna bangunan gedung diharuskan melaksanakan
seluruh ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran
perkotaan, khususnya menyangkut pada bangunan gedung dan
pekarangan sesuai yang diatur dalam ketentuan tersebut.

9.5.

JAMINAN KEANDALAN SISTEM DAN PENGUJIAN API.

9.5.1.

Kinerja sistem proteksi kebakaran sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor
penentu seperti pemilihan standar dan sistem desain, kualitas instalasi
serta aspek pemeliharaan.

9.5.2.

Perancangan dan Pemilihan Sistem Sistem Proteksi Kebakaran.

secara

berkal

melaksanakan

“latihan

penanggulangan

Perancangan dan pemilihan sistem proteksi kebakaran perlu
memperhitungkan potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang
mencakup beban api, dimensi serta konfigurasi ruang, termasuk ventilasi,
keberadaan benda-benda penyebab kebakaran dan ledakan, jenis
peruntukan bangunan gedung, serta kondisi lingkungan sekitar termasuk
lokasi instalasi kebakaran dan sumber-sumber air untuk pemadaman (water
supplies), serta memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.
9.5.3.
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Pelaksanaan pekerjaan serta instalasi sistem proteksi kebakaran harus
memenuhi ketentuan dan standar pelaksanaan konstruksi melalui
penerapan dan pengendalian kualitas bahan, komponen, terutama ditinjau
dari unsur kombustibilitas bahan dan nilai TKA, serta pelaksanaan
pekerjaan dengan baik disamping penyediaan sarana proteksi yang aman
disaat pekerjaan konstruksi berlangsung.
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9.5.4

Unsur manajemen keselamatan kebakaran (Fire Safety Management),
terutama yang menyangkut kegiatan pemeriksaan berkala, perawatan dan
pemeliharaan, audit keselamatan kebakaran dan latihan penanggulangan
kebakaran harus dilaksanakan secara periodik sebagai bagian dari
kegiatan pemeliharaan sarana proteksi aktif yang terpasang pada
bangunan gedung.

9.5.5.

Hal-hal yang berkaitan dengan masalah proteksi kebakaran, meliputi latihan
dan pengertian bagi pengelola dan penghuni bangunan gedung terhadap :
(1). potensi bahaya kebakaran, dan menghindarkan terjadinya kebakaran.
(2). tindakan pemadaman dan pengamanan saat terjadinya kebakaran.
(3). tindakan penyelamatan baik bagi jiwa maupun benda.

9.6.

PENGUJIAN API.

9.6.1.

Dalam hal menentukan sifat bahan bangunan gedung dan tingkat
ketahanan api (TKA) komponen struktur bangunan gedung dalam rangka
desain maupun evaluasi keandalan sistem proteksi kebakaran pada suatu
bangunan gedung, harus terlebih dahulu dilakukan pengujian api atau
mengacu kepada hasil-hasil pengujian api yang telah dilakukan di
laboratorium uji api.

9.6.2.

Pelaksanaan pengujian, pengamatan dan penilaian hasil uji dilakukan
sesuai ketentuan dan standar metode uji yang berlaku.

9.6.3.

Dalam hal pelaksanaan uji tidak dapat dilakukan di Indonesia berhubung
dengan prosedur standar, sumber daya manusia, maupun kondisi peralatan
uji yang ada, maka evaluasi dilakukan dengan mengacu kepada hasil
pengujian yang telah dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi baik di
dalam negeri ataupun di luar negeri.
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BAB X

PENUTUP

(1)

Persyaratan Teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh
pengelola gedung, penyedia jasa konstruksi, instansi pemadam kebakaran,
Pemerintah Daerah, dan instansi yang terkait dengan kegiatan pengaturan dan
pengendalian penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dalam
proteksi bahaya kebakaran, guna menjamin keselamatan bangunan gedung
dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

(2)

Persyaratan-persyaratan yang lebih spesifik dan atau yang bersifat alternatif
serta penyesuaian Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada
Bangunan Gedung dan Lingkungan oleh masing-masing daerah disesuaikan
dengan kondisi dan kesiapan kelembagaan di daerah.

(3)

Sebagai pedoman/petunjuk pelengkap dapat digunakan Standar Nasional
Indonesia (SNI) terkait lainnya.
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MENTERI PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 16/PRT/M/2010
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan

Gedung,

Pekerjaan

Umum

perlu
tentang

menetapkan
Pedoman

Peraturan

Menteri

Pemeriksaan

Berkala

Bangunan Gedung;
Mengingat

:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
dan serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;
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4. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8/KPTS/M/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan
gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik
fungsi.
2. Perawatan

bangunan

gedung

adalah

kegiatan

memperbaiki

dan/atau

mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
3. Pemeriksaan berkala bangunan gedung adalah kegiatan pemeriksaan keandalan
seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,
dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna
menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
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melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan
budaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
6. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan
teknisnya.
7. Persyaratan teknis bangunan gedung adalah ketentuan mengenai persyaratan
tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.
8. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan
pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
9. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
10. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, dan/atau bukan
pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan
dengan penyelenggaraan
12. Pelaksana Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gerdung adalah orang
perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung bersama dengan
pihak-pihak terkait, yaitu pemilik bangunan gedung, pengelola bangunan
gedung, teknisi serta penyedia jasa pelaksana pemelihara dan perawat
bangunan gedung.
13. Pengelola Bangunan Gedung adalah orang perorangan, atau badan hukum
yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengoperasian dan
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pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dan
termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala.
14. Pengkaji Teknis Bangunan Gedung adalah orang perorangan yang mempunyai
sertifikat keahlian atau ijin untuk melaksanakan kajian atas pemanfaatan
bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sehubungan dengan
persyaratan perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
15. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) adalah Sertifikat yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah kecuali untuk gedung fungsi khusus oleh Pemerintah
untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara
administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
16. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah,

adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat
daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
18. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Lingkup
Pasal 2
(1) Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai:
a. Acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur dan
mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya dalam
rangka tahap pemanfaatan bangunan, pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung, dan proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
bangunan gedung; dan
b. acuan dalam kegiatan pembuatan laporan yang menyatakan bangunan
gedung
gedung.
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sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan

(2) Pedoman teknis ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung beserta
prasarana dan sarananya yang selalu dalam kondisi laik fungsi.
(3) Lingkup pemeriksaan berkala, meliputi:
a. Tatacara pemeriksaan berkala bangunan gedung;
b. Daftar simak dan evaluasi hasil pemeriklsaan berkala; dan
c. Jenis-jenis kerusakan komponen bangunan gedung
BAB II
PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu
Persyaratan Teknis
Pasal 3
(1)

Persyaratan pemeriksaan berkala bangunan gedung meliputi:
a. Komponen arsitektural bangunan gedung;
b. Komponen struktural bangunan gedung;
c. Komponen mekanikal bangunan gedung;
d. Komponen elektrikal bangunan gedung; dan
e. Komponan tata ruang luar bangunan gedung.

(2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam pemanfaatan
bangunan gedung wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
(3) Rincian pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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BAB III
PENGATURAN DI DAERAH
Pasal 4
(1) Untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini di daerah, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1),

pelaksanaan

pemeriksaan

berkala

bangunan

gedung

berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
(3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum Peraturan Menteri ini diberlakukan, peraturan daerah
tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PEMBINAAN TEKNIS
Pasal 5
(1) Pembinaan Teknis dilakukan oleh:
a. Pemerintah

untuk

meningkatkan

pemenuhan

persyaratan

dan

tertib

penyelenggaraan bangunan gedung.;
b. Pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan

penyelenggaraan

bangunan gedung di daerah.; dan
c. Masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung bersama-sama dengan
pemerintah daerah untuk sebagian penyelenggaraan pelaksanaan dan
pembinaan
(2) Pembinaan Teknis pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalam
rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
(3) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pengaturan,

pemberdayaan

dan

pengawasan

kepada

pemerintah

kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan juga oleh pemerintah provinsi dalam
rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan pemeriksaan berkala bangunan gedung dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM
ttd.
DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 701

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Ismono
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BAB I
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERKALA
Pelaksanaan pemeriksaan berkala dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dengan
rentang waktu tertentu, untuk menjamin semua komponen bangunan gedung dalam kondisi
laik fungsi.
Pemeriksaan berkala Bangunan gedung, sesuai fungsinya, dilakukan untuk kurun waktu
tertentu, dan dokumen hasil pemeriksaan berkala disusun menurut format baku sebagai
kelengkapan dokumen perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
1.1 JADWAL PEMERIKSAAN BERKALA
Pemeriksaan berkala pada bangunan gedung dilakukan pada setiap komponen dan
elemen bangunan gedung yang jadwalnya dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu,
setiap bulan, setiap tiga bulanan, setiap enam bulanan, setiap tahun, dan dimungkinkan
pula diperiksa untuk jadwal waktu yang lebih panjang.
Untuk memudahkan pemeriksaan berkala atas elemen sistem bangunan gedung, jadwal
pemeriksaan secara berkala disusun dalam bentuk Daftar Simak yang sesuai dan
dilakukan seperti tertera pada Tabel 1.1.

1
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Tabel 1.1.
Jadwal Pemeriksaan Berkala
Uraian
NO

1

Elemen
Sistem Bangunan

Rentang Pemeriksaan
Harian

Mingguan

Bulanan

3
Bulanan

6
Bulanan

Keterangan
Tahunan

3-5
Tahunan

*) Pemeriksaan
Khusus

Umum
x

 Fungsi Ruang

x

 Fungsi Bangunan
 Kebersihan

x

 Keandalan Bangunan
- Keamanan

x

- Keselamatan

x
x

- Kesehatan

2

- Kenyamanan

x

- Kemudahan

x

Arsitektural
 Eksterior
x

- Penutup Atap

x

- Dinding Luar
- Pintu & Jendela

x

- Lisplank

x

- Talang

x

 Interior

3

- Dinding Dalam

x

- Langit-langit

x

- Lantai

x

Struktural
 Pondasi

x *)

 Dinding Geser

x *)
x *)

 Kolom & Balok
 Pelat

*) setelah
gempa bumi,
kebakaran atau

x *)

 Atap

x *)

bencana alam

 Pondasi Mesin

x *)

lainnya

2
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Uraian
NO

4

Rentang Pemeriksaan

Elemen
Sistem Bangunan

Harian

Mingguan

Bulanan

3
Bulanan

6
Bulanan

Keterangan
Tahunan

3-5
Tahunan

*) Pemeriksaan
Khusus

Mekanikal
 Boiler

x

 Chiller

x

 Cooling Tower

x

 Kondensor

x

 Pipa

Distribusi

x

Pemanas

dan Tata Udara
x

 Pipa Gas atau Uap
 Fan Coil

x

 Unit Penghantar Udara (Air

x

Handling Unit)
x

 Sistem Kebakaran *)
(Pompa, Hidran, Sprinkler)
x

 Pompa

x

 Pipa Air
x

 Pemanas Air

x

 Perlengkapan Sanitair
 Lif

x
x

 Ruang Mesin Lif

x

 Gondola

5

Elektrikal
x

 Lubang Orang (Manholes)
 Transformator

x

 Panel

x
x

 Sistem Instalasi Listrik
x

 Sistem Penerangan
x

 Penerangan Darurat
 Genset

x

 Uninterupted Power Supply

x
x

 Alat Pendeteksi Dini/
Alarm *)
 Sirkuit Televisi Tertutup
 Penangkal Petir

x
x

3
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Uraian
NO

6

Elemen
Sistem Bangunan

Rentang Pemeriksaan
Harian

Mingguan

Bulanan

3
Bulanan

6
Bulanan

Keterangan
Tahunan

3-5
Tahunan

*) Pemeriksaan
Khusus

Tata Ruang Luar
 Jalan Setapak

x

 Tangga Luar

x

 Jalan Lingkungan

x

 Gili-gili

x

 Parkir

x
x

 Dinding Penahan Tanah

x

 Pagar
x

 Penerangan Luar
 Pertamanan

x
x

 Saluran

*) Dilakukan oleh Instansi yang berwenang (mis. Dinas Kebakaran)

1.2

PROSEDUR PEMERIKSAAN BERKALA
Pemeriksaan berkala dilakukan bukan saja sekedar kegiatan rutin yang terkait dengan
pergantian suku cadang yang mencapai usia efektif tetapi juga dikarenakan terjadinya
kerusakan yang memerlukan perawatan dan perbaikan pada komponen dan elemen
bangunan gedung.
Dalam kaitan dengan proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan
Gedung, pemeriksaan berkala dilakukan pada tahap pemanfaatan bangunan gedung di
mana dilakukan pemeriksaan atas seluruh komponen bangunan gedung secara rinci dan
sistematik dengan menggunakan metode pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan
persyaratan teknis baku serta dilakukan oleh orang atau penyedia jasa yang mempunyai
kompetensi di bidangnya.
Pemeriksaan berkala diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi
berupa:
-

Dokumen kepemilikan tanah dan bangungan gedung

-

Dokumen pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung

-

Dokumen pengoperasian bangunan gedung

-

Dokumen pemeriksaan berkala (yang mengacu pada jadwal rutin pemeriksaan)
4
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Gambar 2.1. Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Notasi:
IMB

= Ijin Mendirikan Bangunan Gedung

SLF-1 = Sertfikat Laik Fungsi Pertama
SLF-n = Sertifikat Laik Fungsi Berkala Selanjutnya
RTB

= Rencana Teknis Pembongkaran



= Alur Proses Utama



= Alur Proses Penunjang

-----

= Alur Opsional

Dari Gambar 2.1. terlihat bahwa pada tahap pemanfaatan bangunan gedung terdapat
tiga kegiatan yang saling terkait, yaitu pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan
pemeriksaan berkala bangunan gedung.

5
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Laporan pelaksanaan pemeriksaan berkala diperlukan untuk proses perpanjangan SLF,
sejauh tidak terdapat fungsi dan bentuk bangunan gedung.
Dalam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau perubahan bentuk, diperlukan Ijin
Mendirikan Bangunan yang baru, dan selanjutnya diperlukan pengajuan untuk
penerbitan SLF yang baru.
Di lain pihak, manakala kegiatan pemeriksaan berkala tidak dilaksanakan oleh pemilik
bangunan gedung, perlu dilakukan pengkajian teknis untuk memastikan bahwa
bangunann gedung masih laik fungsi, sebelum diterbitkan perpanjangan SLF untuk
bangunan gedung tersebut.
1.2.1 Bangunan

Gedung

Hunian

Rumah

Tinggal

Tunggal

dan

Deret

Sederhana
Pemeriksaan berkala dapat dilakukan oleh pemilik tanpa menggunakan penyedia
jasa konstruksi atau dengan menggunakan penyedia jasa konstruksi yang
memiliki kompetensi di bidangnya.
Untuk kelengkapan permohonan Sertifikat Laik Fungsi, pemilik bangunan
gedung cukup melampirkan Data Umum dan Daftar Simak Awal Pemeriksaan
Bangunan.
1.2.2. Bangunan Gedung Hunian Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung
Fungsi Lainnya.
Pemeriksaan berkala dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki
kompetensi di bidangnya.
Pemeriksaan berkala dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan
sekali.

6
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Untuk kelengkapan permohonan Sertifikat Laik Fungsi, pemilik bangunan
gedung wajib melampirkan Data Umum dan seluruh Daftar Simak yang terkait
dengan kelengkapan bangunan gedung (lihat Lampiran Bab III)
1.2.3 Bangunan Gedung Fungsi Khusus
Pemeriksaan berkala dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki
kompetensi di bidangnya.
Pemeriksaan berkala dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali
atau ketentuan lain yang disyaratkan sehubungan dengan kekhususannya.
1.3

METODE PEMERIKSAAN BERKALA
Pemeriksaan berkala atas komponen-komponen bangunan gedung dilakukan oleh tim
dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya, sebagai berikut :
1.3.1 Arsitektural Bangunan Gedung.
Pemeriksaan dilakukan dengan pengamatan visual dengan menggunakan Daftar
Simak.
a. Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung:
-

Pemeriksaan kesesuaian kaidah-kaidah estetika bentuk dan karakteristik
arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.

-

Pemeriksaan penerapan kaidah pelestarian pada bangunan gedung yang
dilestarikan

-

Pemeriksaan penyesuaian penampilan bangunan di kawasan cagar budaya
dengan bangunan gedung di sekitarnya yang dilestarikan.

b. Pemeriksaan Ruang dalam :
-

Pemeriksaan kondisi ruang berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang dalam.

-

Pemeriksaan penggunaan, tata letak, dan keterkaitan ruang dalam yang
memiliki risiko tinggi bagi keselamatan pengguna bangunan.

7
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1.3.2 Struktural Bangunan Gedung.
Pemeriksaan dilakukan dengan cara :
a.

Pengamatan Visual:
Dilakukan terhadap bagian dari bangunan gedung atau bangunan gedung
secara keseluruhan dengan menggunakan Daftar Simak.

b.

Pemeriksaan Mutu Bahan:
Dilakukan untuk memeriksa mutu dan kekuatan bahan struktur dengan
menggunakan peralatan yang sesuai, terutama setelah terjadinya bencana
kebakaran, gempa bumi atau fenoma alam lainnya.

c.

Analisa Model:
Dilakukan untuk menguji daya dukung struktur, baik untuk seluruh atau
sebagian bangunan gedung, khusuanya untuk bangunan yang mengalami
perubahan fungsi atau tata letak ruangan, atau setelah terjadi bencana
alam, dengan cara:
-

Analisa struktur statis, untuk bangunan dengan konfigurasi beraturan
dan/atau bangunan yang tingginya kurang dari 40 meter.

-

Analisa dinamik, untuk bangunan dengan konfigurasi tidak beraturan
dan/atau bangunan yang tingginya lebih dari 40 meter.

d.

Uji Beban:
-

Bilamana analisa model dianggap masih kurang memadai atau
diinginkan mengukur kekuatan dan kekakuan komponen struktur
dan/atau keseluruhan struktur secara langsung, maka dilakukan
pemeriksaan dengan metode pembebanan.

-

Beban uji dapat berupa beban titik atau beban merata.

-

Rincian tahapan uji beban mengikuti SNI-03-2847-1992 tentang
Evaluasi Kekuatan dari Struktur yang Telah Berdiri.
8
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1.3.3 Mekanikal Bangunan Gedung.
Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Daftar Simak dan peralatan yang
sesuai dengan ketentuan:
a.

Sistem tata udara

b.

Sistem transportasi vertikal

c.

Sistem plambing dan pompa mekanik

d.

Sistem sanitasi

Penggunaan alat pendeteksi infra merah akan sangat membantu menemukan
kerusakan yang sulit ditemukan secara visual.

1.3.4 Elektrikal Bangunan Gedung.
Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Daftar Simak dan peralaan yang
sesuai dengan ketentuan:
a.

Pengamanan terhadap bahaya kebakaran

b.

Pencegahan dan penanggulangan bahaya petir

c.

Sistem instalasi listrik dan penerangan

Penggunaan alat pendeteksi infra merah akan sangat membantu menemukan
kerusakan yang sulit ditemukan secara visual.
1.3.5 Tata Ruang Luar.
Pemeriksaan dilakukan dengan pengamatan visual dengan menggunakan Daftar
Simak.
a. Pemeriksaan Ruang Terbuka Hijau dan Tata Pertamanan
b. Pemeriksaan atas prasarana dan sarana sirkulasi mobil dan orang
c. Pemeriksaan kelengkapan prasarana dan sarana ruang luar

9
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Bab II
DAFTAR SIMAK DAN EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN

Untuk mempermudah proses pelakasanaan opemeriksaan berkala, format pemeriksaan disusun
dalam bentuk daftar simak. Daftar simak tersebut dibedakan untuk tiap komponen dan elemen
bangunan gedung dengan memeuat daftar kerusakan yang spesifik.
Dalam setiap daftar simak, terdapat isian yang menunjukkan lokasi pemeriksaan, informasi
tentang bangunan gedung, jenis dan sistem yang digunakan, serta tingkat kerusakan yang
terjadi berdsarkan pengamatan visual.
Sehubungan dengan itu, diperlukan kelengkapan berupa:

-

Gambar pra rencana (sesuai dengan berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan Ijin
Mendirikan Bangunan)

-

Gambar instalasi terpasang (as built drawings)

-

Manual pemeliharan/perawatan dan pengoperasian peralatan dan perlengkapan bangunan

-

Buku log dan laporan pemeliharaan/perawatan rutin

-

Spesifikasi teknis dari bahan-bahan yang digunakan

Selanjutnya, daftar simak yang telah diisi dikompilasi dan disusun serta dikelompokkan untuk
dapat dievaluasi dan disimpulkan tingkat kerusakan dan kondisi bangunan gedung.
Berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi bangunan gedung tersebut, dibuat laporan
rekomendasi bagi proses perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung tersebut.
2.1. Daftar Simak Pemeriksaan
Daftar simak ini digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat kerusakan bangunan
gedung, yang diperoleh dari serangkaian pemeriksaan atas komponen dan elemen
bangunan gedung.
10
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DAFTAR BORANG
SIMAK PEMERIKSAAN
KERUSAKAN
PEMERIKSAAN KERUSAKAN
1 Lokasi
2 Bagian
5
6
7
8

Nama gedung
Alamat
Pemilik
Fungsi gedung

9 Jenis/Tipe bahan struktur

10 Jenis/tipe sistem struktur
11 Jumlah lantai bangunan
- di atas tanah
- di bawah tanah
12 Ukuran lantai dasar (m)
13 Pelapis lantai

14 Pelapis dinding
15 Pelapis plafon
16 Pelapis atap

3 Hari/Tanggal pemeriksaan
4 Waktu

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Hunian
Usaha
Khusus
Beton bertulang
Komposit
Kayu
Pasangan bata
Rangka/Portal
Dinding

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Keagamaan
Sosial budaya
lainnya
Beton pracetak
Baja
Baja ringan
lainnya
Rangka & dinding geser
lainnya

O
O
O
O
O
O
O
O
O

keramik
karpet
beton
Kayu
wall paper
Kayu
akustik
tanah liat
beton

O
O
O
O
O
O
O
O
O

batu alam
parket
lainnya
plester
lainnya
metal
lainnya
metal
lainnya

10 Komentar

11 Pengawas
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KERUSAKAN BAGIAN LUAR
1 Lokasi
2 Bagian
3 Jenis kerusakan
4 Penurunan bangunan
5 Kemringan bangunan
6 Jumlah kolom rusak
Rasio kolom rusak
7 Jumlah dinding rusak
Rasio dinding rusak
8 Jumlah balok rusak
Rasio balok rusak
9 Jumlah atap rusak
Rasio atap rusak
10 Jatuhan
dinding kaca
pelapis dinding
rambu/balok
parapet
papan iklan
cooling tower
plafon
lainnya
11 Terguling
tangga
dinding pasangan
tangki
peralatan
lainnya
12 Kondisi pada umumnya

Ringan
O
O

< 0,2 m
< 1o

O

Rasio kolom rusak
< 10%
Rasio dinding rusak
< 10%
Rasio balok rusak
< 10%
Rasio atap rusak
< 10%

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O

Sedang
O
0,2 - 1,0 m
1o - 2o
O

Berat
O > 1,0 m
o
O >2

O

%
10 - 20%
%
10 - 20 %
%
10 - 20 %
%
10 - 20 %

< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

O
O
O
O
O
O
O
O

1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%

O
O
O
O
O
O
O
O

> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%

< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

O
O
O
O
O

1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%

O
O
O
O
O

> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%

O buruk
O baik

O
O
O

O > 20%
O > 20%
O > 20%
O > 20%

O sedang
O prima

13 Komentar

14 Pengawas

Tanggal
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KERUSAKAN BAGIAN DALAM
1 Lokasi
2 Bagian
3 Jenis kerusakan
Ringan
4 Jumlah kolom rusak
Rasio kolom rusak
5 Jumlah dinding rusak
Rasio dinding rusak
6 Jumlah balok rusak
Rasio balok rusak
7 Jumlah plafon rusak
Rasio plafon rusak
8 Jatuhan
plafon
pelapis dinding
lampu
peralatan yang tergantung
dinding partisi
tangga
lainnya
8 Terguling
tangga
perabot
peralatan
lainnya
9 Utilitas
listrik
gas
air
sanitasi
9 Kondisi pada umumnya

Sedang

O

Rasio kolom rusak
< 10%
Rasio dinding rusak
< 10%
Rasio balok rusak
< 10%
Rasio plafon rusak
< 10%

O
O
O
O
O
O
O

Berat

O

%
10 - 20%
%
10 - 20 %
%
10 - 20 %
%
10 - 20 %

< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

O
O
O
O
O
O
O

1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%

O
O
O
O
O
O
O

> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%
> 10%

O
O
O
O

< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

O
O
O
O

1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%

O
O
O
O

> 10%
> 10%
> 10%
> 10%

O
O
O
O

< 1%
< 1%
< 1%
< 1%

O
O
O
O

1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%
1 - 10%

O
O
O
O

> 10%
> 10%
> 10%
> 10%

O
O
O

O buruk
O baik

O
O
O

O > 20%
O > 20%
O > 20%
O > 20%

O sedang
O prima

10 Komentar

11 Pengawas

Tanggal
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2.2.

Evaluasi Hasil Pemeriksaan
2.2.1. Acuan Evaluasi Hasil Pemeriksaan
Setelah memperoleh gambaran tentang tingkat kerusakan bangunan gedung,
maka disusun rekapitulasi/ringklasan atas kondisi bangunan gedung yang
diperiksa.
Untuk menentukan standar laik fungsi digunakan acuan:
-

Standar Nasional Indonesia

-

Persyaratan dan spsesifikasi teknis

-

Standar produksi yang dikeluarkan oleh pabrik

-

Laporan hasil pengujian bahan

-

Manual pemeliharaan/perawatan bangunan gedung

-

Riwayat penggunaan peralatan dan perlengkapan bangunan gedung

2.2.2. Persyaratan Tenaga Pengkaji Teknis Bangunan Gedung

Evaluasi hasil pemeriksaan berkala dilakukan oleh pengkaji teknis idependen
yang ditugasi khusus untuk melakukan pekerjaan itu.
Tenaga pengkaji teknis bangunan gedung yang melakukan pemeriksaan berkala
bangunan gedung adalah orang perorangan yang memiliki keahlian/kompetensi
di bidang pemanfaatan (pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan berkala)
bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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REKAPITULASI
BORANG
PEMERIKSAAN
KERUSAKAN
REKAPITULASI
DAFTAR
SIMAK
PEMERIKSAAN
KERUSAKAN
1
2
5
6
7
8
9

Lokasi
Bagian
Nama gedung
Alamat
Pemilik
Fungsi gedung

10 Jenis/Tipe bahan struktur

11 Jenis/tipe sistem struktur
12 Jumlah lantai bangunan
- di atas tanah
- di bawah tanah
13 Ukuran lantai dasar (m)
14 Jenis/tipe fondasi
15 Jenis/tipe fondasi

16 Kondisi lokasi

17 Pelapis dinding
18 Pelapis plafon
19 Pelapis atap
20 Dokumen
- perencanaan

- pelaksanaan
21
22
23
24

3 Hari/Tanggal pemeriksaan
4 Waktu

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Hunian
Usaha
Khusus
Beton bertulang
Komposit
Kayu
Pasangan bata
Rangka/Portal
Dinding

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Keagamaan
Sosial budaya
lainnya
Beton pracetak
Baja
Baja ringan
lainnya
Rangka & dinding geser
lainnya

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

dangkal
basement
dangkal
dangkal
basement
datar
bukit
tepi laut/sungai
rawan gempa
rawan banjir
Kayu
wall paper
Kayu
akustik
tanah liat
beton

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

dalam (pancang/bor)
lainnya
dalam (pancang/bor)
dalam (pancang/bor)
lainnya
lereng/miring
lembah
daerah industri
rawan longsor
lainnya
plester
lainnya
metal
lainnya
metal
lainnya

O
O
O
O
O
O

data uji tanah
topografi
gambar rencana
gambar kerja
as built drawing
berita acara

O
O
O
O
O
O

analisa struktur
spesifikasi teknis
Ijin Mendirikan Bangunan
lainnya
Sertifikat Laik Fungsi
lainnya

Evaluasi penurunan bangunan
Evaluasi kemiringan bangunan
Evaluasi tingkat kerusakan
Pengawas
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RINGKASAN RINCIAN KERUSAKAN
1
2
3
5
6
7

Lokasi
Bagian
Nama gedung
Alamat
Pemilik
Permukaan tanah

8 Fondasi
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26
27

Baut angkur
Lantai
Rangka struktur
Sambungan
Plafon
Plesteran
Lantai
Rangka atap
Penutup atap
Plambing
Listrik
Tata udara
Lif/eskalator
Kerusakan pada struktur utama
- fondasi
- kolom
- sistem lantai & balok
- atap
Kerusakan pada struktur sekunder
- plafon
- dinding
- pintu
- jendela
Kerusakan pada sistem utilitas
- tata udara
- plambing
- elektrikal
- lif/eskalator
Peralatan keamanan
- detektor & alarm
- aksesibiltas
- proteksi kebakaran
Lain-lain
- finishing
Komentar

3 Hari/Tanggal pemeriksaan
4 Waktu

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

retak
penurunan berbeda
rusak
patah
sebagian lepas
berbeda elevasi
retak
deformasi kecil
lepas
retak
retak
sebagian patah
bergeser/lepas
bocor
terjadi hub.pendek
terganggu
perlu diperiksa

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

bercelah
liquifaksi
runtuh
hilang
hilang
miring
terkelupas
retak
miring
terkelupas
miring
rusak
rusak
patah
aliran listrik terputus
sebagian rusak
tidak dpt beroperasi

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

runtuh
lainnya ……………
pindah
terguling
bengkok
runtuh
hancur
hancur
runtuh
runtuh
runtuh/amblas
runtuh
runtuh
rusak
rusak
rusak
hancur

O
O
O
O

rusak tringan
rusak tringan
rusak tringan
rusak tringan

O
O
O
O

rusak sedang
rusak sedang
rusak sedang
rusak sedang

O
O
O
O

rusak berat
rusak berat
rusak berat
rusak berat

O
O
O
O

rusak tringan
rusak tringan
rusak tringan
rusak tringan

O
O
O
O

rusak sedang
rusak sedang
rusak sedang
rusak sedang

O
O
O
O

rusak berat
rusak berat
rusak berat
rusak berat

O
O
O
O

rusak tringan
rusak tringan
rusak tringan
rusak tringan

O
O
O
O

rusak sedang
rusak sedang
rusak sedang
rusak sedang

O
O
O
O

rusak berat
rusak berat
rusak berat
rusak berat

O rusak tringan
O rusak tringan
O rusak tringan

O rusak sedang
O rusak sedang
O rusak sedang

O rusak berat
O rusak berat
O rusak berat

O rusak tringan

O rusak sedang

O rusak berat

28 Pengawas
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Bab III
JENIS-JENIS KERUSAKAN

3.1

KERUSAKAN UMUM
Kerusakan

umum

bangunan

gedung

dikaitkan

dengan

depresiasi

akibat

usia

pemanfaatan. Namun demikian usia efektif yang diharapkan bukan satu-satunya faktor
yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan usia penggunaan bangunan gedung.
Penggunaan peraturan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dijadikan acuan
pada saat perencanaan dan perancangan bangunan ikut menentukan panjang
pendeknya usia efektif bangunan gedung.
Bangunan gedung yang telah mengalami renovasi di mana banyak komponen bangunan
diperbaharui dan diganti serta menggunakan acuan yang baru akan mempengaruhi usia
bangunan gedung.
Selanjuitnya, tingkat kerusakan juga perlu dibedakan atas fungsi bangunan gedung,
yang pada umumnya dikelompokkan atas kerusakan ringan, kerusakan sedang dan
kersukan berat.
Intensitas kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu :

1. Kerusakan ringan (Gambar L-1)
Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non-struktural,
seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.

Gambar L-1 Kerusakan Ringan
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2. Kerusakan sedang (Gambar L-2)
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan
atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain.

Gambar L-2. Kerusakan Sedang

3. Kerusakan berat (Gambar L-3)

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik
struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat
berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Gambar L-3. Kerusakan Berat

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah dilakukan analisis tingkat kerusakan
yang diperoleh dari hasil pendataan dari bangunan gedung, serta setelah
berkonsultasi dengan Instansi Teknis setempat.
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3.2.

KERUSAKAN KOMPONEN ARSITEKTURAL
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada penampilan bangunan
gedung:

3.2.1. Komponen Eksterior Bangunan
a.

Penutup Atap
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan
bangunan yang menggunakan penutup atap dengan kemiringan tertentu,
berbatasan dengan dinding atau terpisah secara struktural dengan bagian
bangunan lain:

01. Retak
Bagian penutup atap yang retak, biasanya disebabkan oleh tekanan
angin atau beban berat di atasnya atau akibat muai susut.

02. Pecah
Bagian penutup atap yang pecah, biasanya disebabkan oleh kejatuhan
benda keras.

03. Rembes
Bagian atap yang porous akibat permukaan atap yang kepadatan
bahannya tidak merata atau akibat retakan yang terjadi.

04. Bocor
Bagian atap yang berlubang akibat atap kejatuhan benda keras.

05. Hilang
Bagian elemen penutup atap yang hilang karena jatuh atau tertiup
angin.

06. Korosi
Penutup atap yang terbuat dari bahan metal (bukan anti karat) berkarat
dan rapuh, sehingga menyebabkan kemungkinan atap bocor.
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07. Berlumut/Berjamur
Penutup

atap

ditumbuhi

lumut/jamur

sehingga

menyebabkan

permukaan atap licin dan kotor.

08. Ditumbuhi tanaman
Penutup atap (biasanya pada pertemuan dengan dinding) ditumbuhi
oleh pohon yang akarnya dapat menyebabkan keretakan dan akhirnya
menyebabkan air meresap atau bocor.

09. Paku lepas
Paku penutup atap lepas kerena longgar atau korosi.

10. Flashing rusak
Lajur penutup atap di sepanjang perbatasan dinding-atap rapuh, korosi,
sehingga retak-retak, pecah, berlubang atau lepas, sehingga air tidak
mengalir mengikuti kemiringan penutup atap, melainkan mengalir
melalui dinding bangunan.

11. Dilatasi rusak
Penutup pemisah struktur bangunan korosi, retak, berlubang atau lepas,
sehingga air mengalir melalui celah dilatasi.

12. Lapisan isolasi panas/peredam bising rusak
Lapisan yang dimaksudkan untuk mencegah rambatan panas atau
radiasi sinar ultra violet atau meredam kebisingan rusak, robek atau
tidak lepas.
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PENUTUP ATAP GENTENG TANAH LIAT
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Jenis kerusakan
Berlumut
Melengkung
Retak
Patah
Flashing
Lepas/bergeser
Bocor
Hilang
Rapuh
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP METAL
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )
5 Jenis/tipe
6 Jenis sambungan
7 Bahan

3 Lama terpasangt (tahun)
O
O
O
O
O

arsitektural
paku
solder
aluminium
tembaga

O
O
O
O
O

struktural
klem
lainnya
baja
lainnya

8 Jenis kerusakan
Korosif
Panel rusak
Tidak rapat
Sambungan
Finishing
Flashing
Bocor
9 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP GENTENG GRC
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Jenis kerusakan
Melengkung
Retak
Patah
Flashing
Lepas/bergeser
Bocor
Paku/baut hilang
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP GENTENG BETON
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Jenis kerusakan
Berlumut
Melengkung
Retak
Patah
Flashing
Lepas/bergeser
Bocor
Hilang
Rapuh
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP GENTENG ASPAL SINTETIS
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Jenis kerusakan
Berlumut
Melengkung
Retak
Patah
Flashing
Lepas/bergeser
Bocor
Hilang
Rapuh
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP GENTENG SIRAP
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Jenis kerusakan
Berlumut
Melengkung
Retak
Patah
Flashing
Lepas/bergeser
Bocor
Paku lepas/hilang
Rapuh
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP GENTENG METAL
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Jenis kerusakan
Korosif
Melengkung
Robek
Patah
Flashing
Lepas/bergeser
Bocor
Paku lepas/hilang
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP POLYURTHANE/FIBER/POLYCARBONATE
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Rata-rata ketebalan (mm)
6 Jenis kerusakan
Lapisan rusak
Flashing
Degradasi
Tempat jalan kurang
Bocor
Rusak
Genangan air
Permukaan kasar
Saluran pembuangan air
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP ATAP PELAT BETON
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Rata-rata ketebalan (mm)
6 Jenis kerusakan
Lapisan kedap air
Flashing
Retak
Berlumut
Ditumbuhi tanaman
Bocor
Rusak
Genangan air
Permukaan kasar
Saluran pembuangan air
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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b.

Dinding Luar
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan dinding
bangunan gedung:

01. Melengkung/Cembung
Permukaan dinding melembung karena adanya desakan dari sisi dalam/luar
bangunan atau karena pengerjaan dinding/pelesteran yang kurang rapi.

02. Retak rambut
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut
lapisan plesteran dan/atau acian.

03. Retak
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai susut
lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang diakibatkan oleh
lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi.

04. Celah
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan getaran yang
diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi dan/atau adanya
deformasi struktural (pada Pondasi, sloof atau balok)

05. Pengapuran
Pada permukaan terdapat lapisan kapur akibat reaksi kimia antara lapisan
dinding atau cat dengan udara lembab atau air.

06. Bocor
Pada dinding terdapat lubang atau celah sehingga udara atau air dapat
mengalir.

07. Adukan lepas
Lapisan plesteran lepas akibat daya rekat antara dinding dengan adukan
plesteran tidak bekerja secara baik.

08. Lapisan luar lepas/Terkelupas
Lapisan acian atau cat lepas akibat rekatan antara acian/cat dengan plesteran
tidak bekerja secara baik.
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09. Lembab
Permukaan dinding lembab/basah akibat adanya resapan air dari luar atau
rambatan dari bawah yang disebabkan oleh adukan yang digunakan tidak
kedap air.

10. Berlumut/berjamur
Permukaan dinding ditumbuhi lumut/jamur akibat permukaan dinding selalu
mengandung air, baik karena hujan, selalu tersiram atau terkena limpasan air
atu karena lembab.

11. Ditumbuhi tanaman
Permukaan dinding ditumbuhi tanaman yang terbawa angina atau binatang
(burung), biasanya karena permukaan dinding mengandung air.

12. Turun
Beberapa bagian dinding mengalami penurunan akibat adanya deformasi pada
komponen struktural di bawahnya.

13. Mencuat
Ada bagian dinding yang mencuat keluar akibat tumbukan atau dorongan dari
bagian dalam/luar bangunan atau akibat goncangan gempa.

14. Terkikis
Ada bagian dinding yang terkikis akibat tiupan angin, terpaan hujan atau aliran
air yang terus menerus, sehingga permukaan dinding lepas

15 Kotor
Permukaan dinding dikotori oleh debu, sarang serangga, jaring kaba-laba dan
kotoran lain, yang menunupi sebagian atau seluruh permukaan dinding.
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DINDING BATA
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Konstruksi

O Blok
O Bata
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
O Bata & batu tempel
O Bata ringan

6 Jenis kerusakan
Melengkung
Retak
Retak rambut
Basah
Bocor/rembes
Bata lepas
Lembab
Turun
Permukaan terkikis
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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DINDING BATU
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Konstruksi

O batu
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
O Batu & batu tempel

6 Jenis kerusakan
Retak
Berubah bentuk
Erosi
Basah
Lepas
Adukan
Turun
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

33
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DINDING ALUMINIUM, BAJA & VINYL
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Pengakhiran

O aluminium
O vinyl

3 Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
O baja
O lainnya

6 Jenis kerusakan
Melengkung
Finishing
Korosif
Retak & begeser
Penurunan mutu
Sambungan lepas
Bagian terpisah
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

34
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DINDING KAYU
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Konstruksi

O panel
O papan
O lainnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
O multipleks
O balok

6 Jenis kerusakan
Retak & bergeser
Penurunan mutu
Sambungan lepas
Cat terkelupas
Lapuk/rapuh
Melengkung/susut
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

35
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c. Pintu dan Jendela serta Bovenlicht
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada bagian bangunan yang
menggunakan bahan kayu:

01. Lapuk
Ada bagian pintu dan jendela yang sudah lapuk baik karena lembab atau
termakan usia.

02. Rapuh/Keropos
Ada bagian pintu dan jendela yang keropos akibat dimakan rayap, bubuk,
cacing tiang, atau serangga lainnya.

03. Retak
Ada bagian pintu dan jendela yang retak akibat muai susut kayu.

04. Berlubang
Ada bagian pintu dan jedela yang berlubang, baik akibat paku, bor atau
lepasnya mata kayu.

05. Patah
Ada bagian pintu dan jendela yang patah akibat tumbukan benda keras.

06. Sambungan lepas
Sambungan antar komponen pintu dan jendela lepas akibat pasak yang
longgar, sekrup yang lepas, paku yang berkarat atau rekatan yang kurang baik.

07. Melengkung
Ada bagian pintu dan jendela yang mengalami deformasi, baik akibat beban
yang menekannya atau akibat muai susut kayu.

08. Rusak
Ada bagian pintu dan jendela yang tidak dapat berfungsi lagi

09. Pudar
Ada bagian pintu dan jendela yang warnanya berubah akibat pengaruh cuaca.
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JENDELA KAYU
1 Lokasi
2 Lama terpasangt (tahun)
4 Jenis /tipe

5 Kaca
6 Cladding
7 Jumlah terpasang (bh)
8 Jenis kerusakan
Perekat/dempul
Retak & bergesaer
Kaca berembun
Penurunan mutu
Longgar
Cat
Rusak
Lapuk/rapuh
Macet
9 Kondisi pada umumnya

O
O
O
O
O
O

jungkit
satu daun
geser
tunggal
lainnya
aluminium

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

3
O
O
O
O

Ukuran (cm)
mati
dua daun
lainnya
dua lapis

O vinyl

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O tiga lapis
O tidak ada

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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JENDELA METAL
1 Lokasi
2 Lama terpasangt (tahun)
4 Jenis /tipe

5 Kaca

O
O
O
O
O

jungkit
satu daun
geser
tunggal
lainnya

3
O
O
O
O

Ukuran (cm)
mati
dua daun
lainnya
dua lapis

O tiga lapis

6 Jumlah terpasang (bh)
7 Jenis kerusakan
Perekat/dempul
Korosi
Kaca berembun
Longgar
Cat
Rusak
Macet
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

38
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JENDELA VINYL
1 Lokasi
2 Lama terpasangt (tahun)
4 Jenis /tipe

5 Kaca

O
O
O
O
O

jungkit
satu daun
geser
tunggal
lainnya

3
O
O
O
O

Ukuran (cm)
mati
dua daun
lainnya
dua lapis

O tiga lapis

6 Jumlah terpasang (bh)
7 Jenis kerusakan
Perekat/dempul
Retak
Kaca berembun
Rusak
Macet
Melengkung
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

39

6946

PINTU METAL
1 Lokasi
2 Lama terpasangt (tahun)
4 Klasifikasi tahan api
5 Kaca
6 Jumlah terpasang (bh)
7 Jenis kerusakan
Lurus
Korosi
Laik & beroperasi
Kusen
Alat penggantung
Kunci
Ambang pintu
Rusak
8 Kondisi pada umumnya

O Kelas A
O Kelas B
O ada

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

3
O
O
O

Ukuran (cm)
Kelas C
tidak ada peringkat
tidak ada

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

40
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PINTU KAYU
1 Lokasi
2 Lama terpasangt (tahun)
4 Klasifikasi tahan api
5 Kaca
6 Jumlah terpasang (bh)
7 Jenis kerusakan
Lurus
Penutup pintu
Kusen
Alat Penggantung
Kunci
Lapuk/Rapuh
Ambang pintu
Rusak
8 Kondisi pada umumnya

O berongga
O panel
O ada

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

3
O
O
O

Ukuran (cm)
padat
lainnya
tidak ada

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

41
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PINTU KACA
1 Lokasi
2 Lama terpasangt (tahun)
4 Jenis/tipe
5 Pembuka otomatis
6 Jumlah terpasang (bh)
7 Jenis kerusakan
Lurus
Penutup pintu
Korosif
Kaca rusak
Alat penggantung
Kunci
Ambang pintu
Rusak
8 Kondisi pada umumnya

O berputar
O geser
O ada

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

3
O
O
O

Ukuran (cm)
dorong
lainnya
tidak ada

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

42
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BOVEN LICHT
1 Lokasi
2 Lama terpasangt (tahun)
4 Jenis/tipe
5 Pembuka otomatis
6 Jumlah terpasang (bh)
7 Jenis kerusakan
Lurus
Korosif/Rapuh
Laik & beroperasi
Operator
Rusak
Jalur
8 Kondisi pada umumnya

O fiberglass
O baja
O ada

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

3
O
O
O

Ukuran (cm)
kayu
lainnya
tidak ada

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

43
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3.2.2. Komponen Interior Bangunan
a.

Dinding Dalam
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan
dinding bagian dalam bangunan gedung:

01. Melengkung/Cembung
Permukaan dinding melembung karena adanya desakan dari sisi
dalam/luar bangunan atau karena pengerjaan dinding/pelesteran yang
kurang rapi.

02. Retak rambut
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut lapisan plesteran dan/atau acian.

03. Retak
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang
diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi.

04. Celah
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan getaran yang
diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi dan/atau
adanya deformasi struktural (pada Pondasi, sloof atau balok)

05. Pengapuran
Pada permukaan terdapat lapisan kapur akibat reaksi kimia antara
lapisan dinding atau cat dengan udara lembab atau air.

06. Bocor
Pada dinding terdapat lubang atau celah sehingga udara atau air dapat
mengalir.

07. Adukan lepas
Lapisan plesteran lepas akibat daya rekat antara dinding dengan adukan
plesteran tidak bekerja secara baik.
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08. Lapisan luar lepas
Lapisan acian atau cat lepas akibat rekatan antara acian/cat dengan
plesteran tidak bekerja secara baik.

09. Lembab
Permukaan dinding lembab/basah akibat adanya resapan air dari luar
atau rambatan dari bawah yang disebabkan oleh adukan yang
digunakan tidak kedap air.

10. Berlumut/berjamur
Permukaan dinding ditumbuhi lumut/jamur akibat permukaan dinding
selalu mengandung air, baik karena lembab atau resapan air.
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DINDING AKUSTIK
1
2
4
5

Lokasi
Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
Jenis/tipe

O panel akustik
O multipleks

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O soft board
O lainnya

6 Jenis kerusakan
Kotor/berbercak
Tidak terpadu
Lepas
Hilang
Cat
Rusak
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

46
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DINDING KERAMIK
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Ukuran ubin

O 11 x 11
O 10 x 20
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
O 15 x 15
O 20 x 20

6 Jenis kerusakan
Retak
Retak rambut
Alur
Ubin lepas
Ubin hilang
Rusak
Berubah warna
Permukaan terkikis
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

47
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DINDING GIPSUM
1
2
4
5

Lokasi
Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
Jenis kerusakan

Melengkung
Retak
Tidak terpadu
Lepas
Sambungan
Rusak
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

48
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DINDING PLESTER
1
2
4
5

Lokasi
Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
Jenis kerusakan

Melengkung
Retak
Retak rambut
Tidak terpadu
Cat
Rusak
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

49
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DINDING WALLPAPER
1
2
4
5

Lokasi
Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
Jenis kerusakan

Kotor
Dinding rusak
Lubang
Lepas
Berbercak
Robek
6 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

50
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DINDING PLESTER
1
2
4
5

Lokasi
Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
Jenis kerusakan

Melengkung
Retak
Retak rambut
Tidak terpadu
Cat
Rusak
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

51
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b. Langit-langit/Plafon
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan langitlangit bangunan gedung.

01.

Kerusakan panil plafon
Kerusakan dapat disebabkan oleh beban di atas langit-langit, kejatuhan
benda atau dirusak dengan sengaja (Ruda paksa).

02.

Kotor/Berbecak
Bercak atau kotoran pada langit-langit dapat disebabkan adanya
kebocoran atap, atau karena prosedur pembersihan langit-langit yang
keliru.

03.

Pudar
Warna panil pudar dapat disebabkan terkena sinar matahari langsung
atau akibat akumulasi debu.

04.

Panil lepas
Lepasnya panil dapat disebabkan akibat kejatuhan benda berat atau
pemasangan yang kurang sempurna, terutama di daerah pojok ruangan.

05.

Panil longgar
Jika ada beberapa paku atau perekat yang kurang baik, akan
menyebabkan panil turun.

06.

Panil hilang
Panil plafon, terutama dari jenis akustik yang tidak dipaku sering kali
terdorong dan jatuh, sehingga ada bagian langit-langit yang berlubang.

07.

Panil melengkung
Gantungan

rangka

langit-langit

yang

kurang

sempurna

dapat

menyebabkan panil melengkung.

08.

Panil retak
Retaknya

panil

dapat

disebabkan

karena

terinjak

oleh

petugas

pemeliharaan, bocoran air atau ruda paksa.
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PLAFON AKUSTIK
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Tinggi rata-rata(m')
Jenis/tipe panil

O menempel
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O menggantung

6 Jenis kerusakan
Panel rusak
Kotor/berbercak
Warna memudar
Tidak terpadu
Panel lepas
Panel hilang
Melendut
Alur rusak
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

53
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PLAFON KAYU/TRIPLEKS
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Tinggi rata-rata(m')
Jenis kerusakan

Retak & bergeser
Lubang
Panel lepas
Panel rusak
Lapuk/rapuh
Melendut
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PLAFON PLESTERAN
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Tiinggi rata-rata(m')
Jenis kerusakan

Melengkung
Retak
Tidak terpadu
Panel rusak
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
Tidak ada
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

55
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c. Lantai
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan lantai
bangunan gedung:

01.

Retak
Ini disebabkan pemasangan yang kurang baik atau adukan di bawahnya
tidak merata.

02. Remuk
Remuknya ubin dapat disebabkan akumulasi dari keretakan atau akibat
ubin meledak/mencuat lalu terinjak.

03. Kerusakan pada sambungan
Pengisian antar ubin yang kurang sempurna mengakibatkan adanya celah
pada sambungan.

04. Lepas
Prosedur pemasangan yang tidak baik dapat menyebabkan lekatan antara
ubin dan adukan tidak sempurna, dan dapat menyebabkan ubin lepas dari
adukannya.

05. Hilang
Jika ubin yang lepas tidak segera diperbaiki, maka ubin tersebut dapat
hilang.

06. Rusak
Kerusakan yang umum terjadi akibat proses produksi atau pada saat ubin
dipindahkan, sehingga ada bagian ubin yang cacat.

07. Berbercak/Pudar
Pada daerah di mana arus lalu lintas cukup ramai dan sering dilalui benda
berat, maka lapisan permukaan akan tergerus yang mengakibatkan
perubahan warna.

08. Pecah/Patah
Lantai patah atau pecah akibat beban berat yang ada di atas lantai.
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PENUTUP LANTAI KARPET
1
2
4
5
6

Lokasi
Bagian
Tebal rata-rata (mm.)
Jenis/tipe
Jenis bahan

O rol
O Olefin
O nylon

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O tile
O wool
O lainnya:

7 Jenis kerusakan
Kusut
Warna memudar
Lubang
Sambungan lepas
Berbercak
Robek
Rajutan terurai
Tercabik
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP LANTAI KERAMIK
1
2
4
6

Lokasi
Bagian
Tebal rata-rata (mm.)
Jenis bahan

O keramik
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O tanah liat

7 Jenis kerusakan
Retak
Retak rambut
Alur (nat)
Ubin lepas
Ubin hilang
Rusak
Permukaan kasar
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP LANTAI BETON
1
2
4
6

Lokasi
Bagian
Tebal rata-rata (mm.)
Jenis bahan finishing

O epoxy
O kedap air
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O cat
O tidak kedap air

7 Jenis kerusakan
Retak
Penurunan mutu
Lapisan permukaan
Bergelombang
Permukaan terkikis
Berbercak
Lembab/berair
Rusak
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP LANTAI BATUAN
1
2
4
6

Lokasi
Bagian
Tebal rata-rata (mm.)
Jenis bahan finishing

O granit
O marmer
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O batu kapur
O batu tempel

7 Jenis kerusakan
Retak
Warna memudar
Buram
Tergores
Sambungan/alur
Rusak
Berbercak
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP LANTAI TERAZO
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Tebal rata-rata (mm.)
Jenis kerusakan

Retak
Warna memudar
Tergores
Sambungan/alur
Rusak
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP LANTAI VINYL
1
2
4
6

Lokasi
Bagian
Tebal rata-rata (mm.)
Jenis bahan finishing

O karet
O vinyl

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O komposisi vinyl
O lainnya:

7 Jenis kerusakan
Perekat
Tidak rata
retak rambut
Rusak
Menyusut
Robek
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PENUTUP LANTAI KAYU
1
2
4
6

Lokasi
Bagian
Tebal rata-rata (mm.)
Jenis/Tipe lantai

O papan
O padat
O lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar rata-rata (m')
O parket
O rekayasa teknologi

7 Jenis kerusakan
Melengkung
Retak & susut
Ada tonjolan
Amblas
Berderit
Berbercak
Rusak
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.3. KERUSAKAN KOMPONEN STRUKTURAL
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai struktur bangunan gedung,
terutama setelah terjadi goncangan akibat gempa bumi atau bencana lainnya:
3.3.1

Pondasi
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada Pondasi
bangunan :

01.

Deformasi/Turun
Pemadatan tanah di bawah Pondasi akan menyebabkan penurunan
tanah yang tidak merata dan dapat berakibat terjadinya deformasi
pada Pondasi (Pondasi turun).

02.

Retak
Akibat penurunan tanah yang tidak merata dapat menimbulkan
retaknya Pondasi, tapi keretakan dapat pula disebabkan akibat mutu
bahan yang digunakan tidak memenuhi persyaratan.

03.

Bocor
Pada bangunan yang menggunakan Pondasi pelat atau basement,
sering kali air tanah meresap ke dalam bangunan, akibat penggunaan
bahan yang tidak kedap air atau proses pengerjaan yang kurang
sempurna.

04.

Rapuh
Jika mutu bahan yang digunakan tidak sesuai persyaratan maka
Pondasi akan menjadi rapuh.
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FONDASI
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Konstruksi

6 Jenis
7 Jenis kerusakan
Kesejajaran/lurus
Retak struktural
Retak permukaan
Bergelombang
Bocor
Penurunan
Rapuh
8 Kondisi pada umumnya

O
O
O
O

Blok
Bata
lainnya:
basemen

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

3 Lama terpasangt (tahun)
Tinggi rata-rata (m')
O Beton
O batu kali
O

pelat

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

O

lainnya

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

65
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3.3.2

Dinding Geser
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan
dinding geser bangunan gedung:

01.

Melendung/Cembung
Permukaan dinding melembung karena pemasangan cetakan yang
kurang rapi.

02.

Retak rambut
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut beton.

03.

Retak
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang
diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi.

04.

Celah
Permukaan dinding terdapat retak-retak yang diakibatkan getaran
yang diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi
dan/atau adanya deformasi structural.

05.

Pengapuran
Pada permukaan terdapat lapisan kapur akibat reaksi kimia antara
lapisan dinding atau cat dengan udara lembab atau air.

06.

Bocor
Pada dinding terdapat lubang atau celah sehingga udara atau air
dapat mengalir atau pengecoran beton yang kurang padat.

07.

Adukan lepas
Lapisan plesteran lepas akibat daya rekat antara dinding dengan
adukan plesteran tidak bekerja secara baik.

08.

Lapisan luar lepas
Lapisan acian atau cat lepas akibat rekatan antara acian/cat dengan
plesteran tidak bekerja secara baik.
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09.

Lembab
Permukaan dinding lembab/basah akibat adukan beton tidak kedap
air atau adanya resapan air dari luar atau rambatan dari bawah yang
disebabkan oleh adukan yang digunakan tidak kedap air.

10.

Berlumut/berjamur
Permukaan dinding ditumbuhi lumut/jamur akibat permukaan dinding
selalu mengandung air, baik karena lembab atau resapan air.
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DINDING GESER
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Rata-rata ketebalan (mm)
6 Jenis kerusakan
Dinding melendung
Retak rambut
Retak struktural/celah
Kulit beton terkelupas
Korosif
Sambungan dinding-pelat
Sambungan dinding-balok
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

68
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3.3.3

Kolom
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan
kolom dan balok struktur bangunan gedung:

01.

Melengkung
Disebabkan pemasangan cetakan/penyokong yang kurang baik atau
dimensi yang kurang besar.

02.

Retak rambut
Permukaan beton retak-retak akibat proses muai susut

03.

Retak
Permukaan beton terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang
diakibatkan oleh lalu lintas kendaraan dan/atau gempa bumi
dan/atau beban yang melampaui kapasitas struktur.

04.

Patah
Kolom/Balok patah akibat adanya deformasi yang besar yang
disebabkan oleh benturan yang kuat atau goncangan akibat gempa
bumi.
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KOLOM STRUKTUR
1
2
3
5

Lokasi
Bagian
Dimensi kolom (cm)
Jenis kerusakan

Kolom bengkok
Kolom terpuntir
Kolom bergeser/miring
Kolom patah/putus
Retak
Kulit beton terkelupas
Korosif
Rusak
Sambungan kolom=balok
6 Kondisi pada umumnya

4 Lama terpasangt (tahun)

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

70
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3.3.4

Pelat dan Balok
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan
pelat beton bangunan gedung:

01.

Melengkung
Disebabkan pemasangan cetakan/penyokong yang kurang baik atau
pelat kurang tebal.

02.

Retak rambut
Permukaan beton retak-retak akibat proses muai susut

03.

Retak
Permukaan beton terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut lapisan plesteran dan/atau acian dan/atau akibat getaran yang
diakibatkan oleh lalu lintas di atas pelat dan/atau gempa bumi
dan/atau beban yang melampaui kapasitas struktur.

04.

Patah/Remuk
Pelat dapat patah akibat adanya deformasi yang besar yang
disebabkan oleh benturan yang kuat atau goncangan akibat gempa
bumi.

05.

Bocor
Air dapat meresap akibat campuran beton yang tidak kedap air,
sambungan yang kurang baik atau proses pengerjaan yang kurang
sempurna.
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PELAT & BALOK BETON
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Rata-rata ketebalan (mm)
6 Dimensi balok (cm)
7 Jenis kerusakan
Lapisan kedap air
Pelat retak
Balok retak
Kulit beton terkelupas
Korosif
Bocor
Rusak
Pelat melendut
Pelat bergetar
Balok melendut
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

72
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PELAT & BALOK BAJA
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )

3 Lama terpasangt (tahun)

5 Rata-rata ketebalan (mm)
6 Dimensi balok (cm)
7 Jenis kerusakan
Lapisan kedap air
Pelat retak
Sambungan balok rusak
Kulit beton terkelupas
Korosif
Bocor
Alat penyambung rusak
Pelat melendut
Pelat bergetar
Balok melendut
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.3.5

Atap
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada konstruksi atap
bangunan gedung:

01.

Melengkung
Dimensi

yang

kurang

memadai

dapat

menyebabkan

atap

melengkung, karena tidak cukup kaku untuk menahan beban di
atasnya.

02.

Rusak/Patah
Penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan
struktur atap rusak atau patah.

03.

Bocor
Jika permukaan atap melengkung, maka aliran air menjadi terhambat
dan memungkinkan terjadinya kebocoran melalui atap.

04.

Retak
Pada konstruksi atap yang menggunakan bahan kayu, keretakan
terjadi akibat proses pengeringan kayu yang kurang sempurna.

05.

Korosi/Rapuh
Pada penggunaan baja, korosi dapat terjadi akibat pengecatan anti
karat yang kurang sempurna atau akibat adanya kebocoran.
Kebocoran juga dapat menyebabkan lapuknya konstruksi atap yang
menggunakan kayu, di samping kemungkinan termakan rayap.

06.

Sambungan lepas
Pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik dapat menyebabkan
keteledoran

dalam

pekerjaan

sambungan,

terutama

yang

menggunakan sambungan baut.
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RANGKA ATAP
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas (m )
5 Jenis/tipe
6 Jenis sambungan
7 Bahan

3 Lama terpasangt (tahun)
O
O
O
O
O

rangka
paku
las
baja
kayu

O
O
O
O
O

gable
bout
lainnya
baja ringan
lainnya

8 Jenis kerusakan
Korosif/Rapuh
Alat penyambung
Melendut
Miring
Terpuntir
Goyang
Angkur
9 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

75
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3.4. KERUSAKAN KOMPONEN MEKANIKAL
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada perlengkapan dan peralatan
mekanik bangunan gedung:
3.4.1 Boiler
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada boiler bangunan
gedung:

01.

Pengendali mutu air
Mutu air akan mempengaruhi efisiensi boiler, dan juga akan mempengaruhi
cepat lambatnya terjadinya endapan padat dalam boiler yang dapat
mempertinggi risiko kerusakan.

02.

Pengatur pemanas
Pengaturan udara dan tekanan bahan bakar akan berpengaruh pada efisiensi
dan keselamatan, dan hal ini dipantau melalui peralatan khusus.

03.

Pengendali kalibrasi
Alat ini digunakan untuk menjaga udara yang digunakan untuk pembakaran,
dan jika udara yang masuk terlalu banyak maka kerja boiler menjadi tidak
efisien.

04.

Efisiensi rendah
Boiler baru bekerja pada tingkat efisiensi antara 90 – 92%, sedang boiler
lama bekerja pada tingkat efisiensi 80 – 85%. Di bawah nilai ini, boiler
bekerja dengan efisiensi rendah.

05.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat boiler, dapat diketahui apakah
boiler sudah membutuhkan pemeliharaan, perawatan atau pergantian suku
cadang.

06.

Pengendali keselamatan
Boiler dilengkapi dengan sejumlah peralatan keselamatan dan katup
pengaman tekanan, yang perlu diperiksa agar selalu dalam kondisi baik.
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07.

Pembentukan kerak
Pembentukan kerak akan terjadi pada permukaan sisi dalam tabung, dan ini
dapat menyebabkan pemanasan yang tidak merata dan dapat menyebabkan
kerusakan rfaktori atau kegagalan tabung.

08.

Kerusakan refaktori
Daur pemanasan dan pendinginan akan menyebabkan keretakan bahan
pembentuk boiler, oleh karenanya pemeriksaan berkala perlu dilakukan
secara seksama.

09. Kegagalan tabung
Kegagalan tabung dapat disebabkan oleh pengikisan, korosi, endapan,
tekanan, retak atau panas yang berlebihan.

10 Pengolahan air
Mutu air haru selalu diperiksa kemurniannya, jika perlu ditambahkan cairan
kimia untuk mempercepat pemanasan, mengurangi terbentuknya endapan
dan kerak.
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BOILER / TUNGKU PEMANAS AIR
1
2
4
5

Lokasi
Boiler No.
Jenis/Tipe Boiler
Konstruksi Boiler

6 Jenis BBM

O
O
O
O
O

uap air
fire tube
lainnya:
gas
lainnya:

3 Buatan pabrik
O air tekanan tinggi
O water tube
O solar

7 Lama terpasangt (tahun)
8 Jenis kerusakan
Pengendali
Pengatur api
Pengendali kalibrasi
Efisiensi rendah
Perlu perawatan/servis
Pengendali kemanan
Bagian dalam Boiler
Rusak akibat retak
Kerusakan tabung
Mutu air
9 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.4.2 Chiller
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada chiller bangunan
gedung:

01. Efisiensi rendah
Centrifugal chiller bekerja pada tingkat 0,5 – 0,6 kW per ton,
reciprocating chiller bekerja pada tingkat 0,65 – 0,70 kW per ton, dan
rotary chiller bekerja pada tingkat 0,70 – 0,80 kW per ton. Di bawah
nilai ini, chiller bekerja dengan efisiensi rendah.

02. Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat chiller, dapat diketahui
apakah chiller sudah membutuhkan pemeliharaan, perawatan atau
pergantian suku cadang.

03. Kerusakan insulasi motor
Insulation resistance test atau DC high-potential test pada motor
diperlukan untuk mengukur kinerja insulasi motor. Kerusakan pada
insulasi akan berakibat rusaknya motor chiller.

04. Bising dan Bergetar
Karena hanya sedikit bagian yang bergerak, chiller tidak menimbulkan
kebisingan atau getaran yang berarti. Setiap ada suara yang tidak wajar
atau getaran yang berlebihan menunjukkan adanya hal yang perlu
diperhatikan/diperbaiki.

05. Kontaminasi minyak
Pemeriksaan konsentrasi minyak secara berkala akan mencegah
terjadinya kerusakan chiller.

06. Rata-rata penggunaan minyak
Bandingkan penggunaan minyak dengan ketentuan yang diberikan oleh
pabrik pembuat.

07. Refrigerant bocor
Penambahan refrigerant sebanyak 1% per tahun merupakan hal yang
normal, jika melebihi berarti ada kemungkinan terjadinya kebocoran.
79

6986

08. Kapasitas kurang
Kapasitas chiller tidak mencukupi kebutuhan pendingin ruangan yang
ada, sehingga suhu udara dalam ruang tidak sesuai dengan rancangan
yang diinginkan.
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CHILLER ABSORPSI
1 Lokasi
2 Chiller No.
4 Jenis BBM
5
6
7
8

Kapasitas (TR)
Jenis/Tipe Chiller
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Kebocoran udara
Efisiensi rendah
Perlu perawatan/servis
Kapasitas berlebih
Refrigeran bocor
Kerusakan tabung
Kapsitas kurang
9 Kondisi pada umumnya

O gas
O lainnya:
O single stage

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

3 Buatan pabrik
O sisa pembuangan panas

O two stage

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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CHILLER SENTRIFUGAL
1
2
4
5
6
7
8

Lokasi
Chiller No.
Jenis refigeran
Kapasitas (TR)
Jenis/Tipe Penggerak Chiller
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Kebocoran udara
Efisiensi rendah
Perlu perawatan/servis
Insulasi motor
Bising & getaran
Kontaminasi minyak
Penggunaan minyak
Kapasitas berlebih
Refrigeran bocor
Kerusakan tabung
Kapsitas kurang
9 Kondisi pada umumnya

3 Buatan pabrik

O single stage

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

O two stage

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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CHILLER RESIPROKAL
1
2
4
5
7
8
9

Lokasi
Chiller No.
Jenis refigeran
Kapasitas (TR)
Jenis/Tipe Condenser
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Efisiensi rendah
Perlu perawatan/servis
Insulasi motor
Bising & getaran
Kontaminasi minyak
Penggunaan minyak
Refrigeran bocor
Kerusakan tabung
Kapsitas kurang
10 Kondisi pada umumnya

3 Buatan pabrik

O pendingin udara

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
11 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
12 Komentar

13 Pengawas

6 Jumlah kompresor
O pendingin air

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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CHILLER ROTARI
1
2
4
5
6
7
8

Lokasi
Chiller No.
Jenis refigeran
Kapasitas (TR)
Jenis/Tipe Condenser
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Efisiensi rendah
Perlu perawatan/servis
Insulasi motor
Bising & getaran
Kontaminasi minyak
Penggunaan minyak
Refrigeran bocor
Kapsitas kurang
9 Kondisi pada umumnya

3 Buatan pabrik

O pendingin udara

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

O pendingin air

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

84
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3.4.3

Cooling Tower
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada cooling tower
bangunan gedung:

01.

Pertumbuhan biologi
Pertumbuhan mikrobiologi akan mengganggu pemidahan panas ke
udara, sehingga akan berpengaruh pada kerja kondensor dan chiller.
Ini dapat diatasi dengan mengendalikan mutu air.

02.

Nosel tersumbat
Nosel pancuran air dirancang untuk memancarkan air secara merata
pada bahan pengisi yang ada dalam menara, maka jika tersumbat
akan mengurangi efisiensi kerja cooling tower.

03.

Bak korosi
Bak penampungan digunakan untuk menampung air kondensasi dan
selanjutnya dikembalikan ke chiller. Jika bak terkikis karena korosi,
maka

air

kondensasi

tercampur

dengan

serbukl

karat

dan

mengurangi volume air yang dibutuhkan.

04.

Kerusakan pencegah limpasan air
Alat ini dimaksud untuk mengurangi air yang tertiup angin, kerusakan
akan menyebabkan pasokan air menjadi bertambah.

05.

Kerusakan bahan pengisi
Material pengisi digunakan untuk memaksimumkan perpindahan
panas dari air di menara yang tertiup angin. Kerusakan pada bahan
pengisi akan menyebabkan berkurangnya kapasitas cooling tower
untuk mencegah panas udara, sehingga efisiensi cooling tower
berkurang.

06. Menara korosi
Menara yang berkarat akan berakbat kerusakan struktur menara.
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07. Kipas udara tidak berfungsi
Kipas udara beropersi pada daerah yang mudah korosi, sehingga
harus sering kali diperiksa. Jika kipas tidak berfungsi, maka
mengurangi kapasitas kerja cooling tower.

08.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat cooling tower, dapat
diketahui apakah cooling tower sudah membutuhkan pemeliharaan,
perawatan atau pergantian suku cadang.

09.

Kerusakan fisik
Kerusakan fisik cooling tower dapat disebabkan oleh getaran yang
terjadi, udara terbuka, atau kejatuhan benda (ranting pohon).
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COOLING TOWER EVAPORASI
1
2
4
5
6
7
8

Lokasi
Cooling Tower No.
Kapasitas (TR)
Tingkat aliran air condenser
Jenis bahan yang diisi
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Pertumbuhan biologi
Nosel tersumbat/rusak
Penampungan korosif
Eliminator drift rusak
Bahan pengisi rusak
Korosif bagian luar
Kipas udara tidak berfungsi
Perlu perawatan/servis
Rusak
9 Kondisi pada umumnya

3 Buatan pabrik

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

87
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COOLING TOWER UDARA
1
2
4
7
8

Lokasi
Unit No.
Kapasitas (TR)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Pertumbuhan biologi
Korosif bagian luar
Kisi udara rusak
Kotor/debu
Pengendali tidak berfungsi
Bising & getaran
Perlu perawatan/servis
Rusak
9 Kondisi pada umumnya

3 Buatan pabrik

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
10 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
11 Komentar

12 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

88
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3.4.4

Pipa Dstribusi Pemanas dan Tata Udara
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada pipa distribusi
pemanas dan tata udara bangunan gedung:

01.

Insulasi panas
Dahulu asbes digunakan sebagai bahan insulasi panas, namun sejak
tahun 1970an di beberapa negara asbes tidak boleh digunakan
karena dapat menyebabkan kanker paru-paru, oleh karenanya pipa
insulasi yang masih menggunakan asbes, pada saat diperbaiki harus
diganri dengan bahan insulasi lainnya, terutama dengan fiberglass.

02.

Korosi
Korosi dapat terjadi pada bagian luar dan dalam pipa, dan korosi ini
akan menyebabkan kebocoran pada pipa. Kebocoran pipa juga
menyebabkan air terkontaminasi.

03.

Kegagalan insulasi
Dengan meningkatnya usia penggunaan, kebocoran, kerusakan fisik,
insulasi pipa akan lepas lekatannya dan menyebabkan efisiensi
distribusi menjadi berkurang. Kegagalan insulasi dapat menyebabkan
bagian luar pipa mengembun, dan pipa mudah menjadi korosi.

04.

Bocor
Kebocoran dapat disebabkan karena kerusakan pipa atau pipa
berlubang akibat korosi. Kebocoran pipa juga dapat disebabkan
pemasangan yang kurang sempurna.

05.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat jaringan pipa diketahui
apakah pipa membutuhkan pemeliharaan, perawatan atau pergantian
suku cadang.

06.

Pengurangan aliran
Kontaminasi dalam pipa dapat mengganggu aliran dalam pipa,
Pemberian cairan kimia dapat menghilangkan pipa tersumbat, tapi
pemberian

cairan

kimia

dapat

dikurangi

dengan

melalukan

pembersihan pipa secara berkala.
89

6996

07.

Kapasitas sistem
Jika

kebutuhan

pendingin

atau

pemanas

tidak

tercapai,

permasalahannya mungkin disebabkan oleh kapasitas sistem yang
tidak mencukupi atau perlu perubahan jaringan pipa.

08.

Kegagalan katup
Katup digunakan untuk memberi perimbangan aliran dan pada saat
adanya perbaikan jaringan. Jika katup tidak dapat menutup aliran air,
maka perlu dilakukan pergantian pada katup yang tidak berfungsi.

09.

Desakan air
Jika terjadi perubahan tekanan air akibat pompa dijalankan atau
beberapa katup tertutp, maka dalam pipa terdapat desakan air yang
berlebihan, sehingga dapat mengakibatkan kebocoran pada pipa atau
pada sambungan pipa. Untuk mencegah terjadi hal ini, maka dapat
dipasang perangkap udara atau mengatur penutupan katup.

90

6997

PIPA DISTRIBUSI AIR
1 Lokasi
2 Jenis sistem
3 Jenis/tipe pipa

O
O
O
O
O

air dingin
sistem ganda
tembaga
galvanis
lainnya:

O air panas
O plastik
O baja

4 Lama terpasangt (tahun)
5 Jenis kerusakan
Bahan insulasi
Korosif
Insulasi rusak
Bocor
Perlu perawatan/servis
Kurangi aliran
Kapsitas sistem
Katub rusak
Water hammer
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PIPA DISTRIBUSI GAS
1 Lokasi
2 Tekanan operasi
3 Jenis/tipe pipa

O tembaga
O galvanis
O lainnya:

O baja

4 Lama terpasangt (tahun)
5 Jenis kerusakan
Bahan insulasi
Korosif
Insulasi rusak
Bocor
Perlu perawatan/servis
Bising
Perangkap uap rusak
Katub rusak
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

92

6999

3.4.5

Fan Coil
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada fan coil
bangunan gedung:

01.

Kerusakan kotak AHU
Unit AHU dibungkus dalam kotak untuk alasan estetika dan sekaligus
untuk melindungi bagian-bagian AHU di dalamnya. Kerusakan yang
terjadi pada umumnya berupa goresan, pintu lepas/hilang, cat
terkelupas.

02.

Kerusakan baki kondensasi
Kerusakan terjadi karena korosi atau baki miring letaknya sehingga
aliran air terganggu. Korosi dapat menyebabkan baki bocor atau
rusak.

03.

Coil kotor
Kotoran sangat mudah masuk ke dalam kotak AHU, apalagi jika
bagian filter lepas atau hilang.

04

Pengendalian suhu
Thermostat adalah alat untuk mengendalikan pengopersaian fan coil
dan biasanya diletakkan berdekatan atau berjauhan dari lokasi AHU.
Kerusakan pengendali suhu dapat disebabkan oleh suhu yang terlalu
tinggi atau suhu yang terlalu rendah.

05.

Kipas udara tidak berfungsi
Kipas difungsikan dengan berbagai kecepatan, dan jika kipas udara
tidak

berfungsi,

maka

pendinginan/pemanasan

ruang

tidak

berlangsung normal.

06.

Coil bocor
Kebocoran coil dapat diketahui pada baki kondensasi, dan jika
kebocorannya besar, maka fan coil perlu diganti.
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07.

Perlu permeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat fan coil diketahui apakah
fan coil membutuhkan pemeliharaan, perawatan atau pergantian
suku cadang.

08.

Bagian filter hilang
Filter kerap kali dilepas untuk dibersihkan, dan oleh karenanya kerap
kali ada bagian filter yang hilang.

09.

Baki kondensasi tersumbat
Kotoran kerap kali juga jatuh pada baki kondensasi, dan kotoran ini
dapat menutup aliran drainage, sehingga air kondensasi meluap.
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FAN COILS
1 Lokasi
2 Bagian /Ruang No.
3 Fungsi
4
5
6
5

Jenis/tipe sistem
Buatan pabrik
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Kotak rusak
Penampung kondensasi
Coil kotor
Pengendali rusak
Kipas udara tak berfungsi
Coil bocor
Perlu perawatan/servis
Perangkat filter hilang
Tutup bak kondensasi
6 Kondisi pada umumnya

O pendingin
O pemanas
O pendingin & pemananas
O 2-pipa
O 4-pipaq

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

95
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3.4.6

Unit Penghantar Udara (Air Handling Unit)
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada unit penghantar
udara (AHU) bangunan gedung:

01.

Pengendali sistem operasi
Pengendali merupakan bagian yang terpenting dalam mengatur aliran
udara ke dalam ruangan, dan memastikan bahwa katup, damper,
relay dan sistem pengaman bekerja sesuai dengan ketentuan.

02.

Baki penampungan air korosi
Bak digunakan untuk menampung air akibat kondensasi dan
cenderung mudah untuk berkarat.

03.

Kerusakan coil
Coil untuk pendingin/pemanas dapat menyebabkan kebocoran yang
perlu pemeriksaan (lepas dan pasang) bagian dari AHU. Kebocoran
yang terus menerus pertanda bahwa AHU tidak dapat bertahan lama,
dan perlu diganti.

04.

Damper bocor
Pengatur

aliran

udara

dapat

mengalami

gangguan,

sehingga

pengendalian aliran udara tidak normalo, dan mengakibatkan kinerja
AHU dan energi yang digunakan menjadi tidak efisien.

05.

Bagian luar AHU korosi
Jika AHU diletakkan pada tempat dengan kelembaban tinggi, maka
bagian luar AHU dapat mudah korosi, dan jika koaknya berlubang,
maka efisiensi AHU menurun.

06.

Insulasi motor rusak
Insulation resistance test atau DC high-potential test pada motor
diperlukan untuk mengukur kinerja insulasi motor. Kerusakan pada
insulasi akan berakibat rusaknya AHU.
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07.

Kegagalan sistem filter
Sistem filter merupakan bahan yang dapat tahan lama, asalkan filter
diganti tepat pada waktunya. Jika akumulasi kotoran bertumpuk pada
filter, tekanan static dari kipas udara dapat membuat rangka
penyokong filter melengkung atau patah.

08.

Kapasitas tidak cukup
Jika

kapasitas

AHU

tidak

memadai

maka

tingkat

pendinginan/pemanasan ruang yang diinginkan tidak akan tercapai.

09.

Bagian dalam AHU korosi
Uap air dalam kotak AHU dapat pula menyebabkan korosi, hal ini
disebabkan karena air kondensasi tidak semuanya disebabkan
rusaknya baki kondensasi, cooling coil yang terlalu kecil atau
kecapatan udara yang terlalu besar.

10.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat AHU diketahui apakah
AHU membutuhkan pemeliharaan, perawatan atau pergantian suku
cadang.

11.

Bising dan bergetar
AHU dirancang sebagai unit yang tidak bising dan getarannya rendah.
Jika ada penambahan bunyi dan getaran yang tidak wajar, maka ini
merupakan indikasi bahwa ada hal-hal yang tidak beres pada AHU.

97

7004

AIR HANDLING UNIT
1 Lokasi
2 Areal yang dilayani
4 Jenis/tipe sistem
5 Jenis/tipe sistem filter

O
O
O
O

3 Buatan pabrik
pendingin
O pemanas
pendingin & pemananas
kantung
O panel
elektronik
O lainnya:

6 Lama terpasangt (tahun)
7 Jenis kerusakan
Pengendali sistem operasi
Bak penampung korosif
Coil rusak
Damper bocor
Bagian luar korosif
Insulasi motor rusak
Sistem filter rusak
Kapasitas kurang
Bagian dalam korosif
Perlu perawatan/servis
Bising & getaran
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.4.7

Sistem Saluran Udara (Ducting)
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada sistem saluran
udara (ducting) bangunan gedung:

01.

Keseimbangan
Keseimbangan aliran udara merupakan hal yang penting, oleh
karenanya jika ada perubahan dalam bangunan, maka aliran udara
perlu diseimbangkan kembali agar tercapai kebutuhan yang diinginkan.

02. Kapasitas
Kapasitas yang tidak cukup, dapat disebabkan rancangan yang keliru,
menambah aliran udara dapat menimbulkan getaran dan suara serta
dapat merusak saluran udara.

03. Pengendali
Saluran udara hanya berfungsi untuk mengendalikan tingkat suhu dan
kelembaban udara, oleh karena oerlu diperiksa dan dikalibrasi secara
berkala.

04. Kotor
Kotoran dapat disebabkan karena kurang teliti pada saat pembersihan
akhir pada saat pembuatan ducting yang tidak dapat disaring pada
AHU. Kotoran ini tidak bermasalah jika tidak ada uap air di dalam
saluran, karena adanya uap air akan memungkinkan tumbuhnya mikro
organisme pada kotoran yang tertinggal dalam ducting.

05. Fire Damper
Digunakan untuk menutup secara otomatis aliran udara manakala
terjadi kebakaran.

06. Kerusakan insulasi
Untuk mengurangi biaya energi, ducting dibungkus dengan lapisan
insulasi. Ducting yang berhubungan langsung dengan udara, akan
menyebabkan timbulnya kondensasi dan akan merusak saluran udara
dan juga akan menyebabkan tumbuhnya mikro organisme pada
permukaan dinding ducting.

99

7006

07. Sambungan
Jika sambungan atau belokan tidak dikerjakan secara baik, maka akan
dapat menimbulkan kebocoran, dan mengurangi kapasitas sistem.

08. Pertumbuhan mikro organisme
Akumulasi kotoran dan uap air dalam ducting, khususnya yang dekat
dengan AHU akan memepercepat tumbuhnya mikro organisme, dan
dapat

menyebabkan

gangguan

kesehatan

pengguna/penghuni

bangunan.

09. Bising dan bergetar
Adanya aliran udara akan menyebabkan terjadinya getaran dan suara,
karenanya saluran udara perlu dibungkus dengan bahan peredam
suara/getaran. Di samping itu proporsi penampang saluran perlu
dirancang

agar

tidak

menambah

kemungkinan

timbulnya

getaran/suara.

10. Kerusakan fisik
Kerusakan fisik ducting pada umumnya disebabkan oleh kerusakan
insulasi dan kebocoran udara.

11. Unit terminal
Digunakan untuk mengatur aliran udara dalam ducting, oleh karenanya
jika unit terminal rusak, maka suhu udara tidak dapat dikendalikan.
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SALURAN UDARA (DUCTING AC)
1 Lokasi
2 Areal yang dilayani
3 Jenis/tipe ducting

O fiberglass
O fleksibel

O galvanis
O lainnya:

4 Lama terpasangt (tahun)
5 Jenis kerusakan
Keseimbangan
Kapasitas kurang
Pengendali rusak
Kotor
Damper kebakaran rusak
Insulasi rusak
Sambungan rusak
Mikroorganisme tumbuh
Bising & getaran
Rusak
Unit terminal
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.4.8

Pompa
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada pompa dalam
bangunan gedung:

01.

Rangkaian pompa buruk
Kerusakan umumnya disebabkan penempatan pompa yang tidak
lurus atau akibat getaran.

02.

Bantalan pompa buruk
Bantalan perlu diberi pelumas secara berkala. Kerusakan pada
bantalan diperbaiki pada saat overhaul.

03.

Korosi
Korosi pada rumah pompa dan impeller dapat mengurangi kinerja
pompa.

04.

Insulasi motor rusak
Insulation resistance test atau DC high-potential test pada motor
diperlukan untuk mengukur kinerja insulasi motor. Kerusakan pada
insulasi akan berakibat rusaknya AHU.

05.

Seal rusak
Seal dapat rusak akibat masuknya partikel yang menggerus (fero
oksida) atau karena seal robek.

06.

Bocor
Seal yang rusak akan menyebabkan kebocoran pada pompa dan
dapat mengakibatkan kerusakan pada gasket.

07.

Tidak lurus
Penempatan motor dan pompa yang tidak lurus akan menyebabkan
peningkatan suara dan getaran, serta dapat menyebabkan rusaknya
rangkaian dan seal.
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08.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat pompa diketahui apakah
pompa membutuhkan pemeliharaan, perawatan atau pergantian suku
cadang.

09.

Bising/Bergetar
Pompa dirancang sebagai unit yang tidak bising dan getarannya
rendah. Jika ada penambahan bunyi dan getaran yang tidak wajar,
maka ini merupakan indikasi bahwa ada hal-hal yang tidak beres
pada pompa
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POMPA
1
2
4
5
6
7

Lokasi
Pompa No.
Buatan pabrik
Daya kuda (pk)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Kopling rusak
Bearing rusak
Korosif
Insulasi motor
Seal rusak
Bocor
Dudukan pompa miring
Perlu perawatan/servis
Bising & getaran
8 Kondisi pada umumnya

3 Aplikasi

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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HEAT PUMP
1
2
4
5
6
7

Lokasi
Areal yang dilayani
Kapasitas Pemanas (Btu)
Kapasitas Pendingin (Btu)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Kompresor bising
Bak penampung korosif
Coil rusak
Akumulasi kotoran/debu
Refrigeran bocor
8 Kondisi pada umumnya

3 Buatan pabrik

Tidak ada
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.4.9

Pipa Air
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada jaringan pipa
air (dingin dan panas) bangunan gedung:

01.

Tekanan air
Pompa tekan d\biasanya digunakan untuk mengalirkan air pada
bangunan bertingkat (menengah dan tinggi) agar tekanan air merata.
Jika pompa bermasalah makan aliran air tidak merata.

02.

Korosi
Korosi dapat terjadi pada dinding dalam pipa atau permukaan luar
pipa, umumnya pada tempat di mana air dan udara bertemu. Hal ini
juga disebabkan karena reaksi antara air (yang terkontaminasi)
dengan bahan pipa.

03.

Insulasi rusak
Kerusakan

insulasi

pada

pipa

air

panas

akan

menyebabkan

kehilangan energi, dan dapat mengurangi suhu air di dalamnya.
Insulasi yang rusak juga dapat menyebabkan bagian luar pipa
‘berkeringat’ dan menyebabkan timbulnya korosi.

04.

Penahan pipa
Jika penahan pipa tidak baik, maka pipa dapat melengkung dan
bergetar,dan jika dibiarkan dapat menyebabkan kebocoran pada
sambungan pipa.

05

Katup bocor
Beberapa letup pengendali kadang-kadang jarang digunakan (kecuali
jika ada perbaikan), akibatnya ada kemungkinan ada bagian katup
yang tidak berfungsi sepenuhnya (seal sudah mengeras atau rapuh).

06.

Pipa bocor
Kebocoran yang umumnya terjadi pada titik-titik sambungan dan
tempat pemasangan katup. Kebocorannyang ditemukan harus segera
diperbaiki.

07.

Kehilangan tekanan
Kehilangan tekanan dapat disebabkan karena pompa tekan tidak
berfungsi atau terdapat kebocoran pada jaringan pipa.
106

7013

PIPA AIR DINGIN DAN AIR PANAS
1 Lokasi
2 Jenis sistem
3 Jenis/tipe pipa

4 Diamater pipa (inci)
5 Pompa sirkulasi
6 Jenis kerusakan
Pompa Sirkulasi
Korosif
Insulasi rusak
Tidak cukup penunjang
Keran bocor
Bocor
Kehilangan tekanan
7 Kondisi pada umumnya

O
O
O
O
O

air dingin
tembaga
CPVC
galvanis
lainnya:

O ya
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

O
O
O
O

O tidak

air panas
PEX
polybutylene
PVC

Lama terpasangt (tahun)

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PIPA AIR KOTOR & VENTILASI
1 Lokasi
2 Jenis/tipe pipa

O tembaga
O galvanis

O PVC
O lainnya:

3 Diamater pipa (inci)
4 Lama terpasangt (tahun)
5 Jenis kerusakan
Penunjang korosif
Korosif
Sambungan rusak
Tidak cukup penunjang
Tidak ada clean out
Bocor
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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POMPA SUMP PIT
1
2
3
4
5
6
7

Lokasi
Jumlah pompa (bh)
Buatan Pabrik
Jumlah pompa terpasangt (unit)
Alarm ketinggian air
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Bearing rusak
Casing pompa korosif
Sekakelar rusak
Alarm tak berfungsi
Aliran air rendah
Perlu perawatan/servis
Bising & getaran
7 Kondisi pada umumnya

O ya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

O tidak

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.4.10 Pemanas Air
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada pemanas air
bangunan gedung:

01.

Korosi pada pemanas
Perubahan panas dan dingin dan kedekatan dengan udara lembab
menyebabkan timbulnya korosi pada daerah pemanas, jika dibiarkan
tabungh pemanas dapat berlubang karena korosi.

02.

Korosi pada bagian luar
Bagian luar diperuntukkan untuk melindungi tangki dan kumparan
pemanas. Karena selalu berada dalam ruang yang lembab, jika
penutup menggunakan bahan metal, maka akan dapat terjadi korosi
pada bagian luar.

03.

Kerusakan insulasi
Kerusakan insulasi akan menyebabkan menurunya efisiensi termal
pada pemanas air.

04.

Kerusakan tangki penampung air panas
Meskipun bagian luar dilapisi oleh bahan anti karat, lama kelamaan
lapisan ini akan rusak, dan dapat menyebabkan korosi. Kerusakan
pada tangki ini tidak dapat diperbaiki.

05.

Endapan berlebih
Partikel yang tetahan dalam pemanas air akan mengendap di bagian
bawah tangki dan perlu dikuras secara berkala. Endapan yang
berlebih akan mengganggu sirkulasi air panas.

06.

Pengatur pemanas tidak berfungsi baik
Efektifitas pemanas air tergantung pada pengatur panas, jika aliran
udara

atau

bahan

bakar

(untuk

pemanas

air

yang

bukan

menggunakan listrik), tersumbat, maka perlu dilakukan perbaikan.

07.

Penunjuk suhu tidak berfungsi
Penunjuk suhu diperlukan bagi keperluan pengaturan suhu air.
Penunjuk suhu perlu dikalibrasi secara berkala
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08.

Perlengkapan keselamatan tidak berfungsi
Pada pemanas ukuran kecil, perlengkapan ini berupa katup untuk
mengalirkan tekanan udara yang berlebihan atau katup yang
menutup secara otomatis jika aliran bahan bakar tidak normal.

09.

Pengendali tidak berfungsi baik
Umumnya pemanas air hanya dilengkapi dengan pengendali ‘on-off’,
tapi pada pemanas air yang besar, dilengkapi pula dengan beberapa
tingkatan pemanasan untuk efisiensi dalam pengopersian. Pengendali
ini perlu dikalibrasi secara berkala.
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PEMANAS AIR TERPUSAT
1
2
3
4

Lokasi
Bagian/ Ruang
Buatan Pabrik
Jenis energi

O listrik
O gas
O minyak tanah

O solar
O uap
O lainnya:

5 Kapasitas (liter)
6 Lama terpasangt (tahun)
7 Jenis kerusakan
Pengapian korosif
Casing korosif
Insulasi rusak
Tangki rusak
Tumpukan endapan
Pengatur api rusak
Pengukur tak berfungsi
Katub pengaman rusak
Pengendali rusak
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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TANGKI PEMANAS AIR
1
2
3
4

Lokasi
Bagian/ Ruang
Buatan Pabrik
Jenis tangki

O fiberglass
O lainnya:

O baja

5 Kapasitas (liter)
6 Lama terpasangt (tahun)
7 Jenis kerusakan
Korosif
Insulasi rusak
Tangki rusak
Tumpukan endapan
Bocor
Rusak
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

113

7020

PIPA AIR PANAS
1 Lokasi
2 Jenis sistem
3 Jenis/tipe pipa

O
O
O
O
O

sirkulasi
tembaga
CPVC
galvanis
lainnya:

O
O
O
O

non sirkulasi
PEX
polybutylene
PVC

4 Lama terpasangt (tahun)
5 Jenis kerusakan
Bahan insulasi
Korosif
Insulasi rusak
Bocor
Perlu perawatan/servis
Kurangi aliran
Katub rusak
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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POMPA SIRKULASI AIR PANAS
1
2
3
4
5
6

Lokasi
Jumlah pompa (bh)
Buatan Pabrik
Daya pompa (pk)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Kopling rusak
Bearing rusak
Korosif
Seal rusak
Bocor
Perlu perawatan/servis
Bising & getaran
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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UNIT PEMANAS AIR
1
2
3
4

Lokasi
Bagian/ Ruang
Buatan Pabrik
Jenis energi

O listrik
O gas
O minyak tanah

O solar
O uap
O lainnya:

5 Kapasitas (liter)
6 Lama terpasangt (tahun)
7 Jenis kerusakan
Pengapian korosif
Casing korosif
Insulasi rusak
Tangki rusak
Tumpukan endapan
Pengatur api rusak
Elemen pemanas rusak
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.4.11 Perlengkapan Sanitair
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada perlengkapan
sanitair bangunan gedung:

01. Korosi
Peralatan metal karena selalu berhubungan dengan air besar
kemungkinan untuk berkarat, dan jika dibiarkan akan menyebabkan
kebocoran.

02. Kerusakan bagian luar
Kerusakan bagian luar pada umumnya karena benturan atau kejatuhan
benda keras, dapat berupa goresan, retak, dan pecah.

03. Kerusakan sekeliling perlengkapan
Kerusakan pada bagian sambungan antara perlengkapan sanitair
dengan dinding atau lantai, yang disebabkan oleh tidak baiknya
pengisian adukan pada titik pertemuan.

04. Pengoperasian katup/kran/penggelontor
Kerusakan dapat pada bagian dalam atau pada tungkainya. Korosi
kadang-kadang dapat menyebabkan pengoperasian menjadi sulit,
karena ada bagian yang rusak.

05. Bocor
Jika korosi dibiarkan, maka akan timbul kebocoran. Kebocoran juga
disebabkan pelaksanaan pemasangan yang tidak baik.

06. Pembuangan air lambat
Lambatnya aliran air dapat disebabkan kemiringan yang tidak cukup
atau lubang pembuangan air tesumbat (oleh rambut atau kotoran
lain).
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07. Bercak
Bercak pada bahan metal disebabkan, peralatan tidak dibersihkan/
dikeringkan setelah digunakan, sehingga air yang mengandung kapur
atau air sabun akan meninggalkan bercak yang lama kelamaan
mengeras dan sulit dibersihkan.

08. Retak
Hal ini terjadi akibat benturan atau kejatuhan benda keras, tapi
mungkin juga karena kesalahan produksi atau pemasangan tidak
dilakukan dengan benar.

09. Tersumbat
Pipa pembuangan dapat tersumbat oleh berbagai kotoran yang masuk
ke dalam lubang pembuangan.
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WATER CLOSET
1
2
3
4
5

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Jumlah WC terpasang (bh)
Lama toilet terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Retak & cacat
Dudukan rusak
Penggelontor rusak
Pipa bocor
Seal bocor
Operasi
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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URINAL
1
2
3
4
5

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Jumlah urinal terpasang (bh)
Lama urinal terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Retak & cacat
Penggelontor rusak
Tersumbat
Pipa bocor
Operasi
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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TEMPAT CUCI TANGAN
1
2
3
4
5

Lokasi
Bagian/ Ruang No.
Jumlah sink terpasang (bh)
Jenis/tipe sink
Konstruksi sink

O
O
O
O

tertanam di dinding
marmer
porselin
lainnya:

O tertanam di meja
O baja tahan karat (stainless steel)
O dibentuk

4 Lama terpasang (tahun)
5 Jenis kerusakan
Perangkap udara korosif
Permukaan meja rusak
Finishing rusak
Keran tak berfungsi
Tersumbat
Bocor
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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SHOWER & BAK MANDI (TUB)
1
2
3
4

Lokasi
Bagian/ Ruang No.
Jumlah terpasang (bh)
Jenis/tipe unit

5 Jenis bahan

O
O
O
O

shower
O bak mandi (tub)
skombinasi shower & bak mandi
fiberglass
O ubin
metal
O lainnya:

4 Lama terpasang (tahun)
5 Jenis kerusakan
Perangkap udara korosif
Finishing rusak
Penurunan mutu
Keran tak berfungsi
Bocor
Tersumbat
Berbercak
6 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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PARTISI/PEMBATAS TOILET
1 Lokasi
2 Bagian/Ruang No.
3 Jenis/tipe pembatas
4
5
6
7

O terkait di plafon
O tertanam di lantai

O terkait di tembok
O lainnya:

Total panjang partisi (m')
Lama partisi terpasang (tahun)
Lama toilet terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Korosif
Finishing rusak
Alat penggantung rusak
Potongan tidak siku
Salah penggunaan
Coretan/grafitti
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.

KERUSAKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada perlengkapan dan peralatan
elektrik bangunan gedung:
3.5.1 Lubang Kontrol Orang (manholes)
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada lubang kontrol orang
(manholes) atau bak kontrol bangunan gedung:

01. Kerusakan beton
Kerusakan yang sering terjadi akibat beton retak atau proses pengerjaan
yang tidak betul sehingga ada bagian beton yang rusak.

02. Kerusakan tangga
Lubang akses yang dilengkapi oleh tangga karena selalu terkena udara luar
dan air menjadi korosi dan rusak.

03. Kerusakan kabel
Karena bak sering kali terendam air, maka insulasi kabel menjadi rusak.

04. Suhu terlalu panas
Hal ini terjadi jika lubang/bak kontrol berdekatan dengan lokasi jaringan pipa
uap panas, atau peralatan mekanik yang menghasilkan panas.

05. Kurang ventilasi
Ventilasi digunakan untuk dua tujuan, pertama untuk mendinginkan
peralatan dan kabel, serta menghilangkan gas beracun.

06. Kerusakan pada tutup
Karena lubang kontrol dilalui kendaraan, maka sering kali tutupnya rusak
akibat tidak mampu menahan beban lalu lintas.

07. Berair
Air dapat menyebabkan rusaknya insulasi kabel dan korosi. Oleh karenanya,
tutup manholes harus dapat mencegah masuknya air, dan jika ada air di
dalamnya harus segera dipompa keluar.
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LUBANG KONTROL/ORANG (MANHOLES)
1
2
3
4

Lokasi
Tegangan listrik (Volt)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Beton rusak
Tangga korosif
Kabel rusak
Suhu ruang tinggi
Tidak cukup ventilasi
Penutup lepas/hilang
Berair
5 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
6 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
7 Komentar

8 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.2

Transformator
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada transformator
bangunan gedung:

01.

Kotor
Kemungkinan

penyebab

kotoran

yang

dapat

mengakibatkan

menurunnya nilai insulasi dan kekuatan fisik harus dicegah.
Kerusakan komponen harus segera diganti.

02.

Penutup trafo rusak
Kerusakan penutup trafo dapat menyebabkan meningkatnya suhu
trafo.

Perhatikan

kemungkinan

adanya

korosi,

timbulnya

penumpukan kotoran/ debu, dan kerusakan pelindung trafo.

03.

Pengalih arus cacat
Pengalih arus dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Periksa
konektor dari kemungkinan longgar atau korosif atau ada tandatanda pengapian/ terbakar.

04.

Terminal rusak
Kerusakan pada penjepit kabel, tambatan yang lonngar, berkarat
atau rusak dapat menimbulkan penambahan tahanan dan panas pada
terminal trafo, dan jika ini dibiarkan akan menimbulkan kerusakan
fatal pada trafo.

05.

Cairan/minyak trafo rusak
Akibat oksidasi, kelembaban, dan penumpukan endapan, minyak
trafo dapat rusak. Jika rusaknya akibat minyak tercampur air, maka
trafo perlu segera diservis.

06.

Alat pengukur dan alarm tak berfungsi
Pengetesan dan kaibrasi harus dilakukan secara berkala pada alat
pengukur, peralatan alaram, gelas pengukur minyak untuk memantau
apakah minyak masih dalam kondisi baik.
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07.

Kapasitas tidak cukup
Jika

trafo

mengalami

peningkatan

panas

(over

heat)

ada

kemungkinan beban trafo terlalu besar melebihi kapasitasnya. Hal ini
dapat memeperpendek usia efektif trafo.

08.

Bocor
Kebocoran minyak merupakan hal yang dapat menyebabkan trafo
‘over heat’ dan haru segera diperbaiki.

09.

Landasan trafo rusak
Landasan trafo yang rusak dapat menyebabkan dudukan trafo
menjadi miring, dan dapat mengganggu kerja trafo.

10

Terlalu panas
‘Overheating’ adalah penyebab utama kerusakan insulasi pada trafo.
Penggunaan peralatan infra merah dapat mendeteksi bagian mana
yang meruapakan titik panas dari trafo.
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TRANSFORMATOR MINYAK
1
2
3
4
5
6

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Tegangan utama (volt)
Kapasitas (kVA)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Insulator
Casing rusak
Tap charger
Mutu terminal menurun
Mutu minyak menurun
Meter & alarm tak bekerja
Kapsitas kurang
Bocor
Mounting pad rusak
Terlalu panas
7 Kondisi pada umumnya

Tegangan sekunder (Volt)
Buatan Pabrik

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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TRANSFORMATOR KERING
1
2
3
4
5
6

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Tegangan utama (volt)
Kapasitas (kVA)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Insulator
Casing rusak
Tap charger
Mutu insulasi menurun
Akumulasi kotoran/debu
Kipas udara tak bekerja
Kapsitas kurang
Mounting pad rusak
Terlalu panas
7 Kondisi pada umumnya

Tegangan sekunder (Volt)
Buatan Pabrik

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.3

Panel
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada panel listrik
bangunan gedung:

01.

Kabel/insulasi terbakar
Cacat pada sekring (circuit breaker), kelebihan beban, dan kerusakan
dalam ‘circuit’ akan menyebabkan kabel/insulasin terbakar. Jika hal
ini terjadi, maka harus segera diperbaiki untuk menjamin kemanan
panel dan kabel.

02.

Korosi
Jika panel berada dalam ruang yang lembab atau penuh uap air,
maka korosi akan muncul pada titik kontak, ‘main bus’, dan pelat
pembumian (‘grounding strip’). Jika korosi yang terjadi cukup banyak,
maka panel harus diganti.

03.

Label hilang/tidak tepat
Label yang hilang atau tidak tepat akan menyebabkan masalah besar,
terutama jika pengelola gedung beralih ke pihak lain. Setiap
perubahan jaringan kabel atau ada tambahan ‘breaker’, label perlu
diperbaharui.

04.

Kapasitas tidak cukup
Panel

dirancang

kemungkinan

sesuai

cadangan

kapasitas

yang

penambahan.

Jika

dibutuhkan
tempat

dengan
tambahan

‘breaker’ sudah terisi dan masih diperlukan perubahan, maka panel
harus ditambah atau ditingkatkan (up grade).

05.

Sambungan longgar
Sambungan longgar dan menimbulkan panas atau percikan bunga api
pada titik kontak dengan ‘panel bus’.

06.

Ruang bebas
Ruang bebas pada panel diperuntukkan bagi tambahan ‘breaker’,
namun ruang kosong ini memungkinkan debu masuk ke dalam panel.
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07.

Pembumian (Grounding system) buruk
Buruknya sistem pembumian akan berbahaya bagi seluruh sistem
distribusi dan membahayakan bagi pengoperasian barang-barang
elektronik.

08.

Titik panas
Titik panas (hot spot) terjadi akibat kelibihan beban, korosi pada
panel atau ada ikatan yang longgar. Pendeteksian dengan kamera
infra merah merupakan salah satu upaya untuk menemukan titik-titik
panas ini.

09.

Air/uap air
Jika ada tanda-tanda keberadaan air/uap air dalam panel, maka
kemungkinan besar komponen dalam panel dapat rusak. Munculnya
air/uap air dapat disebabkan oleh sistem tata udara, plambing,
kebocoran atap, atau penetrasi air dari tanah.
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PANEL LISTRIK UTAMA (SWITCHGEAR)
1
2
3
4
5
6

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Tegangan (Volt)
Kapasitas (Amp)
Lama terpasangt (tahun)
Jenis kerusakan

Tanda gosong/terbakar
Korosif
Akumulasi kotoran/debu
Ada air
Macet
Koneksi lepas/kendor
Riwayat pemeliharaan
Pembumian buruk
Ada titik panas (hot spot)
7 Kondisi pada umumnya

Buatan Pabrik

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

132

7039

PANEL LISTRIK (BREAKER PANEL)
1
2
3
4
5
6
7

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Tegangan (Volt)
Kapasitas (Amp)
Jumlah slot
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Kabel/insulasi terbakar
Korosif
Label tidak cocok
Kapasitas kurang
Koneksi lepas/kendor
Ada ruang terbuka
Pembumian buruk
Ada titik panas (hot spot)
Ada air
8 Kondisi pada umumnya

Buatan Pabrik

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.4

Sistem Penerangan
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada sistem
penerangan bangunan gedung:
01.

Difuser rusak
Tidak

semua kotak penerangan menggunakan diffuser yang

ditujukan untuk menyebarkan cahaya secara merata. Lama kelamaan
diffuser dapat menjadi buram, pudar warnanya atau patah dan jatuh.
Difuser yang buram dapt mengurangi penerangan hingga 50%.

01.

Fikstur pudar
Debu dapat mengotori bagian dalam fikstur dan panas yang
dipancarkan dari lampu akan menyebabkan warna fikstur berubah,
sehingga juga dapat mengurangi tingkat penerangan.

03.

Kedip-kedip
Kerusakan pada ballast, lampu atau ketidak sesuaian antara ballast
dan lampu akan menyebabkan lampu kedip-kedip.

04.

Silau
Jika penempatan lampu tidak tepat, atau tidak cukup penghalang
sinar langsung (oleh diffuser), maka akan menyilaukan orang.

05.

Pengendali tidak cukup
Untuk Menghemat penggunaan energi, sistem penerangan harus
adapat disesuaikan dengan waktu operasional bangunan, sehingga
perlu dilakukan pembagian zona lampu yang dapat dikendalikan, agar
tidak terjadi pemborosan listrik.

06.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat sistem pencahayaan
diketahui

apakah

lampu-lampu,

dan

ballast

membutuhkan

pemeliharaan, perawatan atau pergantian suku cadang.
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07.

Berisik
Lampu fluorescent beroperasi dengan tingkat kebisingan rendah. Jika
terjadi suara getaran yang cukup besar, maka perlu dilakukan
penggantian ballast.

08.

Kuat cahaya tidak merata
Jika perbedaan kuat penerangan lebih dari 20 – 30% maka
pembagian letak lampu perlu diubah, karena pembagian kuat cahaya
tidak merata.

09.

Terlalu gelap/terlalu terang
Kondisi

ruang

yang

terlalu

gelap

atau

terlalu

terang

tidak

direkomendasikan, karena tidak menghasilkan kinerja yang optimal.
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FITUR LAMPU FLUORESCENT
1 Lokasi
2 Bagian/Ruang No.
3 Jenis/tipe ruang

4 Jenis/tipe fitur
5 Jenis/tipe difuser
6
7
8
10

Jenis/tipe lampu
Jenis/tipe balast
Jumlah fitur (bh)
Jenis/tipe pengendali

O
O
O
O
O
O
O

kelas
lobby
selasar
tertanam
lainnya:
metal
tidak ada

O elektronik
O otomatis
O dimmer

O
O
O
O

perpustakaan
senam/OR
toilet
tergantung

O
O
O
O

O plastik buram
O parabolik
O
9
O
O

konperensi/rapat
kantor
lainnya:
di permukaan

O lainnya:

magnetik
kuat cahaya (fc atau lux)
manual (on/off)
lainnya

11 Lama terpasang (tahun)
12 Jenis kerusakan
Mutu fitur menurun
Warna fitur memudar
Kelap kelip/kedap kedip
Silau
Pengendali kurang
Perlu perawatan/servis
Menimbulkan suara
Kuat cahaya tak merata
Pencahayaan kurang/lebih
13 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
14 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
15 Komentar

16 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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FITUR LAMPU H.I.D.
1 Lokasi
2 Bagian/Ruang No.
3 Jenis/tipe ruang
4 Jenis/tipe fitur
5 Jenis/tipe difuser
6 Jenis/tipe lampu

7 Jenis/tipe balast
8 Jumlah fitur (bh)
10 Jenis/tipe pengendali

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

senam/OR
gudang
tertanam
lainnya:
metal
tidak ada
HP Sodium
LP Sodium
lainnya:
elektronik

O otomatis
O dimmer

O toko
O lobby
O tergantung

O selasar
O lainnya:
O di permukaan

O
O
O
O

plastik buram
mercury
lobby
Metal Halida

O
9
O
O

magnetik
kuat cahaya (fc atau lux)
manual (on/off)
lainnya

11 Lama terpasang (tahun)
12 Jenis kerusakan
Ballast berbunyi
Difuser rusak
Kelap kelip/kedap kedip
Silau
Warna lampu berubah
Kuat cahaya tak merata
Pencahayaan kurang/lebih
13 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
14 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
15 Komentar

16 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.5

Penerangan Darurat
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada penerangan
darurat bangunan gedung:

01.

Lampu padam
Lampu darurat perlu diganti 2 – 3 kali dalam setahun, untuk
menghindari lampu padam pada saat diperlukan.

02.

Pudar
Penutup lampu menjadi pudar akibat panas yang ditimbulkan oleh
lampu.

03.

Redup
Lampu yang digunakan harus cukup memberikan penerangan dan
arah.

04.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat penerangan diketahui
apakah penerangan darurat membutuhkan pemeliharaan, perawatan
atau pergantian suku cadang.

05.

Kerusakan fisik
Kerusakan biasanya disebabkan oleh vandalisme, pengoperasian
yang menyalahi prosedur atau petugas pemeliharaan. Kerusakan
terjadi pada penutup lampu yang retak atau pecah.

06.

Pengoperasian pendek
Pengoperasian lampu darurat menggunakan baterai dan dan dapat
menyala sekitar 20 – 30 menit. Jika sebelum waktu tersebut lampu
sudah mati, berarti baterai belum terisi penuh.
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LAMPU 'KELUAR' (EXIT)
1
2
3
4
5

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Areal yang disurvei
Jumlah lampu 'exit'
Jenis/tipe lampu

6
7
8
9

Didukung baterei cadangan
Buatan pabrik
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Lampu terbakar
Warna memudar
Penerangan kurang
Perlu perawatan/servis
Rusak
Beroperasi hanya sebentar
10 Kondisi pada umumnya

O fluorescent
O pijar
O ya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
11 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
12 Komentar

13 Pengawas

O LED
O lainnya:
O tidak

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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LAMPU DARURAT
1 Lokasi
2 Bagian/Ruang No.
3 Jenis/tipe lampu
4
5
6
7
8

O pijar
O lainnya:

Jumlah Watt per fitur
Buatan pabrik
Lama terpasangt (tahun)
Lama baterei terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Charger rusak
Jangkauan penerangan kurang
Cahaya kurang
Tingkat elektrolit rendah
Rusak
Beroperasi hanya sebentar
10 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
11 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
12 Komentar

13 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.6

Pembangkit Listrik Cadangan/Genset
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada genset
bangunan gedung:

01.

Sistem udara buang yang kurang baik
Kipas udara diperlukan untuk membuang udara yang mengandung
gas yang dapat menyebabkan korosi. Karena kipas udara ini terletak
di bagian atas bangunan dan berhubungan dengan udara luar,
sehingga mudah menjadi berkarat. Jika kipas udara ini tidak
berfungsi, maka udara dalam ruang tidak dapat dihisap keluar dan air
dapat masuk dari lubang tmepat kipas udara.

02.

Minyak mesin terkontaminasi
Minyak sering terkontaminasi oleh air dan partikel metal. Air
disebabkan

akibat

akumulasi

kondensasi.

Jika

genset

tidak

dihidupkan sekurang-kurangnya 20 menit pada jadwal yang sudah
ditentukan,

upa

air

dalam

mesin

akan

terakumulasi

dan

menyebabkan korosi pada bagian dalam komponen genset. Sedang
partikel metal dihasilkan akibat penggerusan internal komponen.

03.

Kapasitas tidak cukup
Jika beban melebihi kapasitas genset, maka genset berpotensi untuk
mengalami kerusakan.

04.

Pendingin bocor
Genset

biasanya

didinginkan

dengan

radiator

yang

diisi

air.

Kebocoran pada radiator akan mengurangi kapasitas pendinginan
genset.

05.

Perlu pemeliharaan
Dengan mempelajari catatan pada riwayat genset diketahui apakah
genset membutuhkan pemeliharaan, perawatan atau pergantian suku
cadang.
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06.

Bising dan bergetar
Pengoperasian

genset

menghasilkan

kebisingan,

namun

tidak

melebihi batas yang disyaratkan. Penambahan kebisingan dapat
disebabkan oleh tidak sempurnanya sistem pembuangan udara
(knalpot), kerja mesin yang tidak baik, atau rusaknya peredam
getaran.

07.

Terlalu panas
Ada dua macam ‘overheating’ pada genset, yang disebabkan akibat
tidak sempurnanya sistem pendingin atau kelebihan beban atau
sirkulasi udara dalam ruang yang tidak baik. Jalankan genset selama
sekitar 30 menit pada beban normal untuk memeriksa apakah terjadi
‘overheating’

08.

Kontak skakelar transfer berlubang
Kontak skakelar transfer dapat berlubang atau berkarat akibat
pengoperasian normal, terutama jika lingkungannya mempunyai
kelembaban udara yang tinggi.

09.

Tegangan berfluktuasi
Banyaknya beban yang dilayani oleh genset dapat menyebabkan
tegangan listrik tidak stabil. Peralatan untuk menstabilkan tegangan
dapat dipasangkan pada genset untuk menjaga tegangan tetap
stabil.

10.

Air dalam bahan bakar
Adanya air dalam bahan bakar akan menyebabkan suara mesin
terdengar kasar dan dapat membuat buntu ‘fuel injection’.

11

Baterai lemah
Kegagalan menjalankan genset pada saat yang dibutuhkan, karean
baterai yang digunakan untuk menghidupkan mesin tidak siap (dalam
kondisi lemah). Pemeriksaan air accu dan kondisi baterai perlu
dilakukan setiap hari.
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GENSET CADANGAN
1
2
3
4

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Kapasitas (kW)
Jenis/tipe BBM

5 Jenis/tipe beban
6
7
8
9

O
O
O
O

solar
minyak tanah
komputer
penerangan

O
O
O
O

gas
lainnya:
tata udara
umum

O bensin/premium
O darurat
lainnya:

Buatan pabrik
Lama terpasang (tahun)
Waktu kerja (jam)
Jenis kerusakan

Kipas udara rusak
Minyak mesin kotor
kapsitas kurang
Bocor
Perlu perawatan/servis
Bising & getaran
Terlalu panas
Transfer switrch macet
Frekuensi tidak stabil
Ada air dalam BBM
Baterei lemah
10 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
11 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
12 Komentar

13 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.7

Uninterupted Power Supply
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada uninterrupted
power supply bangunan gedung:

01.

Terminal baterai korosi
Jika UPS beroperasi dengan menggunakan tenaga baterai, sejumlah
besar arus dipasok oleh baterai melalui kabel. Korosi pada terminal
baterai

akan

menyebabkan

berkurangnya

arus

listrik

dan

menyebabkan timbulnya panas yang dapat merusak kabel dan
baterai.

02.

Kontak korosi
Kontak yang berkarat, berlubang atau terbakar dapat menghalangi
arus listrik dari baterai ke UPS.

03.

Baterai tidak berfungsi normal
Baterai pada UPS berfungsi untuk sementara waktu hingga pasokan
listrik, baik dari genset maupun pasokan normal berfungsi. JIka
baterai tidak berfungsi penuh, maka mengurangi pasokan listrik
untuk UPS.

04.

Frekuensi tidak stabil
UPS dirancang untuk pasokan listrik dengan frekuensi yang stabil
(biasanya 60 Hz), perubahan frekuensi akan menyebabkan kerusakan
pada peralatan elektronik.

05.

Ventilasi tidak memadai
UPS

menghasilkan

sejumlah

panas

dalam

pengoperasiannya,

sehingga jika tidak ditunjang dengan ventilasi dan pendingin yang
baik, UPS akan ‘overheat’ dan UPS dapat mati atau rusak.

06.

Kapasitas tidak cukup
UPS dirancang untuk melayani sampai batas beban maksimum. Agar
kapasitas UPS tidak terlampau beban kerja jangan melampaui 80%
kapasitas UPS.
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07.

Kegagalan pada generator
Lama kerja UPS antara 15 – 30 menit, dengan demikian cukup waktu
untuk menjalankan genset sehingga dapat menggantikan fungsi UPS.

08.

Tegangan berfluktuasi
UPS juga dirancang untuk output tegangan yang konstan, fluktuasi
pada tegangan listrik akan merusak peralatan elektronik yang sensitif.
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U.P.S.
1
2
3
4

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Kapasitas (kW)
Jenis/tipe beban

5
6
7
8
9

Genset cadangan
Buatan pabrik
Lama terpasang (tahun)
Waktu kerja (jam)
Jenis kerusakan

Terminal baterei korosif
Kontak korosif
Baterei rusak
Frekuensi tidak stabil
Tidak cukup ventilasi
Kapasitas kurang
Genset cadangan rusak
Voltage tidak stabil
10 Kondisi pada umumnya

O komputer
O penerangan
O ya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
11 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
12 Komentar

13 Pengawas

O tata udara
O umum
O tidak

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

O darurat
lainnya:

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.5.8

Lif
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada lif bangunan
gedung:

01.

Kerusakan kabel
Pertambahan panjang dan kerusakan yang melebihi batas yang
disyaratkan

menyebabkan

diperlukan

penggantian

kabel

atau

‘overhoul’

02.

Pengatur kecepatan
Pada mesin model lama pengatur kecepatan berupa peralatan elektro
mekanik, namun sekarang digunakan peralatan elektronik untuk
mengatur kecepatan lif. Jika alat pengatur makin sering disesuaikan,
berarti alat penagtur kecepatan ini sudah perlu diganti atau dioverhoul.

03.

Sambungan listrik longgar
Hal ini akan menyebabkan kontak berlubang atau panas dan jika
dibiarkan maka pasokanlistrik akan terputus. Penggunaan alat
pendeteksian infra merah dapat menentukan lokasi di mana terdapat
sambungan listrik yang longgar.

04.

Riwayat pemeliharaan
Makin

lama

lif

dioperasionalkna,

makin

sering

diperlukan

penyesuaian. Kajian atas riwayat pemeliharaan akan membantu
menentukan bagian-bagian yang perlu diperbaiki. JIka penyesuaian
makin sering dilakukan, maka pertanda usia efektif penggunaan lif
sudah hampir berakhir.

05.

Peralatan penjaga keselamatan hilang
Peralatan penjaga keselamatan harus selalu terpasang untuk
menjaga segala kemungkinan yang terjadi.
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06.

Insulasi motor rusak
Insulation resistance test atau DC high-potential test pada motor
diperlukan untuk mengukur kinerja insulasi motor. Kerusakan pada
insulasi akan berakibat rusaknya motor lif.

07.

Terlalu panas
Overheating

pada

komponen

elektrikal

dan

mekanikal

akan

memperpendek usia penggunaan lif. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya ventilasi di ruang mesin atau pengoperasian lif pada
ruangan yang terlalu panas.

08.

Pengoperasian yang kasar
Penggunaan

lif

dengan

kasar

pada

saat

menjalankan

dan

menghentikan lif dapat berakibat pada peralatan elektrik atau sistem
pengendalian lif.
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LIF TRAKSI
1
2
4
5
6
7

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Jenis/tipe penggerak
Buatan pabrik
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Kabel rusak
Governor
Kehilangan hubungan listrik
Riwayat pemeliharaan
Pengaman hilang
Insulasi motor rusak
Terlalu panas
Pengoperasian kasar
8 Kondisi pada umumnya

O geared

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

3 Lif No.
O gearless

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

149

7056

LIF HIDROLIK
1
2
4
5
6
7

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Buatan pabrik
Kapasitas (kg)
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Silinder rusak
Posisi lantai tidak rata
Bocor
Riwayat pemeliharaan
Pengoperasian kasar
8 Kondisi pada umumnya

3 Lif No.

Tidak ada
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

150
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PENGENDALI LIF
1
2
4
5
6
7
8

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Jenis/tipe lif
Jenis/tipe pengendali
Buatan pabrik
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Kontak relay terbakar
Leveling tidak akurat
Alat pengaman tak berfungsi
Waktu tunggu lama
Riwayat pemeliharaan
Ketersediaan suku cadang
Pengoperasian kasar
7 Kondisi pada umumnya

O penumpang
O microprocessor

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

3 Lif No.
O barang
O relay

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

151
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KERETA DAN PINTU LIF
1
2
4
5
6
7
8

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Jumlah lantai dilayani
Kapasitas lif (kg)
Buatan pabrik
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Data pengaduan
Permukaan rusak
Skakelar pengaman pintu
Level lantai tidak rata
Kurang penerangan
Alaram/intercom rusak
Riwayat pemeliharaan
Ventilasi kurang
Operasi pintu kasar
7 Kondisi pada umumnya

3 Lif No.

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

152
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ESKALATOR
1
2
4
5
6
7

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Buatan pabrik
Kapasitas (kg)
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Terlalu renggang
Kecepatan railing tak stabil
Rem tidak berfungsi
Emergency stop rusak
Riwayat pemeliharaan
Pengaman hilang
Pengoperasian berisik
8 Kondisi pada umumnya

3 Eskalator No.

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

153
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3.5.9

Ruang Mesin Lif
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada ruang mesin lif
bangunan gedung:

01.

Panas berlebihan
Mesin lif dan sistem pengendalian lif menimbulkan panas, dan jika
ruang mesin tidak dilengkapi ventilasi yang cukup akanh menjadikan
ruangan menjadi sangat panas. Jika suhu ruangan melebihi batas
yang disyaratkan, maka usia efektif penggunaan lif menjadi
berkurang.

02.

Kabel tampak
Semua kabel dalam ruang mesin harus dipasang dan dipelihara
sesuai standar yang ditetapkan. Kabel yang tamapak, sambungan
yang longgar dan penmapatan pipa conduit yang salah akan
menimbulkan risiko bagi pertugas pemeliharaan dan menambah
kemungkinan lif untuk rusak.

03.

Penerangan kurang
Penerangan harus cukup bagi pengopersiandan pemeliharaan lif.

04.

Peralatan penjaga keselamatan hilang
Peralatan penjaga keselamatan harus selalu terpasang untuk
menjaga segala kemungkinan yang terjadi.

.05.

Akumulasi kotoran/debu
Akumulasi kotoran dan debu dapat mengakibatkan bahaya. Kotoran
dapat tertiup kedalam mesin dan membuat macet dan terbakar. Debu
dapat terkumpul pada kontak listrik, sehingga aliran listrik dapat
terputus.

06.

Adanya air
Adanya air dalam ruang mesin lif dapat meningkatkan kelembaban
ruang, sehingga dapat mempercepat timbulnya korosi pada kontak
listrik dan peralatan lif. Ruang mesin harus kedap air.
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RUANG MESIN LIF
1
2
3
4

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Jenis/tipe lif
Jenis/tipe pendingin ruang

O
O
O
O

traksi
AC gedung
kipas udara
lainnya:

O hidrolik
O AC window
O tidak ada

5 Lama terpasang (tahun)
6 Jenis kerusakan
Terlalu panas
Kabel tidak terlindung
Penerangan kurang
Pengaman mesin hilang
Akumulasi kotoran/debu
Ada air
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

155
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RUANG PIT LIF
1
2
3
4
5

Lokasi
Bagian/Ruang No.
Jenis/tipe lif
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Aksesibilitas kurang
Penerangan kurang
Tergenang air
Akumulasi kotoran/debu
6 Kondisi pada umumnya

O traksi

Tidak ada
O
O
O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

O hidrolik

Ringan
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

156
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3.6

KERUSAKAN KOMPONEN TATA RUANG LUAR
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada prasarana dan sarana yang
berada di luar bangunan gedung:
3.6.1

Jalan Setapak
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada jalan setapak, yang
umumnya terbuat dari campuran beton atau susunan pasangan batu:

01.

Retak
Permukaan jalan setapak terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut dan/atau akibat beban lalu lintas di atasnya.

02.

Terkelupas
Lapisan atas permukaan terkelupas sehingga terlihat butiran kerikil di
bawahnya.

03.

Bergelombang
Permukaan jalan setapak naik turun tidak merata, karena pemadatan dasar
jalan kurang baik

04.

Mencuat
Bagian jalan setapak naik dan pecah mencuat ke atas, yang diakibatkan
oleh ikatan adukan material kurang baik. Kondisi ini membahayakan
pejalan kaki karena dapat menyebabkan orang tersandung.

05.

Drainage buruk
Ditandai adanya genangan air pada permukaan jalan setapak, yang
disebabkan buruknya sistem pembuangan air hujan.
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JALAN SETAPAK
1
2
3
4
6

Lokasi
Bagian
Lama terpasang (tahun)
Lebar (m')
Bahan

O aspal
O beton
O lainnya:

5 Panjang (m')
O paving block
O batu alam

7 Jenis kerusakan
Retak
Bergelombang
Lepas/mencuat
Permukaan terkikis
Kotor/berbercak
Permukaan tidak rata
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

158
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JALAN SETAPAK ASPAL
1
2
4
5
6

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Lapisan/overlay
Jenis kerusakan

Melembung
Retak (acak)
Retak (memanjang)
Permukaan rusak
Leleh
Berlubang
Rusak
7 Kondisi pada umumnya

O ya
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar (m')
O tidak
Tebal (cm)
Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

159
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3.6.2

Tangga Luar
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada tangga di luar
bangunan, yang umumnya terbuat dari campuran beton atau susunan
pasangan batu.

01.

Retak
Permukaan tangga terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh muai
susut dan/atau akibat beban lalu lintas di atasnya.

02.

Bergelombang
Permukaan tangga naik turun tidak merata, karena pemadatan dasar
tangga kurang baik

03.

Amblas
Tangga terdorong ke bawah akibat kejatuhan beban dari atas,
sehingga tepinya tidak rata dan berbahaya bagi orang yang
menggunakan tangga

04. Sebagian rusak
Ada

beberapa

bagian

yang

rusak

dan

jka

dibiarkan

akan

menyebabkan keretakan yang parah.

05. Terkelupas
Lapisan atas permukaan terkelupas sehingga terlihat butiran kerikil di
bawahnya.

06.

Permukaan turun
Akibat penurunan muka tanah akan terjadi genangan air dan/atau
ada bagian tangga yang mencuat.
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TANGGA JALAN SETAPAK
1
2
3
4
6

Lokasi
Bagian
Lama terpasang (tahun)
Jumlah anak tangga (bh)
Bahan

O paving block
O batu alam
O lainnya:

5 Lebar (m')
O beton
O logam

7 Jenis kerusakan
Korosif/karatan
Retak
Lepas/mencuat
Kotor/berbercak
Permukaan terkikis
Permukaan tidak rata
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

161
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3.6.3

Jalan Lingkungan
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada permukaan
jalan, terutama pada jalan yang menggunakan lapisan aspal.

01

Bergerunjal
Permukaan aspal tidak rata akibat beban kendaraan yang melampaui
batas beban gandar, sehingga jika dibiarkan akan merusak badan
jalan.

02.

Melengkung/Cembung
Permukaan jalan melembung karena adanya desakan dari sisi
dalam/luar atau karena pengerjaan permukaan jalan yang kurang
rapi.

03.

Retak Acak
Permukaan jalan retak-retak secara acak yang diakibatkan oleh
sambungan dan/atau acian dan/atau akibat beban lalu lintas
kendaraan.

04.

Retak Membayang
Terjadi jika adanya perbedaan lapisan penutup jalan, misalnya
lapisan aspal di atas lapisan beton, sehingga retakan lapisan bawah
terlihat di lapisan atasnya.

05.

Retak Susut
Permukaan jalan retak-retak akibat muai susut bahan pelapis jalan.

06.

Remuk
Permukaan jalan remuk, sebagi pertanda bahwa badan jalan sudah
rusak dan air dapat masuk dan merusak dasar jalan.

07. Leleh
Permukaan jalan yang menggunakan lapisan aspal lelah akibat terik
matahari.
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08.

Bercak minyak
Adanya tumpahan minyak pada permukaan jalan, jika permukaan
jalan menggunakan aspal, maka tumpahan minyak ini dapat merusak
lapisan penutup.

09.

Lubang
Permukaan jalan berlubang, karena sebagian lapisan sudah lepas dan
perbaikan tidak segera dilakukan.

10.

Lepas
Batuan pelapis jalan lepas karena campuran menggunakan bahan
yang kuran baik atau pemadatan yang tidak sempurna.

11.

Celah
Ditandai dengan alur bekas roda kendaraan, yang disebabkan karena
pemadatan dasar yang kurang baik, dan jika kemudian dilalui dengan
kendaraan

yang

melebihi

kapasitas

daya

pikul

jalan

akan

mengakibatkan permukaan jalan mencuat.
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JALAN ASPAL
1
2
4
5
6
7

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Lapisan/overlay
Lapisan kedap air
Jenis kerusakan

Bersisik/tidak rata
Melembung
Retak (acak)
Retak (lapisan bergeser)
Retak (muai susut)
Permukaan rusak
Lepas
Leleh
Berbercak
Berlubang
Bergelombang
Amblas
7 Kondisi pada umumnya

O ya
O ya
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar (m')
O tidak
Tebal (cm)
O tidak
Lama lapisan (tahun)
Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

164
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3.6.4

Gili-gili dan saluran
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada gili-gili dan
saluran di luar bangunan gedung:

01.

Retak
Permukaan gili-gili dan saluran terdapat retak-retak yang diakibatkan
oleh muai susut dan/atau akibat beban lalu lintas di atasnya.

02.

Bergelombang
Permukaan gili-gili dan saluran naik turun tidak merata, karena
pemadatan dasar tangga kurang baik

03.

Amblas
Gili-gili dan saluran terdorong ke bawah akibat kejatuhan beban dari
atas, sehingga tepinya tidak rata dan berbahaya bagi orang yang
menggunakan tangga

04.

Ada bagian yang rusak
Bagian gili-gili dan saluran rusak/patah akibat terbentur benda keras
atau konstruksi dasarnya tidak kuat.

05.

Terkelupas
Lapisan atas permukaan terkelupas sehingga terlihat butiran kerikil di
bawahnya.

06.

Turun
Bagian gili-gili dan saluran turun akibat penurunan muka tanah. Hal
ini diakibatkan oleh pemadatan dasar gili-gili dan saluran yang kurang
sempurna.
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GILI-GILI/KANSTIN & SELOKAN
1
2
3
5

Lokasi
Bagian
Lama terpasang (tahun)
Bahan

O beton
O lainnya:

4 Panjang (m')
O aspal

6 Jenis kerusakan
Retak
Bergelombang
Lepas/mencuat
Amblas
Rusak
Permukaan terkikis
Penurunan tanah
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

166
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3.6.5

Parkir
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada lapangan parkir
bangunan gedung:

01

Bergerunjal
Permukaan aspal tidak rata akibat beban kendaraan yang melampaui
batas beban gandar, sehingga jika dibiarkan akan merusak badan
jalan.

02.

Melengkung/Cembung
Permukaan jalan melembung karena adanya desakan dari sisi
dalam/luar atau karena pengerjaan permukaan jalan yang kurang
rapi.

03.

Retak Acak
Permukaan jalan retak-retak secara acak yang diakibatkan oleh
sambungan dan/atau acian dan/atau akibat beban lalu lintas
kendaraan.

04.

Retak Membayang
Terjadi jika adanya perbedaan lapisan penutup jalan, misalnya
lapisan aspal di atas lapisan beton, sehingga retakan lapisan bawah
terlihat di lapisan atasnya

05.

Retak Susut
Permukaan jalan retak-retak akibat muai susut bahan pelapis jalan.

06.

Remuk
Permukaan jalan remuk, sebagi pertanda bahwa badan jalan sudah
rusak dan air dapat masuk dan merusak dasar jalan.

07.

Leleh
Permukaan jalan yang menggunakan lapisan aspal lelah akibat terik
matahari.
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08.

Bercak minyak
Adanya tumpahan minyak pada permukaan jalan, jika permukaan
jalan menggunakan aspal, maka tumpahan minyak ini dapat merusak
lapisan penutup.

09.

Lubang
Permukaan jalan berlubang, karena sebagian lapisan sudah lepas dan
perbaikan tidak segera dilakukan.

10.

Lepas
Batuan pelapis jalan lepas karena campuran menggunakan bahan
yang kuran baik atau pemadatan yang tidak sempurna.

11.

Celah
Ditandai dengan alur bekas roda kendaraan, yang disebabkan karena
pemadatan dasar yang kurang baik, dan jika kemudian dilalui dengan
kendaraan

yang

melebihi

kapasitas

daya

pikul

jalan

akan

mengakibatkan permukaan jalan mencuat.
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LAPANGAN PARKIR ASPAL
1
2
4
5
6
7

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Lapisan/overlay
Lapisan kedap air
Jenis kerusakan

Bersisik/tidak rata
Melembung
Retak (acak)
Retak (lapisan bergeser)
Retak (muai susut)
Permukaan rusak
Leleh
Berbercak
Berlubang
Bergelombang
Amblas
Kanstin penahan ban
7 Kondisi pada umumnya

O ya
O ya
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

3 Lama terpasangt (tahun)
Lebar (m')
O tidak
Tebal (cm)
O tidak
Lama lapisan (tahun)
Ringan
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

169
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PELAT BETON
1 Lokasi
2 Bagian
3 Lama terpasang (tahun)
2
4 Luas (m )
6 Fungsi

O jalan mobil
O bongkar muat
O lainnya:

5 Tebal (cm)
O landasan mesin
O jalan setapak

7 Jenis kerusakan
Retak
Bergelombang
Drainage/aliran air
Lepas/mencuat
Kotor/berbercak
Permukaan tidak rata
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

170
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3.6.6

Dinding Penahan Tanah
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada dinding
penahan tanah di luar bangunan gedung:

01.

Melengkung
Permukaan dinding penahan tanah melembung karena adanya
desakan dari sisi dalam/luar atau karena pengerjaan permukaan jalan
yang kurang rapi.

02.

Retak
Permukaan dinding penahan tanah terdapat retak-retak yang
diakibatkan oleh tekanan tanah.

03.

Tidak cukup tinggi
Dinding penahan tanah tidak cukup tinggi untuk menahan tanah di
sampingnya.

04.

Doyong
Dinding penahan tanah tidak cukup kuat menahan beban tekanan
tanah.

05.

Ada bagian yang hilang/lepas
Ada bagian dinding yang hilang atau lepas akibat rekatan yang
kurang sempurna atau longsor terdorong oleh beban tanah.

06.

Rapuh
Jika dinding penahan tanah berupa turap kayu, dan kayu yang
digunakan tidak cukup kuat menahan perubahan cuaca akan
mengakibatkan kayu menjadi rapuh.
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DINDING PENAHAN TANAH
1
2
4
5

Lokasi
Bagian
Tinggi (m')
Bahan

O
O
O
O

dinding bata
blok modular
beton bertulang
lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Panjang (m')
O dinding batu
O kayu

6 Jenis kerusakan
Melengkung
Retak (memanjang)
Tidak cukup tinggi
Doyong
Bagian lepas/hilang
Rapuh
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

172

7079

3.6.7

Pagar
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada pagar luar
bangunan gedung:

01.

Ada bagian yang rusak.
Bagian pagar rusak/patah akibat terbentur benda keras atau
konstruksi dasarnya tidak kuat.

02.

Komponen retak
Pada komponen pagar terdapat retak-retak yang diakibatkan oleh
muai susut dan/atau tumbukan benda dari samping.

03.

Doyong
Pagar tidak cukup kuat menahan beban tekanan dari samping atau
terdorong

04.

Tiang penyanggah lepas
Tiang pentanggah lepas karena angkur tidak cukup tertanam pada
Pondasi atau tiang tercabut akibat dorongan dari samping.

05.

Kerusakan fisik
Pagar mengalami kerusakan karena berbagai sebab, di antaranya
tertumbuk benda keras, penggunaan bahan yang kurang baik atau
pelaksanaan pekerjaan yang kurang sempurna.

06.

Rapuh/korosi
Pada pagar yang terbuat dari kayu dapat rapuh karena pengaruh
cuaca, dan jika menggunakan bahan metal dapat berkarat karena
pengaruh cuaca dan pengecatan yang kurang baik.

07.

Bagian bawah pagar berongga
Hal ini terjadi jika tanah di bawah pagar turun atau longsor akibat
tergerus oleh air.
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PAGAR
1
2
4
6

Lokasi
Bagian
Tinggi (m')
Jenis/tipe pagar

O
O
O
O

3 Lama terpasangt (tahun)
Panjang (m')
dinding bata
O kayu
beton pra cetak
O teralis besi
teralis aluminium
O teralis besi cor
lainnya:

7 Jenis kerusakan
Bagian rusak
Komponen retak
Doyong
Lepas/longgar
Rusak
Rapuh/korosif
Turun/amblas
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.6.8

Penerangan Luar
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada penerangan
luar bangunan gedung:

01.

Pengendali
Pengendalian penerangan luar dapat diatur secara otomatis dengan
menggunakan pengatur waktu atau dengan photo cell. Penggunaan
pengatur waktu harus disesuaikan jika terjadi pemadaman listrik
untuk waktu tertentu, sedang kelemahan pengendali photo cell,
lampu akan menyala jika cuaca mendung.

02.

Diffuser
Karena pengaruh cuaca dan udara luar diffuser akan menjadi gelap
atau buram sehingga penerangan berkurang. Diffuser dapat juga
rusak, retak atau pecah.

03.

Fikstur
Fikstur lampu dapat rusak karena tiupan angin kencang, hujan, atau
burung.

04.

Distribusi penerangan
Letak lampu harus merata jaraknya untuk memperoleh distribusi
penerangan yang merata.

05.

Kuat Penerangan
Terlalu terang akan menyebabkan silau, sedang terlalu lemah akan
mengakibatkan adanya daerah gelap.

06.

Tiang lampu
Tiang lampu merupakan elemen yang diletakkan di ruang terbuka
yang dapat menjadi sasaran vandalisme atau perbuatan kasar,
sehingga tiang lampu dapat miring, melengkung atau rusak.
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PENERANGAN LUAR
1 Lokasi
2 Bagian
4 Fungsi

5 Jenis sistem

3 Lama terpasangt (tahun)
O Gerbang masuk
O Jalan kendaraan
O Dekoratif
O Keamanan
O Parkir
O Jalan setapak
O lainnya:
O fluorescent
O LP Sodium
O HP Sodium
O Merkuri
O lampu pijar
O Metal Halida
O lainnya:

6 Jenis kerusakan
Kerusakan alat kontrol
Difuser rusak
Fitur rusak
Distribusi cahaya
Tingkat penerangan
Tiang rusak
Penerangan tidak merata
7 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
8 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
9 Komentar

10 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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3.6.9

Pembatas Lahan
Hal-hal berikut ini merupakan keadaan yang dijumpai pada pembatas
tanaman:

01

Bagian yang tidak lurus
Jika pembatas tidak ditanam secara baik, maka ada bagian yang
tidak lurus akibat tekanan pohon.

02.

Retak dan bergeser
Retak dan bergeser sedikit akibat tekanan tanah atau pohon
merupakan hal yang wajar, namun jika pergeseran mencuat keluar,
maka perlu segera diperbaiki.

03.

Doyong
Pembatas tanaman dapat doyong jika tidak tertanam secara baik,
dan pembatas yang doyong perlu segera diperbaiki.

04.

Ada bagian yang hilang
Jika pembatas tidak direkat secara baik satu dengan lainnya, maka
ada kemungkinan bagian yang lepas dan hilang.

05.

Rapuh
Meskipun pembatas tanaman terbuat dari kayu yang sudah
diawetkan, karena pengaruh udara luar dan cuaca, kayu akan rapuh
dan perlu segera diganti.
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PEMBATAS LAHAN
1
2
4
5
6

Lokasi
Bagian
Panjang (m')
Bahan

O
O
O
O

dinding bata
beton
blok modular
lainnya:

3 Lama terpasangt (tahun)
Tinggi (m')
O kayu yang diawetkan
O baja
O batu

7 Jenis kerusakan
Tidak lurus
Retak dan mencuat
Doyong
bagian lepas
Rapuh
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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SISTEM IRIGASI/PENYIRAMAN LANSEKAP
1 Lokasi
2 Bagian
2
4 Luas areal (m )
5 Jumlah titik keran (bh)
6 Pengoperasian
7 Jenis kerusakan
Sistem kontrol rusak
Aliran air tidak cukup
Bocor
Kerusakan pipa
Luas penyiraman kurang
Semprotan rusak
Keran rusak
8 Kondisi pada umumnya

3 Lama terpasangt (tahun)

O Otomatis
Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

O Manual
Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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SISTEM PENCEGAH GENANGAN AIR HUJAN
1 Lokasi
2 Bagian
4 Komponen

3 Lama terpasangt (tahun)
Saluran bawah tanah
Rembesan
Embung/kolam

O ya
O ya
O ya

O tidak
O tidak
O tidak

5 Jenis kerusakan
Tidak ada
Saluran
Rusak
Tersumbat
Rembesan
Penuh tanah/lumpur
aliran air terganggu
Embung/Kolam
Penuh lumpur/tanah
Ditumbuhi tanaman liar
Struktur limpasan air
Rusak
Tersumbat
6 Kondisi pada umumnya

Sedang

Berat

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O buruk
O baik
7 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
8 Komentar

9 Pengawas

Ringan

O sedang
O prima

Tanggal
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SEPTIK TANK
1 Lokasi
2 Jarak dari bangunan (m')
3
3 Ukuran Tangki m )
4 Terakhir dipompa (thn)
5 Jenis bahan tangki

O beton
O baja

O fiberglass
O lainnya:

6 Lama terpasang (tahun)
7 Jenis kerusakan
Tangki retak/korosif
Rusak/tersumbat
Meluap
Sering dipompa
Pendukung unit
Ukuran kekecilan
8 Kondisi pada umumnya

Tidak ada
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

Ringan
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal
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REMBESAN
1
2
3
4
5
6

Lokasi
Jarak dari bangunan (m')
Jumlah cabang
Jenis rembesan
Lama terpasang (tahun)
Jenis kerusakan

Pipa rusak/tersumbat
Banjir di sekitar rembesan
Bau
Ada kotoran padat
Permukaan dialiri air kotor
Kotak distribusi dikuras
Ukuran kekecilan
8 Kondisi pada umumnya

O bertekanan

Tidak ada
O
O
O
O
O
O
O

O buruk
O baik
9 Perkiraan masih dapat digunakan (tahun)
10 Komentar

11 Pengawas

O tidak bertekanan

Ringan
O
O
O
O
O
O
O

Sedang
O
O
O
O
O
O
O

Berat
O
O
O
O
O
O
O

O sedang
O prima

Tanggal

MENTERI PEKERJAAN UMUM
ttd.
DJOKO KIRMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

Ismono
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang

7090

: a. bahwa
dalam
rangka
mewujudkan
tertib
penyelenggaraan
pekerjaan
kontruksi,
maka
penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi
syarat-syarat tentang keamanan, keselamatan, dan
kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi;
b. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
09/PRT/M/2008
tentang
Pedoman
Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sehingga perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri yang baru tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan
Kerja
Konstruksi
(SMK3)
Bidang
Pekerjaan Umum;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 63)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 95);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana
Teknis
Kementerian
Pekerjaan
Umum
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa
Konsultansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG
PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat
K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SMK3 Konstruksi Bidang PU
adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan
konstruksi bidang Pekerjaan Umum.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang
mencakup bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan
elektrikal serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu
bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.
4. Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi
khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi
yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
5. Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam organisasi Pengguna Jasa
dan/atau
organisasi
Penyedia
Jasa
yang
telah
mengikuti
pelatihan/bimbingan teknis SMK3 Konstruksi Bidang PU, dibuktikan
dengan surat keterangan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis SMK3
Konstruksi Bidang PU.
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan,
mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi
dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan,
kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit
akibat kerja.
Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan,
alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja.
Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap
keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang
dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan
konstruksi.
Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai
dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan
mengendalikan risiko.
Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang diperlukan untuk
menerapkan SMK3 dalam setiap pekerjaan konstruksi yang harus
diperhitungkan dan dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat RK3K adalah dokumen
lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan
merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan
konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna
Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara
Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang PU.
Monitoring dan Evaluasi K3 Konstruksi yang selanjutnya disingkat Monev
K3 Konstruksi
adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap
kinerja Penyelenggaraan K3 Konstruksi yang meliputi pengumpulan data,
analisa, kesimpulan dan rekomendasi perbaikan penerapan K3
Konstruksi.
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang selanjutnya disingkat
Pokja ULP adalah perangkat dari ULP yang berfungsi melaksanakan
pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1)
(2)
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Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
Tujuan diberlakukannya Peraturan Menteri ini agar SMK3 konstruksi
Bidang PU dapat diterapkan secara konsisten untuk:
a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi;
b. dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja;

(3)

c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien, untuk
mendorong produktifitas.
Instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum dapat menggunakan
pedoman ini.
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
b. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; dan
c. Biaya Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.

BAB III
PENERAPAN SMK3 KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1)
(2)

(3)

Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum
wajib menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
SMK3 Konstruksi Bidang PU meliputi:
a. Kebijakan K3;
b. Perencanaan K3;
c. Pengendalian Operasional;
d. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3; dan
e. Tinjauan Ulang Kinerja K3.
SMK3 Konstruksi Bidang PU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
diterapkan pada tahapan sebagai berikut:
a. Tahap Pra Konstruksi:
1. Rancangan Konseptual, meliputi Studi Kelayakan/Feasibility
Study, Survei dan Investigasi;
2. Detailed Enginering Design (DED);
3. Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
b. Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Procurement);
c. Tahap Pelaksanaan Konstruksi; dan
d. Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan.
Pasal 5

(1)
(2)
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Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi
bahaya.
Potensi bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
a. Potensi bahaya tinggi, apabila pekerjaan bersifat berbahaya dan/atau
mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 100 orang dan/atau nilai
kontrak diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

b. Potensi bahaya rendah, apabila pekerjaan bersifat tidak berbahaya
dan/atau mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang
dan/atau nilai kontrak dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar
rupiah).
Pasal 6
(1)
(2)

Pelaksanaan Konstruksi dengan potensi bahaya tinggi wajib melibatkan
Ahli K3 konstruksi.
Pelaksanaan konstruksi dengan potensi bahaya rendah wajib melibatkan
Petugas K3 konstruksi.

Bagian Kedua
Penerapan SMK3 Pada Tahapan Pekerjaan Konstruksi
Pasal 7
Penerapan SMK3 Pada Tahap Pra Konstruksi
(1)
(2)

(3)

Rancangan Konseptual (Studi Kelayakan, Survei dan Investigasi) wajib
memuat telaahan aspek K3.
Penyusunan Detailed Engineering Desain (DED) wajib:
a. mengidentifikasi bahaya, menilai Risiko K3 serta pengendaliannya
pada penetapan kriteria perancangan dan pemilihan material,
pelaksanaan konstruksi, serta Operasi dan Pemeliharaan;
b. mengidentifikasi dan menganalisis Tingkat Risiko K3 dari
kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan, sesuai dengan Tata Cara
Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi pada Lampiran 1;
Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa wajib memuat:
a. potensi bahaya, jenis bahaya dan identifikasi bahaya K3 Konstruksi
yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan Dokumen Perencanaan atau
dari sumber lainnya;
b. kriteria evaluasi untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 Konstruksi
termasuk kriteria penilaian dokumen RK3K.
Pasal 8
Penerapan SMK3 pada Tahap Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

(1)
(2)
(3)

(4)
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Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat persyaratan
K3 Konstruksi yang merupakan bagian dari ketentuan persyaratan teknis.
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat ketentuan
tentang kriteria evaluasi RK3K.
Untuk pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi, wajib dipersyaratkan
rekrutmen Ahli K3 Konstruksi dan dapat dipersyaratkan sertifikat SMK3
perusahaan.
Pada saat aanwijzing, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan
persyaratan K3 Konstruksi wajib dijelaskan.

(5)

Evaluasi teknis RK3K Penawaran dilakukan terhadap sasaran dan
program K3 dalam rangka pengendalian jenis bahaya K3.
(6) Dalam evaluasi penawaran, Pokja dapat melibatkan Ahli K3
Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi apabila diantara anggotanya tidak ada
yang memiliki sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi.
(7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa RK3K Penawaran
tidak memenuhi kriteria evaluasi teknis K3 dalam dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa, maka penawaran dapat dinyatakan gugur.
(8) RK3K Penawaran yang disusun oleh Penyedia Jasa untuk usulan
penawaran dalam pemilihan penyedia barang/jasa, merupakan bagian
dari usulan teknis dalam dokumen penawaran, sebagaimana diatur
dalam pedoman terkait pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
(9) Rencana Biaya K3 harus dihitung berdasarkan kebutuhan seluruh
pengendalian risiko K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K Penawaran.
(10) Apabila Penyedia Jasa tidak memperhitungkan biaya K3 Konstruksi atau
rencana biaya K3 Konstruksi yang diperhitungkan ternyata tidak
mencukupi untuk pelaksanaan program K3 maka Penyedia Jasa tetap
wajib melaksanakan program K3 Konstruksi sesuai dengan RK3K yang
telah disetujui oleh PPK.
(11) Penyedia Jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib melengkapi
RK3K dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan
pekerjaan.
Pasal 9
Penerapan SMK3 Pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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RK3K dipresentasikan pada rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi/Pre Construction Meeting (PCM) oleh Penyedia Jasa, untuk
disahkan dan ditanda tangani oleh PPK dengan menggunakan Format
pada Lampiran 2.
RK3K yang telah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen kontrak pekerjaan konstruksi dan menjadi acuan penerapan
SMK3 pada pelaksanaan konstruksi.
Dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh beberapa Penyedia
Jasa dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO), Pemimpin KSO harus
menetapkan Kebijakan K3 Konstruksi yang berlaku untuk seluruh
Penyedia Jasa.
Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat ketidaksesuaian dalam
penerapan
RK3K
dan/atau
perubahan
dan/atau
pekerjaan
tambah/kurang, maka RK3K harus ditinjau ulang dan disetujui oleh PPK.
Dokumentasi hasil pelaksanaan RK3K dibuat oleh penyedia jasa dan
dilaporkan kepada PPK secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan
triwulan), yang menjadi bagian dari laporan pelaksanaan pekerjaan.
Apabila terjadi kecelakaan kerja, Penyedia Jasa wajib membuat laporan
kecelakaan kerja kepada PPK, Dinas Tenaga Kerja setempat, paling
lambat 2 x 24 jam.

(7)

Penyedia Jasa wajib melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja
sesuai hasil evaluasi kinerja RK3K yang dilakukan triwulanan, dalam
rangka menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan RK3K.
Pasal 10
Penerapan SMK3 Pada Tahap Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan

(1)

(2)

Pada saat pelaksanaan uji coba dan laik fungsi sistem (testing dan
commissioning) untuk penyerahan hasil akhir pekerjaan, Ahli K3
Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi harus memastikan bahwa prosedur
K3 telah dilaksanakan.
Laporan Penyerahan Hasil Akhir Pekerjaan wajib memuat hasil kinerja
SMK3, statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta usulan
perbaikan untuk proyek sejenis yang akan datang.

BAB IV
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kementerian Pekerjaan Umum
Pasal 11
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Badan Pembinaan Konstruksi
meliputi:
a. merumuskan Kebijakan tentang SMK3 Konstruksi Bidang PU di
lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
b. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU pada pekerjaan konstruksi di lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum;
d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan
sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan;
e. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja SMK3 Konstruksi
Bidang PU kepada Menteri;
f. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pembinaan penyelenggaraan
SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
g. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Menteri dan Unit Kerja Eselon I.
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Pasal 12
Pejabat Struktural Eselon I Unit Kerja Teknis
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Eselon I meliputi:
a. bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk
pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan;
b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan
penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan unit kerjanya,
mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
c. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penilaian Aspek K3
Konstruksi dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
d. melakukan koordinasi hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di
lingkungan unit kerjanya dengan Badan Pembinaan Konstruksi untuk
selanjutnya diteruskan kepada Menteri;
e. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan
sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
Pasal 13
Pejabat Struktural Eselon II Unit Kerja Teknis
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Eselon II meliputi:
a. bertanggung jawab dalam penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk
pekerjaan konstruksi di lingkungan Unit Kerja Eselon II yang
bersangkutan;
b. mengevaluasi penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan melaporkannya
kepada Unit Kerja Eselon I serta melakukan peningkatan berkelanjutan di
lingkungan Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;
c. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan
sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
Pasal 14
Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
meliputi:
a. mengkoordinasikan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU kepada Kepala
Satuan Kerja dibawahnya;
b. melaksanakan pemantauan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di
lingkungan kerjanya;
c. melaporkan hasil penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU di lingkungan
kerjanya kepada Unit Eselon I melalui Unit Eselon II;
d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan
sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
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Pasal 15
Kepala Satuan Kerja
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Satuan Kerja meliputi:
a. memfasilitasi pegawai di lingkungan kerjanya untuk menjadi Ahli K3
Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan
SMK3 Konstruksi Bidang PU pada paket pekerjaan konstruksi yang
dilaksanakan oleh PPK;
c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
butir b kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dengan tembusan
Pejabat Struktural Eselon II dan PPK terkait;
d. mengalokasikan biaya Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk
organisasi Pengguna Jasa pada DIPA Satuan Kerja, antara lain untuk:
1. penyediaan sarana dan prasarana K3;
2. program pembinaan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
e. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi
peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan
sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
Pasal 16
Pejabat Pembuat Komitmen
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
meliputi:
a. menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU untuk setiap paket pekerjaan
konstruksi;
b. mengidentifikasi dan menetapkan potensi bahaya K3 Konstruksi;
c. dalam mengidentifikasi bahaya dan menetapkan potensi bahaya K3
Konstruksi, PPK dapat mengacu hasil dokumen perencanaan atau
berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi;
d. menetapkan
Harga
Perkiraan
Sendiri
(HPS)
yang
didalamnya
memperhitungkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
e. menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat
ketentuan penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
f. membahas dan mengesahkan RK3K yang disusun oleh Penyedia Jasa pada
saat rapat persiapan pelaksanaan, atas dasar rekomendasi Ahli K3
Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi;
g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK3K;
h. melakukan evaluasi terhadap adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja untuk bahan perbaikan dan laporan kepada Kepala Satuan Kerja;
i. dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RK3K dan evaluasi kinerja
SMK3
Konstruksi
Bidang
PU,
PPK
dibantu
oleh
Ahli
K3
Konstruksi/Petugas K3 Konstruksi dari internal dan/atau eksternal
organisasi PPK;
j. memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila
Penyedia Jasa tidak melaksanakan RK3K yang telah ditetapkan, dengan
menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2;
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k. menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko K3 apabila peringatan
ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa, dengan menggunakan
contoh format sesuai Lampiran 3.3;
l. dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan yang dapat berakibat
fatal, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah
dilakukan secara memadai;
m. segala risiko kerugian akibat penghentian pekerjaan sebagaimana pada
pasal 11 huruf d, 12 huruf e, 13 huruf c, 14 huruf d, 15 huruf e, dan pasal
16 huruf k dan huruf l di atas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
n. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi, apabila
PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k,
huruf l dan/atau huruf m di atas;
o. memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja kepada Penyedia
Jasa yang telah melaksanakan SMK3 Konstruksi dalam menyelenggarakan
paket pekerjaan konstruksi tanpa terjadi kecelakaan kerja, dengan
menggunakan contoh format sesuai Lampiran 3.4;
p. untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola, pihak yang berperan
sebagai penyelenggara wajib membuat RK3K Kegiatan Swakelola;
q. membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut
terhadap laporan kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja
konstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa.
Pasal 17
Pokja ULP
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pokja ULP meliputi:
a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan
bahwa biaya SMK3 telah dialokasikan dalam biaya umum.
b. apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU,
maka Pokja ULP wajib mengusulkan perubahan kepada PPK untuk
dilengkapi.
c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai kriteria yang
didalamnya memuat:
1. Uraian Pekerjaan;
2. Potensi Bahaya;
3. Identifikasi bahaya K3;
4. Persyaratan RK3K sebagai bagian dari dokumen usulan teknis;
5. Evaluasi teknis untuk menilai pemenuhan persyaratan K3 yang
tertuang dalam RK3K, dilakukan terhadap sasaran dan program K3;
6. Mensyaratkan Ahli K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai
potensi bahaya K3 tinggi dan dapat mensyaratkan sertifikat SMK3
perusahaan;
7. Melibatkan Petugas K3 Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai
potensi bahaya K3 rendah.
d. memberikan penjelasan pada saat aanwijzing serta menuangkannya dalam
berita acara aanwijzing tentang potensi dan identifikasi bahaya dari
pekerjaan konstruksi yang akan dilelangkan.
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e. menilai pemenuhan RK3K terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan
Pemilihan Barang/Jasa.
Bagian Kedua
Penyedia Jasa
Pasal 18
Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
Tugas dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Perencana Konstruksi meliputi
membuat telaahan aspek K3 dalam perencanaan pekerjaan konstruksi bidang
PU.
Pasal 19
Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi
meliputi:
a. berhak meminta penjelasan kepada Pokja ULP tentang Risiko K3
Konstruksi termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi pada
saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (aanwizjing) atau pada waktu sebelum
batas akhir pemasukan penawaran;
b. menyampaikan RK3K Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;
c. apabila ditetapkan sebagai pemenang lelang maka:
1. menyampaikan RK3K yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan
yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi atau disebut Pre Construction Meeting (PCM);
2. menugaskan Ahli K3 Konstruksi untuk setiap paket pekerjaan yang
mempunyai Tingkat Potensi Bahaya K3 Tinggi atau Petugas K3
Konstruksi untuk paket pekerjaan dengan Tingkat Potensi Bahaya K3
Rendah.
d. menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi
Bidang PU dalam harga penawaran sebagai bagian dari biaya umum;
e. membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang PU
sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan;
f. melaporkan kepada PPK dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan
setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan
penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan;
g. menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari PPK;
h. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja apabila tidak menyelenggarakan SMK3 Konstruksi Bidang PU sesuai
dengan RK3K;
i. mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja
selama kegiatan pekerjaan konstruksi;
j. melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi, termasuk inspeksi yang
meliputi:
1. Tempat kerja;
2. Peralatan kerja;
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3.
4.
5.
6.
7.

Cara kerja;
Alat Pelindung Kerja;
Alat Pelindung Diri;
Rambu-rambu; dan
Lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RK3K.

BAB V
BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Pasal 20
(1) Biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dialokasikan dalam
biaya umum yang mencakup:
a. Penyiapan RK3K;
b. Sosialisasi dan promosi K3;
c. Alat pelindung kerja;
d. Alat pelindung diri;
e. Asuransi dan perijinan;
f. Personil K3;
g. Fasilitas sarana kesehatan;
h. Rambu-rambu; dan
i. Lain-lain terkait pengendalian risiko K3.
(2) Rencana biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU menjadi
bagian dari RK3K, yang disepakati dan disetujui pada saat rapat persiapan
pelaksanaan pekerjaan konstruksi (Pre Construction Meeting).

BAB VI
SANKSI
Pasal 21
PPK yang tidak melaksanakan aturan SMK3 sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Menteri ini maka dapat dikenakan Sanksi Administrative
sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Seluruh lampiran dalam peraturan menteri ini yang meliputi lampiran 1: Tata
Cara Penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi, Lampiran 2: Format Rencana
K3 Kontrak (RK3K), Lampiran 3: Format Surat Peringatan, Surat Penghentian
Pekerjaan Dan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
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Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 24
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 April 2014
MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 628
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 05/PRT/M/2014
TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

LAMPIRAN 1

TATA CARA PENETAPAN TINGKAT RISIKO K3
KONSTRUKSI

LAMPIRAN 2

FORMAT RENCANA K3 KONTRAK (RK3K)

LAMPIRAN 3

FORMAT

SURAT

PENGHENTIAN

PERINGATAN,

PEKERJAAN

DAN

KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA
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SURAT
SURAT

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2014
TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN
UMUM

1. Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap

keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan yang
dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan
konstruksi.

2. Penilaian

Tingkat

Risiko

K3

Konstruksi

dapat

dilakukan

dengan

memadukan nilai kekerapan/frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3
dengan keparahan/kerugian/dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

3. Penentuan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya Risiko K3Konstruksi

seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Nilai Kekerapan Terjadinya Risiko K3 Konstruksi
Nilai

Kekerapan

1 (satu)

Jarang terjadi dalam kegiatan konstruksi

2 (dua)

Kadang-kadang terjadi dalam kegiatan konstruksi

3 (tiga)

Sering terjadi dalam kegiatan konstruksi

4. Penentuan nilai keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan akibat

Risiko K3 Konstruksi seperti dinyatakan dengan nilai pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Nilai Keparahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan akibat
Risiko K3 Konstruksi.
TINGKAT

KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK
ORANG

HARTA
BENDA

NILAI

LINGKUNGAN KESELAMATAN
UMUM

RINGAN

1

SEDANG

2

BERAT

3

Contoh pengisian tabel 1.2 dapat dilihat pada tabel 1.4
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5. Tingkat Risiko K3 Konstruksi (TR) adalah hasil perkalian antara nilai

kekerapan terjadinya Risiko K3 Konstruksi (P) dengan nilai keparahan yang
ditimbulkan (A).

Hasil Perhitungan Tingkat Risiko K3 Konstruksi dapat dijelaskan dengan
Tabel 1.3.

Tabel 1.3.Nilai
.Nilai Tingkat Risiko K3 Konstruksi
Konstruksi.
Keparahan (A
Akibat)

TINGKAT RISIKO K3
KONSTRUKSI
Kekerapan

1

2

3

1

1

2

3

2

2

4

6

3

3

6

9

Keterangan:
: Tingkat Risiko K3 Rendah;

: Tingkat Risiko K3 Sedang; dan

: Tingkat Risiko K3 Tinggi.
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Tabel 1.4. Contoh Nilai Keparahan atau Kerugian atau Dampak Kerusakan akibat Risiko K3 Konstruksi.
TINGKAT KEPARAHAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JARINGAN PERPIPAAN AIR LIMBAH
KEGIATAN PENGGALIAN TANAH SEDALAM 4 M
KEPARAHAN/KERUGIAN/DAMPAK
TINGKAT

RINGAN

SEDANG

BERAT
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ORANG

HARTA/BENDA

LINGKUNGAN

KESELAMATAN UMUM

Terpeleset, polusi debu, terserempet,
(cukup pengobatan P3K atau klinik) tetap
dapat lanjut bekerja (tidak kehilangan hari
kerja)
Tersengat aliran listrik, menghirup gas
beracun, terkilir, memerlukan
pengobatan diluar lokasi kegiatan
(Puskesmas atau Rumah Sakit), karena
Klinik dilokasi kegiatan tidak
tersedia/mampu, Maksimum istirahat di
rumah/diluar lokasi kegiatan selama 2X24
jam
Tersengat aliran listrik, menghirup gas
beracun, Patah kaki, gegar otak,
meninggal, Luka berat, dirawat-inap di
rumah sakit, atau kehilangan hari kerja
diatas 2 x 24 jam, atau Cacat fungsi atau
organ, meninggal.

Gangguan pada kendaraan atau alat berat,
namun tidak menyebabkan pekerjaan
terhambat dan dapat diperbaiki dalam
waktu 1x24 jam.
Kerusakan alat berat misalnya: As roda
patah , Alat berat terguling dan
menyebabkan kerusakan, Waktu
perbaikan dibutuhkan 1 sampai 7 hari

Terdapat ceceran
tanah galian sehingga
mengganggu
lingkungan sekitar
Terdapat polusi debu,
kebisingan, ada
keluhan dari
masyarakat sekitar dan
masyarakat pengguna
jalan

Jalan menjadi sempit
(lalu lintas
terganggu/macet, ada
kecelakaan lalu lintas)
Kendaraan terperosok
dalam lubang galian,

Dinding saluran ambruk, lokasi galian
ambles, alat rusak berat, jaringan utilitas
bawah tanah terganggu (kabel listrik
putus, pipa PAM pecah, kabel telepon
putus, pipa gas pecah), mengakibatkan
tidak berfungsinya fasilitas umum
tersebut, Waktu pemulihan dibutuhkan
diatas 7 hari

NILAI

1

2

• sering terjadi tabrakan
kendaraan,
• masyarakat
sekitar
terkena ISPA akibat
polusi debu

3

Tabel 1.5 Format penetapan Tingkat Risiko K3 Konstruksi.

No.
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Orang

PEKERJAAN BERISIKO
K3

Identifikasi Bahaya

(2)

(2a)

Nilai Rata-Rata Sub.Total
Nilai Rata-Rata Total
KESIMPULAN TINGKAT RISIKO K3

K = kekerapan
A = akibat (keparahan)
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Harta Benda

Lingkungan

Keselamatan Umum

K

A

TR=(KxA)

K

A

TR=(KxA)

K

A

TR=(KxA)

K

A

TR=(KxA)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
TINGGI/SEDANG/KECIL

#DIV/0!

Cara perhitungan tingkat keparahan dihitung berdasarkan rata-rata tingkat
keparahan pada orang, harta benda, lingkungan, dan keselamatan umum.
Untuk tingkat keparahan pada orang yang mengakibatkan kematian maka
nilai tingkat keparahan adalah 3 (berat) tanpa harus memperhitungkan nilai
rata-rata.

6. Apabila setelah dilakukan upaya-upaya pengendalian Risiko K3, masih

menyisakan Risiko K3 Tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian
tambahan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOKO KIRMANTO
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LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM

FORMAT RK3K PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

RK3K Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dibuat oleh Penyedia Jasa untuk
pelaksanaan kontrak, dibahas dan ditetapkan oleh PPK pada saat rapat
persiapan pelaksanaan.

.................

RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA KONTRAK (RK3K)

[Logo & Nama
Perusahaan]

[digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan]

DAFTAR ISI
A. Kebijakan K3
B. Organisasi K3
C. Perencanaan K3
C.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian
Risiko K3, Penanggung Jawab
C.2. Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya
C.3. Sasaran dan Program K3
D. Pengendalian Operasional K3
E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
F. Tinjauan Ulang Kinerja K3
A. KEBIJAKAN K3
[Berupa pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menerapkan K3
berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undangan K3 yang
dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh Manajer
Proyek/Kepala Proyek]
A.1. Perusahaan Penyedia Jasa harus menetapkan Kebijakan K3 pada
kegiatan konstruksi yang dilaksanakan.
A.2. Kepala Proyek/Project Manager harus mengesahkan Kebijakan K3
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A.3. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1. Mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja serta peningkatan berkelanjutan SMK3;
2. Mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan
undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3;

perundang-

3. Sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3.
B. ORGANISASI K3
Contoh:
Penanggung Jawab

Emergency/

P3K

K3

Kebakaran

kedaruratan

C. PERENCANAAN K3
Penyedia jasa wajib membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala
Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab untuk
diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan.
C.1.
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian
Risiko K3, dan Penanggung Jawab
Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas,
Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab sesuai dengan format
pada Tabel 2.1.
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TABEL 2.1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, SKALA PRIORITAS, PENGENDALIAN RISIKO K3, DAN PENANGGUNG JAWAB
Nama Perusahaan
Kegiatan
Lokasi
Tanggal dibuat

:
:
:
:

..................
..................
..................
..................

halaman : ….. / …..
PENILAIAN RISIKO

NO
(1)
1

Dst.
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URAIAN
PEKERJAAN
(2)
Pekerjaan
galian pada
basement
bangunan
gedung
dengan
kondisi tanah
labil

IDENTIFIKASI
BAHAYA
(3)
Tertimbun

KEKERAP
AN

KEPARAH
AN

TINGKAT
RISIKO

(4)
3

(5)
3

(6)
9
(Tinggi)

SKALA
PRIORITAS

PENGENDALIAN
RISIKO K3

(7)
1

(8)
1.1. Penggunaan turap
1.2. Menggunakan
metode pemancangan
1.3. Menyusun
instruksi kerja
pekerjaan galian
1.4. Menggunakan
rambu peringatan dan
barikade
1.5. Melakukan
pelatihan kepada
pekerja
1.6 Pengunaan APD
yang sesuai

PENANGGUNG
JAWAB
(Nama Petugas)
(9)
Pengawas lapangan/
quality engineer

Ketentuan Pengisian Tabel 2.1:
Kolom
(1)

:

Nomor urut uraian pekerjaan.

Kolom
(2)

: Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai
risiko K3 yang tertuang di dalam dokumen
pelelangan.

Kolom
(3)

: Diisi dengan identifikasi bahaya yang akan
timbul dari seluruh item pekerjaan yang
mempunyai risiko K3.

Kolom
(4)

: Diisi dengan nilai (angka) kekerapan terjadinya
kecelakaan.

Kolom
(5)

: Diisi dengan nilai (angka) keparahan.

Kolom
(6)

: Perhitungan tingkat risiko K3 adalah nilai
kekerapan x keparahan.

Kolom
(7)

: Penetapan
skala
prioritas
ditetapkan
berdasarkan item pekerjaan yang mempunyai
tingkat risiko K3 tinggi, sedang dan kecil,
dengan penjelasan: prioritas 1 (risiko tinggi),
prioritas 2 (risiko sedang), dan prioritas 3 (risiko
kecil). Apabila tingkat risiko dinyatakan tinggi,
maka item pekerjaan tersebut menjadi prioritas
utama (peringkat 1) dalam upaya pengendalian.

Kolom
(8)

: Diisi bentuk pengendalian risiko K3. Bentuk
pengendalian risiko menggunakan hirarki
pengendalian risiko (Eliminasi, Substitusi,
Rekayasa, Administrasi, APD), diisi oleh
Penyedia Jasa pada saat penawaran (belum
memperhitungkan penilaian risiko dan skala
prioritas.
Keterangan :
1. Eliminasi adalah mendesain ulang pekerjaan
atau mengganti material/ bahan sehingga
bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi.
Contoh: seorang pekerja harus menghindari
bekerja di ketinggian namun pekerjaan tetap
dilakukan dengan menggunakan alat bantu.
2. Substitusi adalah mengganti dengan metode
yang lebih aman dan/ atau material yang
tingkat bahayanya lebih rendah.
Contoh: penggunaan tangga diganti dengan
alat angkat mekanik kecil untuk bekerja di
ketinggian.
3. Rekayasa
teknik
adalah
melakukan
modifikasi teknologi atau peralatan guna
menghindari terjadinya kecelakaan.
Contoh: menggunakan perlengkapan kerja
atau peralatan lainnya untuk menghindari
terjatuh pada saat bekerja di ketinggian .
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4. Administrasi adalah pengendalian melalui
pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara
aman.
Contoh: pengaturan waktu kerja (rotasi
tempat
kerja)
untuk
mengurangi
terpaparnya/ tereksposnya pekerja terhadap
sumber bahaya, larangan menggunakan
telepon
seluler
di
tempat
tertentu,
pemasangan rambu-rambu keselamatan .
5. APD adalah alat pelindung diri yang
memenuhi standard dan harus dipakai oleh
pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan
jenis pekerjaannya.
Contoh: Pemakaian kacamata las dan sarung
tangan kulit pada pekerjaan pengelasan.
Kolom
(9)

:

Diisi penanggung jawab
pengendali risiko K3.

(nama

petugas)

Contoh penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan
Pengendalian Risiko yang dilakukan pada kegiatan Survei Pengukuran
dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Deskripsi singkat situasi dan kondisi lokasi pekerjaan:
Pengukuran topografi daerah aliran Sungai Kalimas sepanjang 10 Km
melalui lembah pegunungan, yang mencakup wilayah hutan yang
kemungkinan terdapat binatang buas dan binatang berbisa, serta
adanya tebing-tebing batuan yang curam, serta adanya tebing tanah
yang riskan terjadi longsor, serta genangan air dan kolam berlumpur
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CONTOH
Tabel 2.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab pada
Kegiatan Survei Pengukuran
Nama Perusahaan
Kegiatan
Lokasi
Tanggal dibuat

:
:
:
:

PT Bayu Laksana
Survei Pengukuran
Lembah Argojati
..................

halaman : ….. / …..

PENILAIAN RISIKO
NO
(1)
1
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URAIAN
PEKERJAAN

IDENTIFIKASI
BAHAYA

(2)
Survei
Pendahuluan

(3)
• Hewan buas
• Hewan
berbisa
• Serangga
berbahaya
• Terperosok
• Tenggelam
• Gas
berbahaya
dan beracun

KEKERAPAN

KEPARAHAN

(4)
3

(5)
3

TINGKAT
RISIKO
(6)
9
(Tinggi)

SKALA
PRIORITAS

PENGENDALIAN
RISIKO K3

(7)
1

(8)
• Gunakan pemandu
berpengalaman
• Tetapkan prosedur dan
metode route survei
pendahuluan untuk bahan
membuat program/
metode survei yang
selamat
• Gunakan baju dan Alat
Pelindung Diri sesuai
bahaya yang dihadapi
(baju rapat, helm, sarung
tangan, sepatu

PENANGGUNG
JAWAB
(Nama Petugas)
(9)
Surveyor

PENILAIAN RISIKO
NO

URAIAN
PEKERJAAN

IDENTIFIKASI
BAHAYA

KEKERAPAN

KEPARAHAN

TINGKAT
RISIKO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.

Penetapan
titik-titik BM
dan titik-titik
polygon dan
pengukuran
elevasi dan
jarak

• Hewan buas
• Hewan
berbisa
• Serangga
berbahaya
• Terperosok
• Tenggelam ke
dalam
genangan
atau lumpur
• Gas
berbahaya
dan beracun
• Terjatuh dari
tebing curam
• Terseret arus
sungai

3

3
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SKALA
PRIORITAS

PENGENDALIAN
RISIKO K3

(6)

(7)

9
(Tinggi)

1

(8)
keselamatan, pelampung
dsbnya.)
• Detector gas beracun dan
berbahaya
• Obat/cream pelindung
kulit, kotak P3K dan obat
anti bisa
• Tetapkan dan gunakan
prosedur survei
pengukuran yang paling
selamat, termasuk metode
pengukuran pada lokasi
berbahaya, pada
ketinggian, pada area
genangan, perlunya akses
tali-temali dsb.
• Gunakan alat pengukur
jarak jauh dan otomatis
(misalnya laser dsb.)
• Gunakan pemandu
berpengalaman
• Lakukan analsis bahaya
lebih dulu setiap akan
memulai kegiatan
• Gunakan baju dan Alat

PENANGGUNG
JAWAB
(Nama Petugas)
(9)

Surveyor

PENILAIAN RISIKO
NO

URAIAN
PEKERJAAN

IDENTIFIKASI
BAHAYA

KEKERAPAN

KEPARAHAN

TINGKAT
RISIKO

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.

... dst

Dibuat Oleh
Penanggung Jawab Lapangan/ Team Leader

(…………………………………………….)
Penyedia Jasa
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SKALA
PRIORITAS

PENGENDALIAN
RISIKO K3

(7)

(8)
Pelindung Diri sesuai
bahaya yang dihadapi
(baju rapat, helm, sarung
tangan sepatu
keselamatan, pelampung,
masker, full-body harness
jika di ketinggian, dsb)
• Sediakan kotak P3K, obat
anti bisa, obat pelindung
kulit dan perlengkapan
darurat.

PENANGGUNG
JAWAB
(Nama Petugas)
(9)

C.2. Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya
Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3 yang
digunakan sebagai acuan
dalam melaksanakan SMK3 Konstruksi
Bidang PU antara lain sebagai berikut :
1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan
SMK3;
3. ............. [diisi Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan K3
lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan SMK3
Konstruksi Bidang PU]
C.3. Sasaran dan Program K3
C.3.1. Sasaran
1. Sasaran Umum:
Nihil Kecelakaan Kerja yang fatal (Zero Fatal Accidents) pada
pekerjaan konstruksi.
2. Sasaran Khusus:
Sasaran khusus adalah sasaran rinci dari setiap pengendalian
risiko yang disusun guna tercapainya Sasaran Umum, contoh
sebagaimana Tabel 3.3. Penyusunan Sasaran dan Program K3.
C.3.2. Program K3
Program K3 meliputi sumber daya, jangka waktu, indikator pencapaian,
monitoring, dan penanggung jawab, contoh sebagaimana Tabel 3.3.
Penyusunan Sasaran dan Program K3.
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TABEL 2.3. TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3
Nama Perusahaan
Kegiatan
Lokasi
Tanggal dibuat

:
:
:
:

..................
..................
..................
..................

SASARAN KHUSUS
NO

(1)
1

URAIAN
PEKERJAAN
(2)
Pekerjaan
galian pada
basement
bangunan
gedung
dengan
kondisi
tanah labil

PENGENDA
LIAN
RISIKO
(3)
1.1.
Penggunaan
turap

1.2.
Menggunak
an metode
pemancang
an
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PROGRAM

TOLOK
UKUR

SUMBER
DAYA

(4)
Seluruh
pekerjaa
n galian
dipastik
an
memenu
hi
prinsip
keselam
atan

(5)
Penggunaa
n turap
memenuhi
spesifikasi
……
(ditetapkan
quality
enginering)

(6)
- Bahan
(Turap,
peralatan
kerja, dll
yang
terkait)
- SDM
sesuai
dengan
kebutuhan

Tersedia
nya
metode

Sesuai
dengan
metode
yang telah
ditetapkan

Dokumen
(manual
instruction
/petunjuk
kerja

URAIAN

JANGKA
WAKTU

INDIKATOR
PENCAPAIAN

MONITORIN
G

PENANGGUN
G JAWAB

(7)
Sebelum
bekerja
harus
sudah
lengkap

(8)
Turap
terpasang
sesuai
gambar dan
spesifikasi

(9)
Checklist

(10)
Pengawas
/petugas
terkait

Sesuai
jadwal
pelaksana
an

Tertib
melaksanaka
n sesuai
metode

Checklist

Quality
Engineer

BIAYA
(Rp)
(11)

SASARAN KHUSUS
NO

URAIAN
PEKERJAAN

PENGENDA
LIAN
RISIKO

(1)

(2)

(3)
1.3.
Menyusun
instruksi
kerja
pekerjaan
galian
1.4.
Menggunak
an rambu
peringatan
dan
barikade

1.5.
Melakukan
pelatihan
kepada
pekerja
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PROGRAM

URAIAN

TOLOK
UKUR

SUMBER
DAYA

(4)
Tersedia
nya
instruks
i kerja

(5)
Sesuai
dengan
instruksi
kerja

(6)
Dokumen
petunjuk
kerja

Seluruh
lokasi
galian
diberika
n rambu
dan
barikade
standar

Rambu
dan
barikade
standar
(Dicari
contor dari
jasa
marga,
NFPA)
Lulus tes
dan paham
mengenai
sistem
keselamata
n galian

Seluruh
pekerja
terkait
telah
mengiku
ti
pelatiha
n dan
penyulu

JANGKA
WAKTU

INDIKATOR
PENCAPAIAN

MONITORIN
G

PENANGGUN
G JAWAB

(7)
Sesuai
jadwal
pelaksana
an

(8)
Tertib
melaksanaka
n petunjuk
kerja

(9)
Checklist

(10)
Quality
Engineer

- Rambu
dan
barikade
- SDM
sesuai
dengan
kebutuhan

Sebelum
bekerja
harus
sudah
lengkap

100% sesuai
standar

Checklist

Petugas K3

Instruktur,
program,
materi/mo
dul, tes
pemahama
n, dan
peserta.

Sebelum
bekerja
harus
sudah
terlatih

100% lulus
dan paham

Evaluasi
hasil
penyuluhan
/pelatihan

Petugas K3,
unit
pelatihan/HR
D

BIAYA
(Rp)
(11)

SASARAN KHUSUS
NO

URAIAN
PEKERJAAN

PENGENDA
LIAN
RISIKO

(1)

(2)

(3)

1.6
Pengunaan
APD yang
sesuai
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URAIAN

(4)
han

Seluruh
pekerja
menggu
nakan
APD
standar

PROGRAM

TOLOK
UKUR

SUMBER
DAYA

JANGKA
WAKTU

(5)

(6)

(7)

- SNI helm,
masker &
sepatu
(Dicari)
- Jumlah
pekerja

Masker,
sepatu
keselamata
n,
pelindung
kepala

Sebelum
bekerja
harus
sudah
lengkap

INDIKATOR
PENCAPAIAN

MONITORIN
G

PENANGGUN
G JAWAB

(8)

(9)

(10)

100% sesuai
standar

Disediakan
petugas
yang
melakukan
pengawasan
selama
pekerjaan
galian
berlangsung

Inspektor
K3/petugas
pengawas
pelaksanaan
pekerjaan

BIAYA
(Rp)
(11)

Ketentuan Pengisian Tabel 2.3.:
Kolom (1)

: Nomor urut kegiatan.

Kolom (2)

: Diisi seluruh item pekerjaan yang mempunyai risiko K3 yang
tertuang di dalam dokumen pelelangan.

Kolom (3)

: Diisi pengendalian risiko merujuk pada Tabel 3.1. kolom (8).

Kolom (4)

: Diisi uraian dari sasaran khusus yang ingin dicapai terhadap
pengendalian risiko pada kolom (3).

Kolom (5)

: Tolok

ukur

merupakan

ukuran

yang

bersifat

kualitatif

ataupun kuantitatif terhadap pencapaian sasaran pada kolom
(4)
Kolom (6)

: Diisi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan
program kerja atas sasaran yang hendak dicapai dari kolom
(5)

Kolom (7)

: Diisi jangka waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan
program kerja atas sasaran khusus yang hendak dicapai.

Kolom (8)

: Indikator

pencapaian

adalah

ukuran

keberhasilan

pelaksanaan program.
Kolom (9)

: Diisi bentuk-bentuk monitoring yang dilaksanakan dalam
rangka memastikan bahwa pencapaian sasaran dipenuhi
sepanjang waktu pelaksanaan

Kolom

: Penanggung jawab pelaksana program

(10)
Kolom

: Diisi biaya kebutuhan pelaksanaan program

(11)

D. Pengendalian Operasional
Pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja, yang
harus mencakup seluruh upaya pengendalian pada Tabel 2.3., diantaranya
:
1. Menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan SMK3 yang dituangkan dalam
Struktur Organisasi K3 beserta Uraian Tugas.
2. Upaya pengendalian berdasarkan lingkup pekerjaan sesuai pada contoh
Tabel 2.3.;
3. Prediksi dan rencana penanganan kondisi keadaan darurat tempat
kerja;
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4. Program-program detail pelatihan sesuai pengendalian risiko pada
contoh Tabel 2.3.;
5. Sistem pertolongan pertama pada kecelakaan;
6. Disesuaikan kebutuhan tingkat pengendalian risiko K3 seperti yang
tertera pada contoh Tabel 3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko,
Skala Prioritas, Pengendalian Risiko K3, dan Penanggung Jawab.

E. Pemeriksaan dan Evaluasi Kinerja K3
Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada
kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D. (Pengendalian Operasional)
berdasarkan upaya pengendalian pada bagian C (Perencanaan K3) sesuai
dengan uraian Tabel 2.3. (Sasaran dan Program K3).

F. Tinjauan Ulang K3
Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E. diklasifikasikan
dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana ditetapkan
pada Tabel 2.3. Sasaran dan Program K3.
Hal-hal yang tidak sesuai, termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja
dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

Dibuat oleh,

[Penanggung Jawab Lapangan/Team Leader]

( …………………………)
Penyedia Jasa

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOKO KIRMANTO
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LAMPIRAN 3
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 05/PRT/M/2014
TENTANG
PEDOMAN
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM

FORMAT SURAT PERINGATAN PERTAMA

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

Nomor
: ....................
Lampiran : ....................

...................., ............................ 20.....

Kepada Yth.:
.................................. [nama Direktur Utama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
.................................. [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
di............................... [alamat badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Perihal :
Surat Peringatan Pertama dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan
.................... .................... .................... .................... ....................
.................... .................... .................... .

Dengan hormat,
Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap:
Inspeksi Persiapan Pekerjaan ....................
Inspeksi Proses ....................
Inspeksi Akhir Pekerjaan ....................
Inspeksi Peralatan Keselamatan Kerja ....................
Pemakaian Alat Pelindung Diri ....................
Laporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja ..................
Kebersihan Tempat Kerja ....................
.................... dst.,
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dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Penyedia
Pekerjaan Konstruksi karena belum/tidak melakukan Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara benar, sesuai
dengan Rencana Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak
(RK3K).
Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk
melakukan upaya perbaikan dalam waktu 1 (satu ) minggu terhitung
diterbitkannya Surat Peringatan Pertama ini. Apabila Surat Peringatan
Pertama ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan memberikan Surat
Peringatan Kedua.

Satuan Kerja ....................
Pejabat Pembuat Komitmen ....................
[tanda tangan]
[nama lengkap]
NIP. ....................
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FORMAT SURAT PERINGATAN KEDUA

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

Nomor
: ....................
Lampiran : ....................

..................., ........................... 20.....

Kepada Yth.:
.................................. [nama Direktur Utama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
.................................. [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
di............................... [alamat badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Perihal : Surat Peringatan Kedua dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan
.................... .................... .................... .................... ....................
.................... .................... .................... ....................

Dengan hormat,
Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Tim Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap upaya tindak lanjut Penyedia Pekerjaan
Konstruksi terhadap Surat Peringatan Pertama Nomor ..............................
yang diterbitkan tanggal .............................., dengan memperhatikan:
Batas waktu perbaikan yang diberikan, terlewati
Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali
Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai
Terjadi kecelakaan, setelah Surat Peringatan Pertama
..............................
.............................. dst.,
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dengan ini kami memberikan Surat Peringatan Kedua kepada Penyedia
Pekerjaan Konstruksi karena belum/ tidak menindaklanjuti Surat
Peringatan Pertama secara benar, sesuai dengan Rencana Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3K).

Kami memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa untuk melakukan
perbaikan dalam waktu 1 (satu ) minggu, terhitung diterbitkannya Surat
Peringatan Kedua ini. Apabila Surat Peringatan Kedua ini tidak
ditindaklanjuti, maka kami akan mengeluarkan Surat Penghentian
Pekerjaan untuk sementara.

Satuan Kerja ....................
Pejabat Pembuat Komitmen ....................
[tanda tangan]
[nama lengkap]
NIP. ....................
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FORMAT SURAT PENGHENTIAN PEKERJAAN

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

Nomor
: ....................
Lampiran : ....................

...................., ............................ 20.....

Kepada Yth.:
.................................. [nama Direktur Utama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
.................................. [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
di............................... [alamat badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Perihal : Surat Penghentian Pekerjaan dalam Pelaksanaan Paket
Pekerjaan .................... .................... .................... ....................
.................... .................... .................... .................... ....................

Dengan hormat,
Dengan merujuk dan memperhatikan:
Surat Peringatan Pertama No. .........................., Tanggal .........................;
Surat Peringatan Kedua No. ........................, Tanggal .............................;
Pasal 16 ayat (13) Permen PU No…..Tahun…. berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi penerapan K3, bahwa:
Batas waktu perbaikan, terlampaui
Upaya perbaikan, tidak dilakukan sama sekali
Upaya perbaikan, dilakukan tidak memadai
Terjadi kecelakaan/sakit akibat kerja
..............................
.............................. dst.,
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dengan ini kami memberikan Surat Penghentian Pekerjaan untuk
sementara kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi sampai dengan
dilaksanakannya Upaya perbaikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja secara benar, sesuai dengan Rencana Kerja Keselamatan dan
Kesehatan Kerja – Kontrak (RK3K).

Segala risiko akibat dari penghentian pekerjaan ini, baik material maupun
non-material menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Pekerjaan
Konstruksi.

Satuan Kerja ....................
Pejabat Pembuat Komitmen ....................
[tanda tangan]
[nama lengkap]
NIP. ....................
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FORMAT SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA

Contoh

[KOP SURAT SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN]

SURAT KETERANGAN NIHIL KECELAKAAN KERJA

Yang bertandatangan dibawah ini:
........................................ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]
........................................ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]

Menerangkan bahwa:
..................................... [nama badan usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi]
..................................... [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]

Telah
menyelesaikan
Paket
Pekerjaan
............................................................. berdasarkan Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK) dengan Nomor .............................................................
dengan waktu penyelesaian selama ...... (..........dalam huruf.........) hari
kalender, terhitung mulai tanggal ............ bulan ............ tahun ............
sampai dengan tanggal ............ bulan ............ tahun ............ dan selama
melaksanakan pekerjaan tersebut telah menjalankan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi) Bidang Pekerjaan
Umum dengan pencapaian …. Jam kerja”Nihil Kecelakaan Kerja” .
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
..................., ...... .................... 20.....
Pejabat Pembuat Komitmen .......................................................,
[tanda tangan]
[nama lengkap]
NIP. ....................

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DJOKO KIRMANTO
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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/PRT/M/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR
05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

dapat berpotensi terjadinya kecelakaan konstruksi yang
membahayakan

keselamatan

pekerja,

keselamatan

publik, keselamatan harta benda, dan keselamatan
lingkungan

sehingga

pekerjaan

konstruksi

untuk
perlu

menjamin

keselamatan

membentuk

Komite

Keselamatan Konstruksi;
b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor

05/PRT/M/2014

tentang

Pedoman

Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
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Mengingat:

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah
beberapa

kali

diubah, terakhir

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5949);
3. Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi
Bidang

Pekerjaan

Umum

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata

Kerja

Perumahan

Kementerian
Rakyat

Pekerjaan

(Lembaran

Umum

Negara

dan

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana diubah
dengan

Peraturan

Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi
Umum

dan

dan

Tata

Kerja

Perumahan

Kementerian

Rakyat

Pekerjaan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN

MENTERI

PERUMAHAN

RAKYAT

PERATURAN

MENTERI

PEKERJAAN
TENTANG

UMUM

DAN

PERUBAHAN

ATAS

PEKERJAAN

UMUM

NOMOR

05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN

DAN

KESEHATAN

KERJA

(SMK3)

KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem
Manajemen

Keselamatan

Dan

Kesehatan

Kerja

(SMK3)

Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum diubah sebagai berikut:
1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 13a dan mengubah angka 14,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang
selanjutnya disingkat K3 Konstruksi adalah segala
kegiatan

untuk

menjamin

dan

melindungi

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui
upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
2.

Sistem

Manajemen

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang
selanjutnya disingkat SMK3 Konstruksi Bidang PU
adalah bagian dari sistem manajemen organisasi
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka
pengendalian

risiko

K3

pada

setiap

pekerjaan

konstruksi bidang Pekerjaan Umum.
3.

Pekerjaan

Konstruksi

adalah

keseluruhan

atau

sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
bangunan
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instalasi
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mekanikal dan elektrikal serta jasa pelaksanaan
lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu.
4.

Ahli K3 Konstruksi adalah tenaga teknis yang
mempunyai

kompetensi

khusus

di

bidang

K3

Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi SMK3 Konstruksi yang dibuktikan
dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang
diterbitkan

oleh

lembaga

atau

instansi

yang

berwenang sesuai dengan Undang-Undang.
5.

Petugas K3 Konstruksi adalah petugas di dalam
organisasi

Pengguna

Penyedia

Jasa

Jasa

dan/atau

organisasi

yang

telah

mengikuti

teknis

SMK3

Konstruksi

pelatihan/bimbingan

Bidang PU, dibuktikan dengan surat keterangan
mengikuti

pelatihan/bimbingan

teknis

SMK3

Konstruksi Bidang PU.
6.

Potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik
pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi,
bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan
lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan,
kerusakan,

kerugian,

kecelakaan,

kebakaran,

peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja.
7.

Penyakit

Akibat

Kerja

adalah

penyakit

yang

disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses
maupun lingkungan kerja.
8.

Risiko K3 Konstruksi adalah ukuran kemungkinan
kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda,
jiwa manusia dan lingkungan yang dapat timbul dari
sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan
konstruksi.

9.

Manajemen
terhadap

Risiko
risiko

adalah

yang

proses

dimulai

manajemen

dari

kegiatan

mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan
mengendalikan risiko.
10. Biaya SMK3 Konstruksi Bidang PU adalah biaya yang
diperlukan untuk menerapkan SMK3 dalam setiap
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pekerjaan konstruksi yang harus diperhitungkan dan
dialokasikan oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
11. Rencana K3 Kontrak yang selanjutnya disingkat
RK3K

adalah

dokumen

lengkap

rencana

penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan
merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak
suatu

pekerjaan

konstruksi,

yang

dibuat

oleh

Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa,
untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi
antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam
penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU.
12. Monitoring

dan

Evaluasi

K3

Konstruksi

yang

selanjutnya disingkat Monev K3 Konstruksi adalah
kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja
Penyelenggaraan
pengumpulan

K3

data,

Konstruksi
analisa,

yang

meliputi

kesimpulan

dan

rekomendasi perbaikan penerapan K3 Konstruksi.
13. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang
selanjutnya disingkat Pokja ULP adalah perangkat
dari ULP yang berfungsi melaksanakan pemilihan
Penyedia Barang/Jasa.
13a.Komite Keselamatan Konstruksi adalah unit yang
bertugas membantu Menteri dalam penyelenggaraan
keselamatan konstruksi.
14. Menteri

adalah

Menteri

Pekerjaan

Umum

dan

Perumahan Rakyat.
2. Menambah 1 Bagian pada BAB IV yakni Bagian Ketiga,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Komite Keselamatan Konstruksi
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3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal
yakni Pasal 19a dan Pasal 19b, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 19a
(1) Untuk

menerapkan

SMK3

pada

setiap

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibentuk Komite
Keselamatan Konstruksi.
(2) Komite

Keselamatan

Konstruksi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 19b
Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan Komite
Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19a meliputi:
a. potensi bahaya tinggi; dan/atau
b. mengalami

kecelakaan

konstruksi

yang

dapat

menimbulkan hilangnya nyawa orang;

Pasal II
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Peraturan

memerintahkan

Menteri

ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 179
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KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 66/KPTS/M/2018
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,
Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19a ayat (2)
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 02/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, perlu
membentuk Komite Keselamatan Konstruksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komite
Keselamatan Konstruksi;

Mengingat

: 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 179);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PUPR
05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
Nomor
15/PRT/M/2015
tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan
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: KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI.

JDIH Kementerian PUPR

KESATU

: Membentuk Komite Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya
disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Komite memiliki tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya tinggi;
b. melaksanakan investigasi kecelakaan konstruksi;
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri
berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, dan/atau
investigasi kecelakaan konstruksi dalam rangka mewujudkan
keselamatan konstruksi.

KETIGA

: Komite memiliki kewenangan sebagai berikut:
a. memasuki tempat kerja konstruksi;
b. meminta keterangan dari pihak-pihak terkait;
c. meminta data-data yang berhubungan dengan tugas Komite;
dan
d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan
Konstruksi.

KEEMPAT

: Tugas Komite Keselamatan Konstruksi bersifat mandiri dan
bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil
investigasi.

KELIMA

Komite dapat langsung bekerja di lapangan berdasarkan instruksi
ketua Komite.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Komite dibantu oleh Sekretariat
Komite.

KETUJUH

: Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komite
dapat dibantu pejabat dan/atau ahli di bidang yang terkait dengan
tugas dan fungsinya.

KEDELAPAN

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KESEMBILAN

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 66 /KPTS/M/2018
TENTANG
KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KESELAMATAN KONSTRUKSI
NO.

NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI

KEDUDUKAN

1.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Ketua

2.

Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.

Inspektur Jenderal

4.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Anggota
Anggota

5.

Prof. Dr. Ir. Rizal Z. Tamin

Anggota

6.

Prof. Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, MT, MH

Anggota

7.

Ir. Akhmad Suradji, Ph.D

Anggota

8.

Ir. Lazuardi Nurdin

Anggota

9.

Ir. Widjojo Adi Prakoso, M.Sc, Ph.D

Anggota

Sekretaris

SUB KOMITE JALAN DAN JEMBATAN
Ketua

1.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR

2.

Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc, Ph.D

Anggota

3.

Dr. Ir. Awal Surono, MS

Anggota

4.

Ir. Herry Vaza M.Eng.Sc, Ph.D

Anggota

5.

Dr. Ir. Wiryanto Dewobroto, MT

Anggota

6.

Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc

Anggota

SUB KOMITE SUMBER DAYA AIR
Ketua

1.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

2.

Dr. Ir. Jaya Murni Warga Dalam

Anggota

3.

Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc

Anggota

4.

Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si

Anggota

5.

Dr. Ir. Paulus Kurniawan

Anggota

6.

Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng

Anggota

SUB KOMITE BANGUNAN GEDUNG
1.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR

2.

Prof. Dr. Ir. Suprapto DEA
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Ketua
Anggota
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NO.

NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI

KEDUDUKAN

3.

Prof. Ir. R. Bambang Boediono ME, Ph.D

Anggota

4.

Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc, Ph.D

Anggota

5.

Prof. Ir. Iswandi Imran, MA.Sc, Ph.D

Anggota

6.

Iwan Suprijanto, ST, MT

Anggota

SEKRETARIAT
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Kepala Sub Direktorat Konstruksi Berkelanjutan, Direktorat
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KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR 300.K/38/M.pe/1997
TENTANG
KESELAMATAN KERJA PIPA PENYALUR MINYAK DAN GAS BUMI
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran operasi pertambangan minyak dan gas bumi melalui pipa
a.
penyalur perlu ditingkatkan upaya pencegahan timbulnya bahaya;
bahwa sehubungan dengan hal tsb pada huruf a di atas dan mengingat pada saat ini ketentuan mengenai
b.
pipa penyalur sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, dianggap perlu untuk menetapkan
Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Pertambangan
dan Energi;
Mengingat:
Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan
1.
Lembaran Negara Nomor 2070);
Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran
2.
Negara Nomor 2971);
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor. 20, Tambahan
3.
Lembaran Negara Nomor. 3031);
Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 tgl. 17 Maret 1993;
4.
5.
Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/075/M.PE/1992 tgl. 18 Februari 1992;
Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1135.K/39/M.PE/1992 tgl. 31 Agustus 1992;
6.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG KESELAMATAN KERJA PIPA
PENYALUR MINYAK DAN GAS BUMI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :
Pipa Penyalur, adalah pipa minyak dan atau gas bumi yang meliputi Pipa Alir Sumur, Pipa Transmisi
a.
Minyak, Pipa Transmisi Gas, Pipa Induk, dan Pipa Servis;
Pipa Alir Sumur, adalah pipa untuk menyalurkan minyak atau gas bumi dari kepala sumur ke stasiun
b.
pengumpul;
Pipa Transmisi Minyak, adalah pipa untuk menyalurkan minyak dari stasiun pengumpul ke tempat
c.
pengolahan, dan dari tempat pengolahan ke depot, dan dari depot ke depot atau dari depot ke pelabuhan
dan atau sebaliknya;
Pipa Transmisi Gas, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun pengumpul ke sistem meter
d.
pengukur dan pengatur tekanan, dan atau ke pelanggan besar;
Pipa Induk, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari sistem meter pengukur dan pengatur tekanan
e.
sampai Pipa Servis;
Pipa Servis, adalah pipa yang dipasang dalam persil pelanggan yang menghubungkan Pipa Induk sampai
f.
dengan inlet pengatur tekanan atau meter pelanggan;
Jarak Minimum, adalah ruang terbuka antara Pipa Penyalur dengan bangunan atau hunian tetap di
g.
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sekitarnya yang dihitung dari sisi terluar pipa ke kiri dan kanan;
Hak Lintas Pipa (Right of Way), adalah hak yang diperoleh Perusahaan untuk memanfaatkan tanah dalam
h.
menggelar, mengoperasikan dan memelihara Pipa Penyalur;
Perusahaan, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penggelaran, pengoperasian dan
i.
pemeliharaan Pipa Penyalur;
j.
Pengusaha, adalah Pemimpin Perusahaan;
Kepala Teknik, adalah penanggung jawab dari suatu kegiatan penggelaran, pengoperasian dan
k.
pemeliharaan Pipa Penyalur;
Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah pejabat Direktorat Jenderal yang diangkat Direktur Jenderal untuk
l.
mengawasi pelaksanaan keselamatan kerja minyak dan gas bumi;
Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah pejabat Direktorat Jenderal yang diangkat Direktur Jenderal
m.
untuk memimpin Pelaksana Inspeksi Tambang;
Direktur, adalah Direktur yang diserahi tugas membina dan mengawasi keselamatan kerja pertambangan
n.
minyak dan gas bumi;
Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan minyak
o.
dan gas bumi;
Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
p.
Menteri, adalah Menteri Pertambangan dan Energi.
q.
Pasal 2
(1) Tata usaha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pada Pipa
Penyalur berada dalam wewenang dan tanggung jawab Menteri.
(2) Menteri melimpahkan wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan ini kepada
Direktur Jenderal.
(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi
Tambang dan dibantu oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Pasal 3
Pengusaha bertanggung jawab penuh atas ditaatinya ketentuan2 dalam Keputusan Menteri ini.
Pengusaha yang menjalankan sendiri pimpinan dan pengawasan keselamatan kerja Pipa Penyalur
menjabat sebagai Kepala Teknik.
Dalam hal Pengusaha tidak menjalankan sendiri pimpinan dan pengawasan keselamatan kerja Pipa
Penyalur, wajib menunjuk wakilnya sebagai Kepala Teknik.
Kepala Teknik dapat dibantu oleh seorang atau lebih wakil Kepala Teknik sesuai kebutuhan.
Kepala Teknik wajib menunjuk seorang dari wakilnya sebagai penggantinya, apabila ia berhalangan atau
tidak berada di tempat selama maksimum 3 (tiga) bulan berturut-turut, kecuali apabila ditentukan lain oleh
Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
Kepala Teknik dan para wakil Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) harus
memenuhi syarat yang ditetapkan dan mendapat pengesahan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.

Pasal 4
Pelaksanaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan dan perawatan Pipa Penyalur, wajib mengikuti ketentuan
dalam Keputusan Menteri ini.
Pasal 5
Sistem perpipaan pada instalasi proses produksi, instalasi pemurnian dan pengolahan dan atau instalasi depot
minyak dan gas bumi berlaku ketentuan standar yang ditetapkan Menteri.
BAB II
PENGGELARAN PIPA PENYALUR
Pasal 6
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(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya penggelaran, perubahan dan atau perluasan Pipa
Penyalur, Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Inspeksi
Tambang mengenai
lokasi geografis;
a.
denah penggelaran Pipa Penyalur;
b.
proses diagram;
c.
jumlah perincian tenaga kerja dan perubahannya;
d.
hal2 yang dianggap perlu oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
e.
Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perubahan mengenai hal yang telah diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang.
Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan penggelaran Pipa
Penyalur.
Pasal 7
Penggelaran Pipa Penyalur baik di darat maupun di laut dapat dilakukan dengan cara ditanam atau
diletakkan di permukaan tanah.
Pipa Transmisi Gas dan Pipa Induk yang digelar di daratan wajib ditanam, dengan kedalaman minimum 1
(satu) meter dari permukaan tanah.
Desain, konstruksi dan klasifikasi lokasi penggelaran Pipa Penyalur wajib memenuhi Standar
Pertambangan Migas (SPM) yang ditetapkan Menteri.
Klasifikasi lokasi penggelaran Pipa Transmisi Minyak, Pipa Transmisi Gas dan Pipa Induk ditetapkan
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri ini.
Penggelaran Pipa Alir Sumur wajib memenuhi ketentuan Jarak Minimum sekurang-kurangnya 4 (empat)
meter.
Pasal 8
Pengusaha wajib menyediakan tanah untuk tempat digelarnya Pipa Penyalur dan ruang untuk Hak Lintas
Pipa (Right of Way) serta memenuhi ketentuan Jarak Minimum.
Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Pengusaha dengan cara
membeli, membebaskan, menyewa atau mendapatkan izin dari instansi pemerintah, badan hukum atau
perorangan.
Pemegang hak atas tanah yang telah memberikan Hak Lintas Pipa (Right of Way) dilarang menghalanghalangi Pengusaha dalam pelaksanaan penggelaran, pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Penyalur.
Pasal 9
Pipa Transmisi Gas dan Pipa Induk yang digelar di daratan dengan tekanan lebih dari 16 (enam belas)
bar, harus dirancang sesuai ketentuan klasifikasi lokasi kelas 2 (dua) serta memenuhi ketentuan Pasal 7,
dengan Jarak Minimum ditetapkan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter.
Pipa Transmisi Gas dan Pipa Induk yang digelar di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dirancang dengan ketentuan klasifikasi lokasi kelas 1 (satu) dalam hal data perencanaan lingkungan
jangka panjang yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat menjamin klasifikasi lokasi tidak berubah,
dengan ketentuan Jarak Minimum ditetapkan 9 (sembilan) meter.
Dalam hal ketentuan Jarak Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi,
desain konstruksi dan klasifikasi lokasi ditetapkan minimal satu kelas lebih tinggi dari kelas dan Jarak
Minimum yang ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Dalam hal ketentuan Jarak Minimum pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dipenuhi, Jarak Minimum tsb dapat
diperpendek menjadi minimum 3 (tiga) meter dengan syarat:
untuk pipa dengan diameter lebih kecil dari 8 (delapan) inci, faktor desain tidak lebih dari 0,4 (empat
a.
per sepuluh)
untuk pipa dengan diameter 8 (delapan) inci sampai 12 (dua belas) inci, faktor desain tidak lebih
b.
dari 0,3 (tiga persepuluh);
untuk pipa dengan diameter lebih besar dari 12 (dua belas) inci faktor desain 0,3 (tiga per sepuluh)
c.
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(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)
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den ketebalan pipa minimum 11,9 (sebelas dan sembilan per sepuluh) mm atau 0,468 (empat ratus enam
puluh delapan per seribu) inci.
Dalam hal persyaratan ketebalan pipa pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Jarak Minimum ditetapkan 3
(tiga) meter, dengan ketentuan faktor desain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi dan
harus dilengkapi dengan sarana pengamanan tambahan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang.
Pasal 10
Penggelaran Pipa Transmisi Gas dan Pipa Induk yang akan dioperasikan pada tekanan dari 4 (empat) bar
sampai dengan 16 (enam belas) bar, harus memenuhi klasifikasi kelas 4 (empat) dengan ketentuan Jarak
Minimum ditetapkan 2 (dua) meter sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
Dalam hal Jarak Minimum 2 (dua) meter sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi,
harus memenuhi klasifikasi lokasi kelas 4 (empat) dan faktor desain tidak lebih dari 0,3 (tiga per sepuluh)
dan dilengkapi dengan pengaman tambahan atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang.
Pasal 11
Pipa Transmisi Minyak di daratan yang dioperasikan dengan tekanan yang dapat menimbulkan tegangan
melingkar (hoop stress) lebih besar dari 20% (dua puluh persen) Kuat Ulur Minimum Spesifikasi (KUMS)
wajib ditanam sekurang-kurangnya sedalam 1 (satu) meter dari permukaan tanah dan mempunyai Jarak
Minimum sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter.
Pipa Transmisi Minyak di daratan yang dioperasikan dengan tekanan yang dapat menimbulkan tegangan
melingkar lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) KUMS, wajib disediakan jarak yang cukup untuk
kepentingan pemeliharaan pipa.
Pengusaha wajib membuat konstruksi khusus pada perlintasan Pipa Transmisi Minyak dengan jalan raya,
rel kereta api dan sungai serta wajib menyediakan peralatan pencegah pencemaran lingkungan.
Pasal 12
Peralatan pendukung yang dipasang pada Pipa Penyalur antara lain meliputi karangan utama atau
cabang, stasiun pengirim atau penerima pig, stasiun pengatur aliran atau tekanan, stasiun penghubung
atau pembagi aliran dan stasiun kompresor atau pompa, wajib dilengkapi dengan pelindung dan atau
pagar pengaman.
Pada Peralatan pendukung Pipa Transmisi Gas yang bertekanan lebih dari 16 (enam belas) bar, dilarang
mendirikan bangunan, meletakkan barang2 ataupun menanam tanaman keras dalam jarak sekurangkurangnya 20 (dua puluh) meter dari sisi luar peralatan.
Pada peralatan pendukung Pipa Induk yang bertekanan sampai 16 (enam belas) bar, dilarang mendirikan
bangunan, meletakkan barang2, menanam tanaman keras dalam jarak sekurang-kurangnya 6 (enam)
meter dari sisi luar peralatan.
Dalam hal ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi, harus mengikuti
klasifikasi daerah berbahaya sesuai standar yang berlaku dan atau dilengkapi dengan sarana pengaman
tambahan atau ketentuan lain yang ditetapkan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
Pasal 13
Pipa Penyalur yang digelar melintasi sungai atau saluran irigasi wajib ditanam dengan kedalaman
sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar normalisasi sungai atau saluran irigasi.
Pipa Penyalur yang digelar melintasi daerah rawa2 wajib ditanam dengan kedalaman sekurangkurangnya 1 (satu) meter di bawah dasar rawa serta dilengkapi dengan sistem pemberat sedemikian rupa
sehingga pipa tidak akan tergeser maupun berpindah, atau disangga dengan pipa pancang.
Pipa penyalur yang digelar di laut wajib memenuhi ketentuan sbb.:
Dalam hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 meter maka pipa harus ditanam sekuranga.
kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar laut (sea bed), serta dilengkapi dengan sistem pemberat
agar pipa tidak tergeser atau berpindah.
Dalam hal kedalaman dasar laut 13 (tiga belas) meter atau lebih maka pipa dapat diletakkan di
b.
dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah.
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Setelah diselesaikannya penggelaran pipa, pada daerah keberadaan pipa harus dilengkapi dengan
Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 14
Penggelaran Pipa Servis dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan Menteri.

(1)
(2)

(1)
(2)

(1)
(2)

Pasal 15
Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan pada jalur pipa, Pengusaha wajib melakukan analisis
risiko untuk menetapkan langkah pengaman tambahan.
Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang.
Pasal 16
Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dapat mewajibkan adanya penambahan pemasangan peralatan
keselamatan kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Menteri.
Penetapan penambahan peralatan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang secara jelas dan tertulis.
Pasal 17
Dalam hal tidak dapat dipenuhinya ketentuan dalam Keputusan Menteri ini, Kepala Pelaksana Inspeksi
Tambang dapat memberikan petunjuk den ketentuan yang wajib ditaati oleh Pengusaha.
Petunjuk dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jelas dan tertulis.
BAB III
PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PIPA PENYALUR

Pasal 18
Pengoperasian den pemeliharaan Pipa Penyalur wajib memenuhi Standar Pertambangan Migas (SPM) yang
ditetapkan Menteri.
Pasal 19
Pengusaha wajib membuat prosedur tertulis tentang pengoperasian dan pemeliharaan Pipa Penyalur sbb. :
Prosedur pengoperasian dalam keadaan operasi normal dan dalam keadaan reparasi;
a.
Program penanganan khusus dan atau luar biasa terhadap fasilitas yang diperkirakan sangat berbahaya;
b.
Program khusus operasi dalam perubahan tekanan;
c.
Program persyaratan inspeksi berkala dalam operasi;
d.
Program pengawasan Pipa Penyalur secara periodik;
e.
f.
Program pencegahan kerusakan Pipa Penyalur akibat penggalian;
Prosedur keadaan darurat dan analisa kecelakaan dan atau kegagalan operasi;
g.
Prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pencemaran lingkungan.
h.

(1)
(2)
(3)

Pasal. 20
Pengusaha wajib melakukan penghitungan Tekanan Operasi Maksimum Boleh (TOMB), secara periodik.
Pengusaha dilarang mengoperasikan Pipa Penyalur pada tekanan melebihi Tekanan Operasi Maksimum
Boleh (TOMB).
Dalam hal diperlukan pengoperasian Pipa Penyalur melebihi tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pengusaha wajib membuat prosedur operasi perubahan tekanan dan mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.
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Pasal 21
Pengusaha wajib melakukan pengawasan secara periodik terhadap Pipa Penyalur dan peralatan serta
perlengkapan pendukungnya, untuk menjamin dipenuhinya persyaratan keselamatan kerja sesuai Keputusan
Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 22
Pengusaha wajib melakukan perawatan, dan atau penggantian terhadap segala kerusakan pada Pipa
Penyalur dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan
Menteri.
Pengusaha wajib melaporkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang secara periodik selambatlambatnya setiap 6 (enam) bulan, atas hal2 sbb.:
Perbaikan dan atau penggantian Pipa Penyalur dan atau peralatan pendukungnya;
a.
Perubahan dan atau penyimpangan fungsi Jarak Minimum dan atau ruang terbuka di sekitar Pipa
b.
Penyalur;
Kerusakan, kebocoran, kegagalan, pengkaratan dan gangguan operasi lainnya;
c.
Perubahan2 yang terjadi di lingkungan jalur pipa Penyalur.
d.
Pengusaha wajib menyimpan data dan informasi yang berkaitan dengan kebocoran, perbaikan, survei
kebocoran, data inspeksi dan atau patroli atas Pipa Penyalur, kondisi pipa pecah dan data lain yang
diperlukan.
Dalam hal diperlukan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditunjukkan kepada
Pelaksana Inspeksi Tambang.
Pasal 23
Pengusaha wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan atau menjaga keselamatan
orang dan atau barang, dalam hal terjadi kebocoran, kebakaran dan atau ledakan, yang mengakibatkan
tumpahan minyak atau gas bumi.
Keadaan sebagaimana termaksud pada ayat (1) yang dapat menimbulkan bahaya atau mengakibatkan
kehilangan jiwa dan harta, wajib dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan Pemerintah
Daerah setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya
keadaan dimaksud.
Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang mengambil tindakan yang diperlukan segera setelah menerima
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB IV
TINDAKAN PENCEGAHAN BAHAYA

(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 24
Pengusaha wajib memasang dan memelihara marka dan rambu, peringatan dan atau tanda batas yang
jelas dan mudah dilihat.
Marka sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu
dipasang setiap 500 (lima ratus) meter.
Pada daerah yang terdapat atau padat hunian atau lalu lintas orang dan atau barang, jarak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diperpendek sesuai kebutuhan.
Marka atau rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tulisan yang jelas dalam huruf kapital
dan berbunyi "DILARANG, PERINGATAN, AWAS, BERBAHAYA, LINTASAN SALURAN PIPA GAS" dan
memuat nama perusahaan dengan alamat dan nomor telepon, diletakkan pada ketinggian yang cukup dan
mudah dilihat.

Pasal 25
Gas bumi yang disalurkan melalui Pipa Induk, wajib diberi pembau yang khusus dibuat untuk itu, dengan
ketentuan tidak mengurangi mutu gas bumi, tidak merusak pipa dan tidak mencemari lingkungan.
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Pasal 26
Dalam pelaksanaan pembilasan Pipa Penyalur wajib dihindari timbulnya bahaya dengan cara memasukkan unsur
gas ke dalam pipa dan atau melalui prosedur yang berlaku.

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

Pasal 27
Terhadap penggelaran Pipa Penyalur yang melintasi perairan wajib memperhatikan aspek keselamatan
pelayaran.
Pada tempat2 tertentu yang merupakan alur pelayaran wajib dipasang rambu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28
Pengusaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak lain dan atau orang yang bekerja
kepadanya, yang timbul akibat pekerjaan penggelaran, pengoperasian, perbaikan, kebocoran dan atau
kecelakaan Pipa Penyalur dan peralatan serta perlengkapan pendukungnya.
Dalam hal terjadi ketidaksesuaian mengenai ganti kerugian yang diberikan, akan diselesaikan
permasalahannya melalui Pengadilan.
Pasal 29
Terhadap setiap bagian2 tertentu dari setiap instalasi Pipa Penyalur dapat dilakukan analisis risiko secara
terintegrasi yang meliputi aspek keselamatan kerja, lindungan lingkungan, desain, konstruksi,
pemeliharaan dan operasi.
Dalam hal terjadi perubahan kondisi operasi, Pengusaha wajib membuat analisis risiko pada tempat
perubahan terjadi untuk menetapkan langkah pengamanan.
Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala
Pelaksana Inspeksi Tambang.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Terhadap Pipa Penyalur yang telah digunakan pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini wajib disesuaikan,
dengan mempertimbangkan kondisi setempat dan berpedoman pada Keputusan Menteri ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
Pasal 32
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 1997
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
ttd.
I.B. SUDJANA
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DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor 84. K / 38 / DJM / 1998
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA
ATAS INSTALASI, PERALATAN DAN TEKNIK YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA PANAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang

Mengingat

:

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemeriksaan keselamatan
kerja atas instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam usaha
pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumber daya panas
bumi dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor 06 P/ 0746 / M.PE / 1991 tanggal 19
Nopember 1991, dianggap perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara
Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang
Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dalam suatu Keputusan Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi ;
: 1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960
(L.N. Tahun 1960 Nomor 33, TLN Nomor 2070) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun1971
(L.N. Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971) ;
3. Mijn Politie Reglement 1930 (Sb. 1930 Nomor 341);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979
(LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 tanggal 1 Juni 1981
Jo. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tanggal 1 Oktober
1991 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 374/M Tahun 1995 tanggal 23
November 1995 ;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/
Pertamb/1975 tanggal 10 Maret 1975 ;
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02
/P/M/Pertamb/1975 tanggal 30 Juni 1979 ;
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9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 521/Kpts/
1979 tanggal 20 Juni 1979 ;
10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06 P/0746/
M.PE/1991 tanggal 19 November 1991 ;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300.K/38/
M.PE/1997 tanggal 28 April 1997;
12. Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 43P/382/
DDJM/1992 tanggal 19 September 1992;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA ATAS INSTALASI, PERALATAN DAN
TEKNIK YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN
SUMBER DAYA PANAS BUMI.

Pasal 1
(1) Segala definisi atau pengertian yang dipergunakan dalam Keputusan
ini adalah definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.
PE/1991 tanggal 19 November 1991.
(2) Selain sebagaimana telah ditetapkan pada ayat (1), dalam Keputusan
ini yang dimaksud dengan :
a.
Sertifikat Kelayakan Penggunaan, adalah persetujuan yang
diberikan Direktur Jenderal atas operasi atau penggunaan
Instalasi dan Peralatan setelah dilakukan pemeriksaan
Keselamatan Kerja, yang berupa Sertifikat Kelayakan
Penggunaan Instalasi (SKPI) dan Sertifikat Kelayakan
Penggunaan Peralatan (SKPP);
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b.

Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi ;

c.

Direktur, adalah Direktur Teknik Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi ;

d.

Direktorat Teknik, adalah Direktorat Teknik Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi ;

e.

Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah Kepala Inspeksi
Tambang Minyak dan Gas Bumi ;

f.

Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah pejabat Direktorat
Jenderal yang diangkat oleh Direktur Jenderal ;
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g.

Perusahaan adalah Pertamina, Kontraktor Kontrak Production
Sharing, Technical Assistance Contract, Joint Operating Body,
dan mitra kerja Pertamina lainnya dalam operasi Minyak dan
Gas Bumi dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama
Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;

h.

Perusahaan Jasa adalah Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik
dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi dan
pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah
mendapatkan penunjukan Direktur Jenderal;

Pasal 2
(1)

Terhadap Instalasi dan Peralatan dalam operasi pertambangan
minyak dan gas bumi wajib dilaksanakan pemeriksaan Keselamatan
Kerja.

(2)

Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap Instalasi dan Peralatan yang :
a.
b.
c.

(3)

akan dipasang atau didirikan;
sedang dipasang atau didirikan;
telah dipasang atau didirikan;

Terhadap peralatan yang dibuat berdasarkan pesanan dan bukan
merupakan produksi masal, pemeriksaan Keselamatan Kerja dapat
dilakukan di tempat pembuatan peralatan.

Pasal 3
Instalasi dan Peralatan yang wajib dilaksanakan pemeriksaan
Keselamatan Kerja adalah sebagaimana termaksud dalam Lampiran I
Keputusan ini.

Pasal 4
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(1)

Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana
Inspeksi Tambang dan atau oleh Perusahaan Jasa.

(2)

Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan
Peralatan adalah sebagaimana termaksud dalam Lampiran II
Keputusan ini.
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Pasal 5
(1)

Terhadap Instalasi dan Peralatan yang telah dilaksanakan
pemeriksaan Keselamatan Kerja diberikan Sertifikat Kelayakan
Penggunaan Instalasi (SKPI) dan Sertifikat Kelayakan Penggunaan
Peralatan (SKPP) oleh Direktur Jenderal.

(2)

Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) dan Sertifikat
Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk
SKPI dan 3 (tiga) tahun untuk SKPP, atau kurang dari jangka waktu
tersebut di atas apabila Instalasi dan Peralatan tersebut mengalami
perubahan atau diragukan kemampuannya.

(3)

Setelah selesainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), terhadap Instalasi dan Peralatan wajib dilakukan pemeriksaan
Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6
Setelah dilaksanakan evaluasi terhadap teknik yang akan dipergunakan
sebagaimana termaksud dalam Lampiran 1 huruf C, Direktur Jenderal c.q.
.Direktur memberikan pengesahan.

Pasal 7
Besarnya biaya pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan
Peralatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa ditetapkan berdasarkan
mekanisme pasar tenaga kerja bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 8
Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini,
Perusahaan yang telah beroperasi atau telah menggunakan Instalasi dan
Peralatan dan belum melakukan ketentuan dan Keputusan ini wajib
mengajukan permohonan pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi,
Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan kepada Direktorat Jenderal c.q.
Direktorat Teknik.

Pasal 9
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada Instalasi dan Peralatan
setelah diadakan pemeriksaan Keselamatan Kerja, maka dalam waktu
yang ditetapkan oleh Direktur, Perusahaan wajib mengadakan perbaikan
atau perubahan sehingga Instalasi dan Peralatan tersebut memenuhi halhal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7153

-5-

Pasal 10
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 1998
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,

Soepraptono Soeleiman
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Lampiran I Keputusan Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor : 84.K/38/DJM/1998
Tanggal : 19 Agustus 1998
-------------------------------------INSTALASI DAN PERALATAN YANG WAJIB
DILAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA
_________________________________

A.

B.
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Instalasi
1.

Instalasi Eksplorasi dan Eksploitasi :
a.
Instalasi pemboran ;
b.
Instalasi produksi ;
c.
Instalasi pengumpul ;
d.
Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

2.

Instalasi Pemurnian dan Pengolahan :
a.
Instalasi Pemurnian dan Pengolahan ;
b.
Pembongkaran dan Pemuatan ;
c.
Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Pemurnian dan Pengolahan
baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan
termaksud.

3.

Instalasi Penimbunan dan Pemasaran yang dimaksud adalah :
a.
Instalasi Seafed Depot ;
b.
Instalasi Inland Depot ;
c.
Instalasi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) ;
d.
Instalasi Transit Terminal ;
e.
Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) ;
f.
Instalasi lainnya yang terkait dengan Kegiatan penimbunan dan pemasaran.

Peralatan
1.

Katup pengaman yaitu peralatan yang berguna untuk melindungi peralatan dan
fasilitas yang terkait meliputi :
a.
Safety Valve ;
b.
Relief Valve ;
c.
Safety Relief Valve ;
d.
Thermal Relief Valve ;
e.
Pilot Operated Safety Valve ;
f.
Vacuum Relief Valve.

2.

Bejana tekan dan sejenisnya yaitu peralatan yang bekerja dengan tekanan
kerja didalam peralatan melebihi 1/2 Atm tekanan lebih (gauge), atau bejana
vakum dengan tekanan kerja di dalam peralatan kurang dari 1 Atm absolut.
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C.

3.

Pesawat Angkat yaitu peralatan untuk memindahkan, mengangkat barang secara
vertikal dan atau horizontal dalam jarak ditentukan, antara lain meliputi :
a.
Pesawat Angkat Bergerak ;
b.
Pesawat Angkat Tetap ;
c.
Pesawat Angkat di atas kepala ;

4.

Peralatan Listrik yaitu peralatan yang
mengendalikan sistem tenaga listrik meliputi :
a.
Unit Power Generator ;
b.
Unit Power Transformer ;
c.
Unit Switchgear ;
d.
Unit Motor Control Center.

5.

Peralatan Putar yaitu peralatan yang berfungsi memindahkan atau memampatkan
minyak, gas serta panas bumi meliputi :
a.
Unit Kompresor ;
b.
Unit Pompa.

6.

Pipa Penyalur yaitu bentang pipa berikut fasilitas-fasilitas terkait yang digunakan
untuk mengalirkan dan menyalurkan minyak dan gas bumi serta panas bumi.

membangkit, mendistribusi dan

Teknik yang Dipergunakan
Teknik yang dipergunakan yaitu tata cara atau prosedur yang akan dipergunakan dalam
operasi pertambangan minyak dan gas bumi antara lain meliputi :
1.
2.
3.
4.
5.

Spesifikasi Prosedur Las (WPS) dan Rekaman Kualifikasi Prosedur (PQR) ;
Catatan Unjuk Kerja (Sertifikat) Juru Las/Operator las ;
Prosedur Uji Tekan Pipa Penyalur ;
Prosedur Uji Beban Pesawat Angkat ;
Prosedur Reparasi, Modifikasi dan Alterasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 19 Agustus 1998

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Soepraptono Soeleiman
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Lampiran II Keputusan Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor : 84.K/38/DJM/1998
Tanggal : 19 Agustus 1998
---------------------------------------

TATACARA PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA
ATAS INSTALASI DAN PERALATAN
___________________________

I.

PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA INSTALASI

A.

Pemeriksaan Keselamatan Kerja Instalasi meliputi penilaian perencanaan dengan
melaksanakan penelaahan terhadap data :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

B.

Peralatan proses, utilitas dan pengolahan limbah ;
Alat ukur dan metering ;
Sistem perpipaan ;
Sistem instrumentasi ;
Piranti pengaman ;
Tangki timbun ;
Sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran ;
Sistem pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan ;
Peralatan lain ;
Diagram alir proses dan diagram pipa & instrumen ;
Gambar tata letak peralatan ;
Pekerjaan sipil ;
Klasifikasi daerah berbahaya (hazardous area classification) ;
Electrical one line diagram ;
Gambar tata letak pentanahan (grounding lay-out) ;
Diagram cause & effect / SAFE Chart ;
Prosedur kerja pengoperasian peralatan ;
Prosedur evakuasi darurat ;
Surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang untuk program
Pengelolaan dan Pemantauan Lindungan Lingkungan.

Pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan fisik meliputi :
1.
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Pemeriksaan Instalasi untuk memastikan sesuai tidaknya Instalasi dengan perencanaan,
spesifikasi, prosedur pembuatan dan pemasangan.
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C.

2.

Memeriksa Kelengkapan Mutu Peralatan, Teknik Keselamatan Kerja dan Lindungan
Lingkungan meliputi :
a.
Alat Pemadam kebakaran ;
b.
Alat deteksi api, panas, asp dan gas berbahaya ;
c.
Alat perlengkapan penyelamatan dan pelindung perorangan ;
d.
Sistem komunikasi ;
e.
Sistem kontrol dan penghentian darurat (emergency shutdown system) ;
f.
Pemeriksaan tangga, lampu, bordes dan handrail ;
g.
Flaring ;
h. Rock Muffler ;
i.
Peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan ;
j.
Sistem untuk meniadakan bahaya listrik statis dan arus listrik lainnya ;
k.
Tanda-tanda keselamatan kerja, antara lain ; tanda peringatan, larangan, kode
warna dan tanda lainnya.

3.

Memeriksa Kelengkapan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan, Sertifikat
Kelayakan Konstruksi Platform serta Izin Penggunaan dari Instansi teknis terkait antara
lain :
a.
Katup Pengaman ;
b.
Bejana Tekan dan peralatan lain sejenisnya ;
c.
Peralatan Berputar (unit pompa dan unit kompresor) ;
d.
Peralatan Listrik ;
e.
Pesawat Angkat ;
f.
Pipa Penyalur ;
g.
Struktur Anjungan Lepas Pantai ;
h.
Ketel Uap & Bejana Uap, Alat Bantu Navigasi, Alat Ukur & Metering, Alat
Timbang, Helideck, Zat Radio Aktif, Bahan Peledak, dan lain-lain ;
i.
Peralatan penyelamatan dan perlindungan perorangan.

4.

Khusus Instalasi pemboran wajib dilakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan Operasi Pemboran Darat dan Lepas Pantai yang Aman di
Indonesia (KK-01-DJM).

5.

Pemeriksaan Pre-Commissioning, Commissioning dan Pengujian.

Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan teknis berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai bahan evaluasi
untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi.

II.

PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA ATAS PERALATAN :
A.

PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA KATUP PENGAMAN
Pemeriksaan teknis katup pengaman meliputi
a.
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Penelaahan Dokumen
P & ID (Piping & Instrument Diagram)
Dokumen Katup Pengaman
Plat nama
Tipe katup pengaman ;
*
Konvensional
*
Pilot
*
Balance
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B.

Sertifikat Kelayakan Penggunaan Test Bench
Rekaman Kalibrasi Pressure Gauge / Indicator
Perhitungan tekanan uji cold diff. untuk menetukan tekanan buka nyata

b.

Pelaksanaan pengujian
Uji tekanan buka
Uji bocor

c.

Rekaman Hasil Uji
Rekaman hasil uji diisi berdasarkan dokumen katup pengaman, data plat nama serta
data pengujian sebagai bahan evaluasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan
Peralatan.

d.

Penyegelan
Penyegelan katup pengaman dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang pada
pengatur katup pengaman yang telah diuji dengan hasil baik dengan menggunakan
Segel Migas.

PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA BEJANA TEKAN DAN SEJENISNYA
Pemeriksaan teknis bejana tekan dan sejenisnya dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian :
1.
2.
3.

Bejana tekan dan sejenisnya yang baru dan atau akan dipasang.
Bejana tekan dan sejenisnya yang lama dan atau telah dipasang.
Bejana tekan dan sejenisnya yang mengalami reparasi / alterasi / modifikasi.

B.1. Pemeriksaan Teknis Bejana Tekan dan sejenisnya yang baru dan atau akan dipasang.
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a.

Penelaahan data yang meliputi :
Gambar konstruksi dan perhitungan bejana tekan ;
Spesifikasi material yang akan digunakan ;
Spesifikasi prosedur las dan rekaman kualifikasi prosedur serta catatan
kualifikasi (sertifikat) unjuk kerja juru / operator las ;
Prosedur uji tidak merusak dan kualifikasi personilnya ;
Prosedur reparasi ;
Prosedur perlakuan panas pasca las (bila disyaratkan) ;
Prosedur uji tekan ;

b.

Pemeriksaan fisik yang meliputi :
Verifikasi sistem pengendalian mutu pemanufaktur ;
Identifikasi material yang akan digunakan ;
Verifikasi pembentukan bejana ;
Verifikasi pemasangan sambungan ;
Verifikasi persiapan pengelasan ;
Pemeriksaan hasil las serta verifikasi hasil uji tanpa merusak ;
Pengukuran dimensi bejana dan pemeriksaan internal ;
Uji bocor dan uji tekan ;
Verifikasi formulir pemanufaktur dan plat nama bejana.

c.

Uji tekan :
Pemeriksaan rekaman kalibrasi alat pengukur dan alat pencatat tekanan,
termasuk daerah jangkauan yang diizinkan untuk tekanan uji yang
bersangkutan, dimana skala penunjukan maksimum peralatan termaksud 1,5
- 4 kali tekanan uji.
Uji tekan dilaksanakan dengan menaikkan tekanan secara bertahap dan
dicatat dengan alat pencatat tekanan sampai tekanan uji yang telah

- 11 ditentukan kemudian tekanan ditahan minimum selama 2 (dua) jam dan
setelah itu tekanan dikeluarkan secara bertahap.
d.

Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan teknis berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai bahan
evaluasi untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan.

B.2. Pemeriksaan teknis bejana tekan dan sejenisnya yang lama dan atau telah dipasang
a.

Penelaahan data yang meliputi :
Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan yang akan diperpanjang masa
berlakunya ;
Catatan riwayat penggunaan bejana ;
Gambar bangunan bejana (as built drawing) ;
Salinan plat nama atau marka keras lainnya ;
Prosedur kerja aman melakukan pemeriksaan.

b.

Pemeriksaan fisik meliputi ;
Pemeriksaan visual kondisi bejana ;
Verifikasi hasil pengukuran terakhir tebal bejana yang dilakukan oleh perusahaan
Melakukan pengukuran tebal bejana
Uji tidak merusak (bila diperlukan)
Verifikasi hasil perhitungan sisa umur bejana

c.

Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan teknis berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai bahan
evaluasi untuk menerbitkan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan.

B.3. Pemeriksaan teknis bejana tekan dan sejenisnya yang mengalami reparasi / alterasi /
modifikasi
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a.

Penelaahan data yang meliputi :
Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan yang akan diterbitkan dan atau
diperpanjang masa berlakunya ;
Catatan riwayat penggunaan bejana ;
Gambar bangunan dan konstruksi bejana ;
Salinan plat nama atau marka keras lainnya ;
Prosedur kerja aman melakukan pemeriksaan ;
Prosedur reparasi / alterasi / modifikasi ;
Perhitungan reparasi / alterasi / modifikasi ;
Spesifikasi material bahan pengganti ;
Spesifikasi prosedur las dan rekaman kualifikasi prosedur serta catatan kualifikasi
(sertifikat) unjuk kerja juru / operator las ;
Prosedur uji tidak merusak dan kualifikasi personilnya ;
Prosedur perlakuan panas pasca las (bila disyaratkan).

b.

Pemeriksaan fisik yang meliputi :
Verifikasi sistem pengendalian mutu pemanufaktur ;
Identifikasi material yang akan digunakan ;
Verifikasi pembentukan bejana ;
Verifikasi pemasangan sambungan ;
Verifikasi persiapan pengelasan ;
Pemeriksaan hasil las serta verifikasi hasil uji tanpa merusak ;
Pengukuran dimensi bejana ;
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C.

Uji bocor dan uji tekan (bila diperlukan) ;
Verifikasi formulir pemanufaktur dan plat nama bejana ;
Verifikasi kasil pengukuran tebal bejana yang dilakukan oleh Perusahaan ;
Melakukan pengukuran tebal bejana ;
Verifikasi hasil perhitungan sisa umur bejana ;

Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan teknis berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai bahan
evaluasi untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan.
PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA PESAWAT ANGKAT

Pemeriksaan teknis pesawat angkat meliputi :
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a.

Penelaahan Dokumen
●
Spesifikasi perencanaan dan tabel beban
●
Perhitungan perencanaan
●
Gambar perencanaan
●
Material yang digunakan
●
Spesifikasi sambungan
●
Sumber tenaga yang digunakan
●
Petunjuk operasi (operasi manual)

b.

Pemeriksaan fisik
●
Pemeriksaan sambungan-sambungan
●
Pemeriksaan kait pemegang beban
●
Pemeriksaan bagian yang bergerak dan berputar
●
Pemeriksaan sistem hidrolik / pneumatik
●
Pemeriksaan kondisi tali baja (wire rope) termasuk ikatan simpul dan
jumlah lilitan
●
Verifikasi fungsi indikator-indikator
●
Verifikasi dimensi boom
●
Verifikasi counter weight
●
Pemeriksaan persiapan pengujian
Persiapan tempat pengujian
Prosedur pengujian
Persiapan alat uji antara lain
Alat ukur beban (load cell)
Beban uji
Alat-alat ukur lainnya
●
Operator yang sudah berkualifikasi

c.

Pelaksanaan pengujian
Uji fungsi tanpa beban
Uji beban sesuai dengan prosedur uji beban yang telah mendapat pengesahan
Direktur

d.

Pemeriksaan setelah pengujian
Pemeriksaan atas seluruh bagian-bagian yang terbebani dan bergerak ataupun yang
diam untuk mengetahui kemungkinan adanya deformasi, retak, longgar pada baut dan
atau cacat-cacat lainnya.
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D.

e.

Pemeriksaan Khusus
Apabila pesawat angkat mengalami kerusakan atau diragukan kemampuannya.
Apabila diadakan perbaikan atau perubahan prinsipil pada pesawat angkat.

f.

Rekaman hasil uji
Rekaman hasil uji diisi berdasarkan atas data pesawat angkat dan hasil uji.

g.

Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan teknis berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai bahan
evaluasi untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan.

PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA UNIT POMPA, UNIT KOMPRESOR DAN
PENGGERAKNYA.
Pemeriksaan teknis unit pompa, unit kompresor dan penggeraknya meliputi :
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a.

Penilaian terhadap rancang bangun unit Pompa, unit Kompresor dan penggeraknya
dengan melaksanakan penelaahan data
Spesifikasi perencanaan ;
Gambar dan perhitungan perencanaan ;
Spesifikasi material yang digunakan ;
Spesifikasi sambungan yang digunakan ;
Spesifikasi komponen utama dan pendukung serta piranti pengaman yang
digunakan ;
Pedoman pengoperasian dan pemeliharaannya.

b.

Penilaian fabrikasi dengan melaksanakan penelaahan laporan inspeksi yang dilakukan
oleh Pihak Ketiga yang independen di pabrik pembuat yang terdiri antara lain:
Identifikasi material ;
Verifikasi pipa-pipa instrumen ;
Verifikasi pengujian komponen-komponen utama ;
Hasil uji balans ;
Hasil pemeriksaan kelurusan (alignment) kopling dan poros pompa/kompresor
dengan penggeraknya ;
Hasil “factory acceptance test” yang telah dilakukan di pabrik pembuat ;
Pemeriksaan terhadap sistem penggeraknya.

c.

Pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan mengikuti proses pemasangan unit Pompa / unit
Kompresor dengan penggeraknya dilokasi pemasangan dengan melakukan :
Identifikasi peralatan dan komponen ;
Pemeriksaan kondisi struktur pondasi ;
Pemeriksaan kelengkapan alat ukur dan piranti pengaman ;
Pemeriksaan umum kondisi pemasangan unit Pompa/ unit kompresor dan
penggeraknya ;
Uji mekanikal, kelistrikan dan instrumen ;
Uji coba piranti pengaman ;
Pemeriksaan pelaksanaan “start-up” ;
Uji kemampuan.

- 14 d.

E.

Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeiksaan teknis berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai bahan
evaluasi untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan.

PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA PIPA PENYALUR
Pemeriksaan teknis pipa penyalur meliputi :
a.

Penelaahan Dokumen
Umum

Lokasi

Jadwal penyelesaian pembangunan

Spesifikasi perencanaan

Spesifikasi prosedur las dan rekaman kualifikasi prosedur serta catatan
kualifikasi (sertifikat) unjuk kerja juru / operator las

Prosedur reparasi

Spesifikasi material yang digunakan

Prosedur pengoperasian dan pemeliharaan

Prosedur pembersihan dan pengeringan

Data piranti pengaman
-
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Rancang bangun
●
Penelaahan peta jalur bentang pipa penyalur antara lain :
*
Kedalaman letak pipa penyalur maksimum dan minimum (khusus
pipa penyalur lepas pantai)
*
Sudut kemiringan
*
Kedalaman perparitan
*
Jarak bentangan maksimum yang tersangga
*
Right of Way (ROW)
●

Penelaahan metode pelengkungan pipa di lokasi meliputi :
*
diameter pipa
*
ketebalan pipa
*
radius lengkung pipa

●

Penelaahan beban pipa penyalur
*
Beban operasi antara lain berat sendiri, tekanan internal dan
eksternal, ekspansi panas, daya apung dan lain-lain.
*
Beban lingkungan antara lain gelombang, arus, angin, gempa dan
lain-lain
*
Beban pemasangan antara lain buckling, residual stress yang terjadi
saat instalasi pipa

●

Penelaahan perhitungan kekuatan pipa penyalur antara lain :
*
Tegangan yang terjadi pada pipa penyalur, buckling, on bottom
stability (khusus pipa penyalur lepas pantai)
*
Perhitungan penyangga pipa penyalur
*
Perhitungan tekanan uji yang akan dilakukan

●

Penelaahan perhitungan pengendalian korosi antara lain :
*
Karakteristik korosi
*
Metode pengendalian korosi
*
Spesifikasi dan dimensi coating
*
Kebutuhan pengendali korosi yang diperlukan
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-

●

Penelaahan pada fasilitas terkait dan sistem instrumentasi antara lain :
*
Sistem pipa terkait seperti riser, pig launcher, pig receiver, sistem
metering dan lain-lain
*
Stasiun penguat
*
Sistem instrumentasi seperti sistem penghentian darurat, katup
pengaman, dan lain-lain.

●

Penelaahan surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi yang
berwenang untuk program pengelolaan dan pemantauan lindungan
lingkungan.

Penelaahan data rencana operasi
●
Penggunaan (service)
●
Specific gravity
●
Tekanan normal masuk
●
Tekanan normal keluar
●
Tekanan operasi maksimum
●
Temperatur operasi
●
Laju aliran operasi

b.

Pemeriksaan fisik meliputi
Identifikasi material yang akan digunakan ;
Pemeriksaan lokasi jalur pipa penyalur untuk memastikan klasifikasi area, tipe
konstruksi dan jarak aman yang tersedia ;
Pemeriksaan persiapan pengelasan dan kesamaan sumbu serta kelurusan
sambungan pipa ;
Pemeriksaan sistem penyangga dan perparitan ;
Penelaahan hasil uji tidak merusak ;
Kondisi dan rekaman hasil uji sistem pengendalian korosi serta pemberat pipa
(khusus pipa penyalur lepas pantai) ;
Pemeriksaan pelaksanaan pembersihan dan pengeringan dalam pipa penyalur ;
Pemeriksaan kelengkapan piranti pengaman ;

c.

Pemeriksaan pelaksanaan uji tekan
Kelengkapan peralatan uji yang terdiri dari :
Dead weight tester (DWT)
Pengukur tekanan
Pengukur temperatur
Pencatat tekanan (pressure recorder)
Pencatat temperatur ((temperature recorder)
Pompa
Alat pengukur dan pencatat tersebut harus dikalibrasi sebelum digunakan, dan skala
penunjukan maksimumnya adalah 1,5 - 4 kali tekanan uji.
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d.

Uji tekan
Uji tekan dilaksanakan dengan menaikkan tekanan secara bertahap sampai dengan
tekanan uji dan ditahan minimum selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pipa
penyalur didarat, minimum 8 (delapan) untuk pipa penyalur di lepas pantai dan
minimum 2 (dua) jam untuk pipa penyalur uap panas bumi.

e.

Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan teknis berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai bahan
evaluasi untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 39 K/38/DJM/2002
TENTANG
PEDOMAN DAN TATACARA PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA
ATAS TANGKI PENIMBUN MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keselamatan
kerja atas
instalasi, peralatan dan teknik telah ditetapkan
pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal
Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tanggal 19
Agustus 1998;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan
pemeriksaan keselamatan kerja atas instalasi, peralatan dan
teknik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya
pemeriksaan keselamatan kerja atas tangki penimbun yang
digunakan dalam usaha pertambangan minyak dan gas bumi
perlu adanya pengaturan mengenai pedoman dan tatacara
pemeriksaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan
huruf b, dianggap perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai
pedoman dan tatacara pemeriksaan keselamatan kerja atas
tangki penimbun minyak dan gas bumi dalam suatu Keputusan
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor
136, TLN Nomor 4152);

2. Mijn Politie Reglement 1930 (Stb. 1930 Nomor 341);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 (LN Tahun 1974
Nomor, 20 TLN Nomor 3031);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 (LN Tahun 1979
Nomor, 18 TLN Nomor 3135);
5. Keputusan Presiden Nomor 11/M Tahun 2001 tanggal 9 Januari
2001;
6. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 02 P/M/Pertamb/1975
tanggal 10 Maret 1975;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan
P/M/Pertamb/1979 tanggal 30 Juli 1979
8. Keputusan Menteri Pertambangan
521/Kpts/1979 tanggal 20 Juni 1979;

Energi

dan

Nomor

Energi

02

Nomor

9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
P/0746/M.PE/1991, tanggal 19 Nopember 1991;

Nomor

06

10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
P/075/M.PE/1991 tanggal 19 Nopember 1991;

Nomor

07

11. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300
K/38/M.PE/1997 tanggal 19 Januari 1997;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150
Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 jo Keputusan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23
Juli 2001;
13. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor
37K/70/DDJM/1990 tanggal 18 Juli 1990;
14. Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 43P
/382/DDJM/1992 tanggal 19 September 1992;
15. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84
K/38/DJM/1998 tanggal 19 Agustus 1998;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
TENTANG
PEDOMAN
DAN
TATACARA
PEMERIKSAAN
KESELAMATAN KERJA ATAS TANGKI PENIMBUN MINYAK DAN
GAS BUMI.
Pasal 1

(1) Segala definisi atau pengertian yang digunakan dalam Keputusan
ini adalah definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor
84.K/38/DJM/1998 tanggal 19 Agustus 1998.
(2) Selain definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
a. Pemeriksaan Keselamatan Kerja adalah pemeriksaan teknis
mengenai kemampuan kerja atas Tangki Penimbun yang
menyangkut segi keselamatan kerja dan keselamatan
lingkungan.
b. Tangki Penimbun adalah tangki penimbun yang digunakan
dalam usaha minyak dan gas bumi yang berupa tangki vertikal,
tangki silinder, tangki regrigerasi, dan/atau tangki baja yang
dilas, dan berada di atas tanah serta dioperasikan mendekati
tekanan atmosfir untuk menimbun minyak dan gas bumi dalam
bentuk cair.
c. Alterasi adalah setiap pekerjaan atas Tangki Penimbun yang
meliputi pemotongan, pembakaran, pengelasan dan/atau
konfigurasi fisik atas Tangki Penimbun.
d. Reparasi adalah setiap pekerjaan yang diperlukan dalam rangka
pemeliharaan dan/atau presetorasian atas Tangki Penimbun ke
suatu kondisi pengoperasian yang cocok dan aman.
e. Rekonstruksi adalah setiap pekerjaan yang diperlukan untuk
merakit ulang atas Tangki Penimbun yang telah dibongkar dan
direlokasi ke tempat yang baru.
f. Ijin Penggunaan/Operasi adalah persetujuan yang
Direktur Jenderal c.q. Direktur atas penggunaan
pengoperasi Tangki Penimbun yang telah
Pemeriksaan Keselamatan Kerja dengan mendapat
layak.

diberikan
dan/atau
dilakukan
penilaian

g. Standar yang berlaku adalah standar orisinil konstruksi kecuali
standar orisinil konstruksi yang telah diganti atau ditarik dari
publikasi, edisi terakhir Standar Nasional Indonesia (SNI)
dan/atau Standar Internasional yang diakui Menteri.
Pasal 2
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(1)

Terhadap Tangki Penimbun yang digunakan dalam kegiatan usaha
minyak dan gas bumi wajib dilaksanakan Pemeriksaan
Keselamatan Kerja.

(2)

Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan terhadap setiap Tangki Penimbun yang baru,
dan/atau sedang digunakan dan yang mengalami Alterasi,
Reparasi, dan/atau Rekonstruksi.

(3)

Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan di tempat pemasangan dan/atau
tempat pendiriannya.
Pasal 3

Untuk dapat dilaksanakannya Pemeriksaan Keselamatan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan mengajukan
permohonan Pemeriksaan Keselamatan Kerja kepada Direktur Jenderal
cq Direktur.
Pasal 4
(1) Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang
dan/atau Pelaksana Inspeksi Tambang.
(2) Dalam
melaksanakan
Pemeriksaan
Keselamatan
Kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti Standar
yang berlaku.
(3) Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja adalah sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 5
Apabila dianggap perlu Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain
yang telah memenuhi persyaratan untuk membantu melaksanakan
Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 6
(1) Terhadap Tangki Penimbun yang telah dilaksanakan Pemeriksaan
Keselamatan Kerja dengan hasil penilaian layak, Direktur Jenderal
c.q. Direktur memberikan persetujuan Ijin Penggunaan/Operasi.
(2) Ijin Penggunaan/Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Dalam hal telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) terhadap Tangki Penimbun wajib dilakukan
Pemeriksaan Keselamatan Kerja.
(4) Dalam hal selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) Tangki Penimbun mengalami perubahan dan/atau diragukan
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kemampuan kerjanya, maka terhadap Tangki Penimbun wajib
dilakukan Pemeriksaan Keselamatan Kerja.
Pasal 7
Perusahaan yang telah mengoperasikan dan/atau menggunakan Tangki
Penimbun sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib melaksanakan
Pemeriksaan Keselamatan Kerja berdasarkan Keputusan ini paling lama
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
Pasal 8
Apabila terdapat kekurangan pada Tangki Penimbun setelah dilakukan
Pemeriksaan Keselamatan Kerja, maka dalam waktu yang ditetapkan
oleh Direktur, Perusahaan wajib mengadakan perbaikan dan/atau
perubahan sehingga Tangki Penimbun memenuhi kemampuan kerja,
yang menyangkut segi keselamatan dan kesehatan kerja serta
lindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2002
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
T t d.
Rachmat Sudibjo
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Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Nomor

: 39 K/38/DJM/2002

Tanggal

: 02 Juli 2002

TATACARA PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA
TANGKI PENIMBUN MINYAK DAN GAS BUMI
A. Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Tangki Penimbun yang akan dipasang atau
didirikan (Baru) yang meliputi :
1. Penelaahan data (review) :
a. Sistem Kendali Mutu (Quality Control System)
b. Gambar Konstruksi (Drawing)
c. Perhitungan desain (Design Calculation)
d. Spesifikasi Material (Material Specification)
e. Spesifikasi prosedur las (WPS) dan rekaman kualifikasi prosedur serta catatan
kualifikasi (PQR).
f. Kualifikasi Juru Las (Welder Qualification)
g. Prosedur uji tidak merusak (NDT)
h. Prosedur reparasi (Reparation Procedure)
i.

Prosedur PWHT (bila disyaratkan)

j.

Prosedur uji tekan (Hydrostatic Test Procedure)

2. Pemeriksaan fisik :
a. Verifikasi Material
b. Menyaksikan pembentukan Tangki
c. Menyaksikan pengukuran ketebalan
d. Menyaksikan pemasangan sambungan
e. Pemeriksaan visual hasil pengelasan
f. Verifikasi hasil NDT
g. Verifikasi hasil PWHT (bila disyaratkan)
h. Menyaksikan pengukuran dimensi tangki
i. Menyaksikan pengukuran Settlement
j. Verifikasi peralatan pengaman tangki
k. Menyaksikan Uji hidrostatik

7170

3. Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Teknik Migas sebagai bahan evaluasi untuk penerbitan Ijin
Penggunaan/Operasi Tangki Penimbun.
B. Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Tangki Penimbun yang sedang digunakan
(Existing) yang meliputi :
1. Penelaahan dokumen :
-

Sistem Kendali Mutu lembaga inspeksi perusahaan

-

Data pemanufaktur

-

Catatan inspeksi

-

Catatan perawatan

-

Catatan repair, alterasi, dan rekonstruksi (jika ada)

2. Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik tangki penimbun dapat dilakukan dalam dua (2) bentuk yaitu :
a. Pemeriksaan In-Service :
Pemeriksaan ini dilakukan pada saat tangki penimbun sedang digunakan,
pemeriksaannya meliputi:
1. Roof tank (atap tangki)
-

Pemeriksaan visual seluruh bagian

-

Verifikasi hasil pengukuran ketebalan

-

Verifikasi hasil pengujian tidak merusak (NDT)

2. Shell Tank (dinding tangki)
Termasuk nozzle, drain, manhole, wind girder dan bagian lainnya yang
terkait
-

Pemeriksaan visual seluruh bagian

-

Verifikasi hasil pengukuran ketebalan

-

Verifikasi hasil pengujian tidak merusak (NDT)

-

Verifikasi hasil perhitungan ketebalan minimum

3. Pondasi Tangki
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-

Visual seluruh bagian

-

Verifikasi hasil pengukuran settlement

-

Verifikasi bund area (daerah sekitar pondasi)

4. Proteksi terhadap Kebakaran & Korosi
-

Verifikasi alat proteksi kebakaran

-

Verifikasi hasil pengukuran alat pengendali korosi

5. Verifikasi peralatan pengamanan tangki
6. Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan berbentuk dokumen untuk diserahkan
ke Direktur Teknik Migas sebagai bahan evaluasi untuk penerbitan Ijin
Penggunaan/Operasi Tangki Penimbun.
b. Pemeriksaan Out of Service
Pemeriksaan ini dilakukan pada saat tangki tidak digunakan
pemeriksaaannya dapat dilakukan dari dalam yang meliputi :
1. Roof Tank (atap tangki)
-

Pemeriksaan visual seluruh bagian

-

Verifikasi hasil pengukuran ketebalan

-

Verifikasi hasil pengujian tidak merusak (NDT)

2. Shell Tank (dinding tangki)
-

Pemeriksaan visual seluruh bagian

-

Verifikasi hasil pengukuran ketebalan

-

Verifikasi hasil pengujian tidak merusak (NDT)

-

Verifikasi hasil perhitungan ketebalan minimum

3. Bottom Tank (dasar tangki)
-

Pemeriksaan visual seluruh bagian

-

Verifikasi hasil pengukuran ketebalan

-

Verifikasi hasil pengujian tidak merusak (NDT)

-

Verifikasi hasil pengukuran bottom settlement

4. Pondasi Tangki
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-

Pemeriksaan visual seluruh bagian

-

Verifikasi hasil Pengukuran settlement

-

Verifikasi Bund area

sehingga

5. Proteksi terhadap bahaya kebakaran & korosi
-

Verifikasi alat proteksi kebakaran

-

Verifikasi hasil pengukuran alat pengendali korosi

6. Pelaporan
Menyusun seluruh hasil pemeriksaan berbentuk dokumen untuk diserahkan ke
Direktur Teknik Migas sebagai bahan evaluasi untuk penerbitan Ijin
Penggunaan/Operasi Tangki Penimbun.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi
Ttd.
Rachmat Sudibjo
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KEMENESDM. Standar Nasional Indonesia.
0225:2011.
Persyaratan
Umum.
Instalasi
Listrik.
Amandemen
1.
Pemberlakuan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225:2011
MENGENAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2011 (PUIL
2011) DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225:2011/Amd1:2013
MENGENAI PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2011 (PUIL
2011) AMANDEMEN 1 SEBAGAI STANDAR WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

: a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
teknologi Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-0225-2000
Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL
2000) beserta amandemennya telah diubah dengan SNI
0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik
2011 (PUIL 2011) dan SNI 0225:2011/Amd1:2013
Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL
2011) Amandemen 1;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan
ketenagalistrikan, perlu memberlakukan SNI 0225:2011
Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL
2011) dan SNI 0225:2011/Amd1:2013 Mengenai
Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)
Amandemen 1 sebagai Standar Wajib;
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c.

2

bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
0225:2011 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik
2011 (PUIL 2011) dan Standar Nasional Indonesia
0225:2011/Amd1:2013 Mengenai Persyaratan Umum
Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 Sebagai
Standar Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal
27 Oktober 2014;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1725);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
TENTANG
PEMBERLAKUAN
STANDAR
NASIONAL
INDONESIA
0225:2011
MENGENAI
PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2011 (PUIL
2011)
DAN
STANDAR
NASIONAL
INDONESIA
0225:2011/AMD1:2013
MENGENAI
PERSYARATAN
UMUM
INSTALASI
LISTRIK
2011
(PUIL
2011)
AMANDEMEN 1 SEBAGAI STANDAR WAJIB.
Pasal 1

(1) Memberlakukan Standar Nasional Indonesia 0225:2011 Mengenai
Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) dan Standar
Nasional Indonesia 0225:2011/Amd1:2013 Mengenai Persyaratan
Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) Amandemen 1 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.
(2) Pemberlakuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan untuk angka 534: Gawai Untuk Proteksi Terhadap
Voltase Lebih serta Lampiran A: Pemasangan GPS pada Sistem TN,
Lampiran B: Pemasangan GPS pada Sistem TT, Lampiran C:
Pemasangan GPS pada Sistem IT dan Lampiran D: Pemasangan GPS
Diuji Kelas I, II, dan III sebagaimana dimaksud pada Bagian 5-53:
Pemilihan
dan
Pemasangan
Perlengkapan
Listrik–Isolasi,
Penyakelaran dan Kendali.
Pasal 2
(1) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penerapan Standar Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat
berkoordinasi dengan instansi terkait.
Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2046
K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia Bidang Rekayasa Elektroteknika SNI 040225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL
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2000) sebagai Standar Wajib di Bidang Ketenagalistrikan; dan
2.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 008
Tahun 2007 tanggal 9 September 2007 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd1-2006 mengenai Amandemen
1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) Sebagai
Standar Wajib,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
SUDIRMAN SAID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
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KEMEN-ESDM.
Pemeriksaan
Keselamatan
Instalasi dan Peralatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa minyak dan gas bumi memiliki peranan penting
bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi
nasional sehingga perlu untuk menjamin keamanan dan
keselamatan operasi guna mewujudkan kegiatan usaha
minyak dan gas bumi yang efektif, efisien, handal, dan
aman;

b.

bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan
kehandalan

operasi

minyak

dan

gas

bumi,

perlu

dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap setiap
instalasi dan peralatan pada kegiatan usaha minyak dan
gas bumi;
c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang

Pemeriksaan

Keselamatan

Instalasi

dan

Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
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: 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5047);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004
tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran
Nomor

59,

Negara

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2009

Republik

Indonesia Nomor 4996);
4.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor

105

Tahun

2016

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

MINERAL

TENTANG

INSTALASI

DAN

ENERGI

DAN

SUMBER

PEMERIKSAAN

PERALATAN

PADA

DAYA

KESELAMATAN

KEGIATAN

USAHA

MINYAK DAN GAS BUMI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Minyak

Bumi

adalah

hasil

proses

alami

berupa

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur
atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,
lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh
dari

proses

penambangan,

tetapi

tidak

termasuk

batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan
dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon
yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer
berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
minyak dan gas bumi.

3.

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan
yang meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha
hilir.

4.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang
berintikan

atau

bertumpu

pada

kegiatan

usaha

eksplorasi dan eksploitasi.
5.

Kegiatan

Usaha

berintikan
pengolahan,

atau

Hilir

adalah

bertumpu

pengangkutan,

kegiatan
pada

usaha

kegiatan

penyimpanan,

yang
usaha

dan/atau

niaga.
6.

Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi
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pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja
Sama.
7.

Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah
memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

8.

Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut
Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi
dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi
pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

9.

Inspeksi

Teknis,

yang

selanjutnya

disebut

Inspeksi

adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung
meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan
pengujian

peralatan

memastikan

dan/atau

dipenuhinya

Instalasi

ketentuan

untuk

peraturan

perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan
yang baik.
10. Pemeriksaan Keselamatan adalah pemeriksaan teknis
dalam rangka pengawasan pelaksanaan Inspeksi untuk
memastikan keselamatan Instalasi dan peralatan pada
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
11. Penelaahan Desain adalah evaluasi secara sistematis dan
independen dari suatu rancangan desain Instalasi pada
Kegiatan

Usaha

Minyak

dan

Gas

Bumi

terhadap

pemenuhan regulasi, standar, dan spesifikasi teknis.
12. Persetujuan Layak Operasi adalah persetujuan untuk
mengoperasikan Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak
dan Gas Bumi.
13. Persetujuan

Penggunaan

adalah

persetujuan

untuk

menggunakan peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak
dan Gas Bumi.
14. Persetujuan

Desain

adalah

persetujuan

terhadap

rancangan desain Instalasi yang akan dibangun atau
dimodifikasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
15. Analisis Risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi
dan menganalisa potensi sebab dan kemungkinan akibat
risiko secara kuantitatif, semi kuantitatif, dan kualitatif.
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16. Standar adalah standar terkait Minyak dan Gas Bumi
yang diakui oleh Menteri, meliputi antara lain standar
Instalasi dan peralatan, standar bahan bakar Minyak dan
Gas Bumi, standar kompetensi pekerja Minyak dan Gas
Bumi, termasuk tata cara dan metode uji keteknikan
Minyak dan Gas Bumi, standar pelaksanaan Analisis
Risiko, dan standar penilaian umur layan Instalasi
dan/atau peralatan.
17. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

yang

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas
Bumi.
18. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya
disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara ex
officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai
tugas

melaksanakan

perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
standardisasi,

keteknikan,

dan

keselamatan

pada

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
19. Inspektur Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya
disebut Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan

pengawasan

pelaksanaan

keselamatan,

pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi
dalam negeri, Pemeriksaan Keselamatan, pengawasan
pelaksanaan
penerapan

kegiatan
sistem

operasional,

manajemen

dan

penilaian

keselamatan

pada

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan
penugasan dari Kepala Inspeksi.
20. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya
disebut Kepala Teknik adalah pimpinan tertinggi atau
pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi dari
Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha yang bertanggung
jawab kepada Kepala Inspeksi atas dilaksanakan dan
ditaatinya
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kewajiban Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
21. Lembaga

Enjiniring

Independen,

yang

selanjutnya

disebut Lembaga Enjiniring adalah perusahaan atau
institusi akademis atau Badan Layanan Umum (BLU)
yang

memiliki

kompetensi

dan

kualifikasi

dibidang

enjiniring.
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini
meliputi:
a.

Penelaahan Desain;

b.

Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan;

c.

Analisis Risiko;

d.

perpanjangan sisa umur layan; dan

e.

sanksi.
Pasal 3

(1)

Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin
desain Instalasi dan peralatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah
keteknikan yang baik.

(2)

Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha wajib menjamin
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian,
pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi
dan

peralatan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan
yang baik.
Pasal 4
(1)

Untuk

penjaminan

terhadap

desain

Instalasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap
Instalasi yang digunakan dalam Kegiatan Usaha Minyak
dan Gas Bumi wajib dilakukan Penelaahan Desain.
(2)

Berdasarkan

Penelaahan

Desain

terhadap

Instalasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
menerbitkan Persetujuan Desain.
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Pasal 5
(1)

Untuk

penjaminan

terhadap

pembuatan

desain,

pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pengujian,
pemeriksaan, dan pelaksanaan tera terhadap Instalasi
dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
setiap Instalasi dan/atau peralatan yang digunakan
dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi wajib
dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.
(2)

Berdasarkan

hasil

Inspeksi

dan

Pemeriksaan

Keselamatan terhadap peralatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Inspeksi memberikan Persetujuan
Penggunaan.
(3)

Berdasarkan

Persetujuan

Penggunaan,

serta

hasil

Desain,

Inspeksi

dan

Persetujuan
Pemeriksaan

Keselamatan terhadap Instalasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan
Layak Operasi.
(4)

Instalasi dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dioperasikan selama dalam
batas umur layan desain.
Pasal 6

Jenis

Instalasi

dan

peralatan

yang

wajib

dilaksanakan

Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB II
PENELAAHAN DESAIN
Pasal 7
(1)

Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
a.

pemenuhan regulasi dan persyaratan keselamatan
dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
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d.

pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan
rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri.

(2)

Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum:
a.

Instalasi dibangun; atau

b.

dilakukan penambahan atau perubahan terhadap
Instalasi.
Pasal 8

(1)

Kepala Teknik mengajukan permohonan Penelaahan
Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
kepada

Direktur

pembangunan,

Jenderal

sebelum

dilakukan

penambahan,

dan/atau

perubahan

Instalasi.
(2)

Permohonan Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang
paling sedikit meliputi:

(3)

a.

Front End Engineering Design (FEED);

b.

sistem proses;

c.

manajemen risiko; dan

d.

rencana tingkat komponen dalam negeri.

Selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Sementara atau
Izin Usaha.

(4)

Untuk Instalasi pengolahan selain melengkapi dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib
dilengkapi

hasil

penilaian

desain

(design

appraisal)

terkait fasilitas dan sistem keselamatan yang dilakukan
oleh Lembaga Enjiniring.
(5)

Direktur

Jenderal

menyampaikan

hasil

Penelaahan

Desain kepada Kepala Teknik paling lambat 30 (tiga
puluh)

hari

kerja

setelah

dokumen

permohonan

Penelaahan Desain diterima dan lengkap.

7185

www.peraturan.go.id

2017, No.753

-9-

Pasal 9
(1)

Penelaahan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi dan/atau
Lembaga Enjiniring yang diusulkan oleh Kepala Teknik.

(2)

Lembaga Enjiniring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan dalam Pasal 8 ayat (4) dilarang memiliki keterkaitan
dengan Lembaga Enjiniring yang menyusun dokumen
desain.

(3)

Lembaga Enjiniring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan dalam Pasal 8 ayat (4) paling sedikit memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.

tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kualifikasi
yang sesuai;

b.

dalam hal Lembaga Enjiniring adalah perusahaan
enjiniring wajib berbadan hukum Indonesia dan
terdaftar pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi bidang enjiniring;

c.

dalam hal Lembaga Enjiniring adalah institusi
akademis wajib berbadan hukum Indonesia dan
memiliki akreditasi A.
Pasal 10

Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha wajib mendapatkan
Persetujuan Desain sebelum pembangunan, penambahan,
dan/atau perubahan Instalasi.
BAB III
INSPEKSI DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN
Pasal 11
(1)

Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dilakukan pada saat:
a.

Instalasi dan/atau peralatan akan dipasang atau
dibangun;

b.

Instalasi dan/atau peralatan sedang dipasang atau
dibangun;

7186

www.peraturan.go.id

2017, No.753

-10-

c.

Instalasi dan/atau peralatan telah dipasang atau
dibangun;

d.

Instalasi

dan/atau

peralatan

telah

beroperasi;

dan/atau
e.
(2)

sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Pemeriksaan Keselamatan terhadap Instalasi dan/atau
peralatan yang telah beroperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan secara berkala
berdasarkan:

(3)

a.

jangka waktu tertentu; atau

b.

hasil Analisis Risiko.

Pemeriksaan
peralatan

Keselamatan

yang

akan

untuk

Instalasi

dipasang

atau

dan/atau
dibangun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
di tempat pembuatan dan di lokasi pemasangan atau
pembangunan.
Pasal 12
(1)

Inspeksi

terhadap

Instalasi

dan/atau

peralatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan
oleh Kepala Teknik.
(2)

Dalam melakukan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Teknik dapat dibantu oleh perusahaan
Inspeksi.

(3)

Pemeriksaan

Keselamatan

untuk

Instalasi

dan/atau

peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dilaksanakan oleh:
a.

Kepala Inspeksi; dan/atau

b.

Inspektur Migas atau pejabat yang ditugaskan oleh
Kepala Inspeksi.

(4)

Lingkup

dan

tanggung

jawab

dalam

pelaksanaan

Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam
bentuk rencana Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.
(5)

Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab membuat rencana Inspeksi dan
disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

7187

www.peraturan.go.id

2017, No.753

-11-

Pasal 13
(1)

Pelaksanaan Inspeksi oleh Kepala Teknik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan
apabila paling sedikit telah memiliki:
a.

sistem

manajemen

keselamatan

yang

telah

diterapkan dan diaudit;
b.

organisasi Inspeksi yang berada langsung di bawah
pimpinan tertinggi Kontraktor atau Pemegang Izin
Usaha;

c.

tenaga

ahli

yang

memiliki

kompetensi

dan

kualifikasi;
d.

prosedur Inspeksi secara rinci sesuai dengan jenis
Instalasi dan/atau peralatan; dan

e.
(2)

peralatan Inspeksi yang dibutuhkan.

Dalam

hal

Kepala

Teknik

tidak

dapat

memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Teknik dalam melaksanakan Inspeksi harus dibantu oleh
perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2).
(3)

Direktur Jenderal dapat menetapkan persyaratan lebih
lanjut terhadap pelaksana Inspeksi oleh Kepala Teknik.
Pasal 14

(1)

Perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) harus mendapatkan surat pengesahan sebagai
perusahaan Inspeksi sesuai dengan bidang Inspeksi dan
klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi dari Direktur
Jenderal.

(2)

Untuk pemberian surat pengesahan dan klasifikasi
peringkat perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan persyaratan
dan klasifikasi peringkat perusahaan Inspeksi.

(3)

Surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat

dikeluarkan

setelah

perusahaan

Inspeksi

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
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Pasal 15
(1)

Dalam hal akan dilaksanakan Pemeriksaan Keselamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala
Teknik wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana
Inspeksi secara tertulis kepada Kepala Inspeksi dengan
melampirkan:
a.

Persetujuan Desain;

b.

daftar peralatan dan/atau Instalasi;

c.

lokasi

Instalasi

dan/atau

lokasi

pembuatan

peralatan;

(2)

d.

jadwal Inspeksi;

e.

daftar tenaga ahli pelaksana Inspeksi;

f.

daftar prosedur dan peralatan Inspeksi; dan

g.

perusahaan Inspeksi (bila ada).

Berdasarkan rencana Inspeksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Inspeksi menetapkan rencana
Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)

dalam bentuk

Inspection and Test Plan (ITP) yang disampaikan paling
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen
diterima dan lengkap kepada Kepala Teknik.
(3)

Kepala Teknik mengajukan permohonan pelaksanaan
Pemeriksaan Keselamatan secara tertulis sesuai dengan
Inspection and Test Plan (ITP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kepala Inspeksi dalam jangka
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum
dilaksanakan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan.
Pasal 16

(1)

Berdasarkan

pelaksanaan

Inspeksi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Teknik
mengeluarkan keterangan hasil Inspeksi.
(2)

Dalam

hal

pelaksanaan

Inspeksi

dibantu

oleh

perusahaan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2), Kepala Teknik mengeluarkan keterangan
hasil

Inspeksi

berdasarkan

sertifikat

Inspeksi

dari

perusahaan Inspeksi
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Pasal 17
(1)

Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

5

ayat

(2)

dan

Persetujuan

Layak

Operasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang
dilakukan

Pemeriksaan

berdasarkan

jangka

Keselamatan

waktu

secara

tertentu

berkala

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, berlaku paling
lama 4 (empat) tahun atau kurang dari jangka waktu
tersebut apabila Instalasi dan/atau peralatan mengalami
perubahan atau diragukan kemampuannya.
(2)

Instalasi dan/atau peralatan yang memiliki sisa umur
layan (remaining life) kurang dari 4 (empat) tahun, masa
berlaku Persetujuan Penggunaan dan Persetujuan Layak
Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ½
(satu per dua) dari sisa umur layan (remaining life).

(3)

Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

5

ayat

(2)

dan

Persetujuan

Layak

Operasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang
dilakukan Pemeriksaan Keselamatan berdasarkan hasil
Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf b, memiliki masa berlaku berdasarkan
hasil Analisis Risiko selama sisa umur layan (remaining
life) masih terpenuhi.
Pasal 18
(1)

Lingkup

Inspeksi

dan

Pemeriksaan

terhadap

Instalasi

dan

peralatan

Keselamatan

mengacu

pada

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar.
(2)

Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri.
BAB IV
ANALISIS RISIKO
Pasal 19

(1)

Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha melaksanakan
Analisis Risiko sebagai dasar Pemeriksaan Keselamatan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
(2)

Hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib mendapat persetujuan Kepala Inspeksi.

(3)

Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

dapat

(1)

dibantu

Lembaga

Enjiniring untuk membuat Analisis Risiko terhadap
Instalasi dan/atau peralatan.
Pasal 20
(1)

Kepala Teknik mengajukan permohonan persetujuan
hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) kepada Kepala Inspeksi.

(2)

Permohonan

persetujuan

hasil

Analisis

Risiko

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi
dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
a.

daftar Instalasi dan/atau peralatan;

b.

manajemen risiko;

c.

metode dan teknik yang dipergunakan;

d.

pelaksana Analisis Risiko;

e.

kualifikasi/kompetensi penyusun Analisis Risiko;
dan

f.
(3)

rekomendasi interval dan metode Inspeksi.

Kepala Inspeksi memberikan hasil evaluasi terhadap
permohonan

persetujuan

hasil

Analisis

Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima dan
lengkap.
Pasal 21
Interval dan metode Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf f menjadi acuan dalam pelaksanaan
Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf b.
Pasal 22
Kepala

Teknik

bertanggung

jawab

untuk

memastikan

pelaksanaan hasil Analisis Risiko sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 19 ayat (2).
Pasal 23
(1)

Kepala Inspeksi dapat melaksanakan pemeriksaan atas
pelaksanaan Analisis Risiko dan tindak lanjut hasil
Analisis Risiko.

(2)

Kepala Inspeksi dapat mengalihkan menjadi Pemeriksaan
Keselamatan secara berkala berdasarkan jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf

a

apabila

sebagaimana

dalam

dimaksud

pelaksanaan
pada

ayat

pemeriksaan

(1)

ditemukan

ketidaksesuaian atas pelaksanaan hasil Analisis Risiko.
Pasal 24
(1)

Lingkup pelaksanaan Analisis Risiko mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar.

(2)

Pedoman

pelaksanaan

Analisis

Risiko

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal.
BAB V
PERPANJANGAN SISA UMUR LAYAN
Pasal 25
(1)

Instalasi dan/atau peralatan yang telah melewati batas
umur layan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat

(4)

penilaian

dapat

tetap

sisa

digunakan

umur

layan

setelah

dilakukan

(Residual

Life

Assessment/RLA) dan dinyatakan dapat diperpanjang
umur layannya.
(2)

Perpanjangan umur layan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

sesuai

dengan

hasil

analisis

dengan

mengutamakan faktor keselamatan.
(3)

Instalasi

dan/atau

peralatan

yang

telah

dilakukan

perpanjangan umur layan harus dilakukan Inspeksi dan
Pemeriksaan Keselamatan.

7192

www.peraturan.go.id

2017, No.753

-16-

Pasal 26
(1)

Penilaian sisa umur layan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Teknik.

(2)

Dalam

melaksanakan

penilaian

sisa

umur

layan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Teknik
dapat dibantu Lembaga Enjiniring.
(3)

Penilaian

perpanjangan

umur

layan mengacu

pada

Standar dan/atau paling sedikit meliputi:
a.

penelaahan

dokumen

teknis

Instalasi

dan/atau

peralatan;
b.

penentuan mekanisme kerusakan;

c.

penentuan lingkup Inspeksi terhadap mekanisme
kerusakan;

d.

pemeriksaan bagian Instalasi dan/atau peralatan;

e.

pemeriksaan uji tidak merusak sesuai lingkup
Inspeksi;

f.

pemeriksaan uji merusak (apabila diperlukan);

g.

fitness for services (FFS);

h.

penilaian

risiko

terhadap

Instalasi

dan/atau

peralatan;
i.

penentuan sisa umur layan; dan

j.

penentuan metode dan interval Inspeksi selama
perpanjangan umur layan.
Pasal 27

Instalasi dan/atau peralatan yang tidak memiliki dokumen
teknis dan tidak diketahui umur layan desain hanya dapat
diberikan perpanjangan umur layan apabila telah dilakukan
desain ulang (re-enjiniring) dan penilaian sisa umur layan.
Pasal 28
(1)

Lingkup penilaian perpanjangan umur layan mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Standar.

(2)

Pedoman pelaksanaan penilaian perpanjangan umur
layan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
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BAB VI
SANKSI
Pasal 29
(1)

Kontraktor dan Pemegang Izin Usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini
dikenakan sanksi berupa:
a.

teguran tertulis;

b.

penghentian sementara kegiatan; dan/atau

c.

pembatalan

Persetujuan

Penggunaan

dan/atau

Persetujuan Layak Operasi.
(2)

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan oleh Kepala Inspeksi.

(3)

Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal dapat melakukan
penghentian penggunaan Instalasi dan peralatan untuk
sementara waktu.

(4)

Dalam hal setelah penghentian sementara kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kontraktor dan
Pemegang Izin Usaha tidak melakukan upaya untuk
meniadakan pelanggaran dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan, Direktur Jenderal dapat melakukan
pembatalan

Persetujuan

Penggunaan

dan/atau

Persetujuan Layak Operasi.
Pasal 30
Kontraktor

dan

Pemegang

Izin

Usaha

yang

melakukan

pembangunan, penambahan, dan/atau perubahan Instalasi
sebelum

mendapatkan

Persetujuan

Desain

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal memberikan
teguran tertulis dan/atau menghentikan kegiatan dimaksud.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Penelaahan
Desain, Inspeksi dan/atau Pemeriksaan Keselamatan, Analisis
Risiko, dan penilaian sisa umur layan, merupakan tanggung
jawab Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha.
Pasal 32
(1)

Persetujuan Layak Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal

5

ayat

(3)

dan

Persetujuan

Penggunaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat
diberikan kepada perusahaan usaha penunjang pada
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang memiliki dan
mengoperasikan Instalasi dan/atau peralatan.
(2)

Untuk

mendapatkan

dan/atau

Persetujuan

Persetujuan

Layak

Penggunaan

Operasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perusahaan usaha penunjang
wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)

Pemberian

Persetujuan

Layak

Operasi

dan/atau

Persetujuan

Penggunaan

kepada

perusahaan

usaha

penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan

tanggung

jawab

Kontraktor

atau

Pemegang Izin Usaha.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1)

Instalasi yang telah beroperasi dan telah memiliki
Sertifikat

Kelayakan

Penggunaan

Instalasi

sebelum

berlakunya Peraturan Menteri ini, Persetujuan Desain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak
disyaratkan

dalam

penerbitan

Persetujuan

Layak

Operasi.
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(2)

Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi, Sertifikat
Kelayakan

Penggunaan

Peralatan,

Izin

Penggunaan,

Persetujuan Penggunaan, dan/atau Sertifikat Kelayakan
Konstruksi Anjungan Lepas Pantai (Platform) yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini,
dinyatakan

tetap

berlaku

sampai

masa

berlakunya

berakhir.
(3)

Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi,
Sertifikat

Kelayakan

Penggunaan,

Penggunaan

Persetujuan

Peralatan,

Penggunaan,

Izin

dan/atau

Sertifikat Kelayakan Konstruksi Anjungan Lepas Pantai
(Platform)

yang

Peraturan

telah

diajukan

Menteri

dilaksanakan

ini

dan

Pemeriksaan

sebelum
telah

berlakunya

atau

Keselamatan

sedang

tetap

dapat

dilanjutkan prosesnya.
(4)

Permohonan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi,
Sertifikat

Kelayakan

Penggunaan,

Penggunaan

Persetujuan

Peralatan,

Penggunaan,

Izin

dan/atau

Sertifikat Kelayakan Konstruksi Anjungan Lepas Pantai
(Platform)

yang

Peraturan

telah

Menteri

diajukan
ini

dan

sebelum
belum

berlakunya

dilaksanakan

Pemeriksaan Keselamatan wajib menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1.

Peraturan

Menteri

05/P/PERTAMB/1977

Pertambangan
tentang

Kewajiban

Nomor
Memiliki

Sertifikat Kelayakan Konstruksi Untuk Platform Minyak
dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
2.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06
P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan
Kerja

atas

Instalasi,

Peralatan

dan

Teknik

yang

Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas
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Bumi

dan

Pengusahaan

Sumberdaya

Panasbumi,

sepanjang mengatur mengenai Pemeriksaan Keselamatan
atas Instalasi dan peralatan yang dipergunakan dalam
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi; dan
3.

penetapan mengenai Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang
Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang
dipergunakan dalam operasi pertambangan Minyak dan
Gas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 35
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEMERIKSAAN KESELAMATAN INSTALASI DAN PERALATAN
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

INSTALASI DAN PERALATAN YANG WAJIB DILAKSANAKAN
PEMERIKSAAN KESELAMATAN
A.

INSTALASI
1.

Instalasi untuk eksplorasi dan eksploitasi pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
a.

Instalasi pengeboran dan kerja ulang sumur;

b.

Instalasi penyemenan;

c.

Instalasi produksi di darat dan perairan;

d.

Instalasi pengumpul; dan

e.

Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi baik langsung maupun tidak langsung.

2.

Instalasi untuk pengolahan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi terdiri atas:
a.

Instalasi pengolahan Minyak Bumi;

b.

Instalasi pengolahan Gas Bumi; dan

c.

Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan pengolahan baik
langsung maupun tidak langsung.

3.

Instalasi untuk pengangkutan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi terdiri atas:
a.

Instalasi pipa penyalur;

b.

Instalasi non pipa penyalur; dan

c.

Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan pengangkutan
baik langsung maupun tidak langsung.

4.

Instalasi untuk penyimpanan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi terdiri atas:
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c.

Instalasi penyimpanan dan/atau pemrosesan perapung; dan

d.

Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penyimpanan
baik langsung maupun tidak langsung.

5.

Instalasi untuk niaga pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
terdiri atas:
a.

Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar;

b.

Instalasi yang terkait dengan kegiatan usaha niaga; dan

c.

Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan niaga baik
langsung maupun tidak langsung.

6.

Instalasi penunjang Minyak dan Gas Bumi antara lain meliputi:
a.

Instalasi pengolah limbah;

b.

Instalasi bongkar muat;

c.

Instalasi utilitas; dan

d.

Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang
Minyak dan Gas Bumi baik langsung maupun tidak langsung.

B.

PERALATAN
1.

Alat

Pengaman

yaitu

alat

pengaman

yang

digunakan

untuk

melindungi peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.

Bejana Tekan adalah bejana dengan tekanan desain di atas atau di
bawah tekanan atmospheric dan berukuran lebih dari NPS 6 yang
digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

3.

Tangki

Penimbun

adalah

tangki

penimbun

yang

dilas

atau

dikeling/bolted dengan tekanan atmosferik yang digunakan untuk
menyimpan Minyak dan Gas Bumi.
4.

Pesawat Angkat adalah pesawat angkat yang digunakan untuk
mengangkat barang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

5.

Peralatan Putar adalah peralatan putar yang digunakan untuk
mengalirkan hidrokarbon/Minyak dan Gas Bumi.

6.

Bangunan struktur di perairan yang digunakan pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi.

7.

Peralatan Listrik yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan
Gas Bumi.

8.

Sistem Alat Ukur Serah Terima yang digunakan pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi.
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Peralatan Keselamatan Migas yang digunakan pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi.
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REPUBLIK INDONESIA,
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Undang-Undang
Perlindungan

Nomor

dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

tentang

Lingkungan

Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
3.

Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor

Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor

85,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5142);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi

dan

Pascatambang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
6.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 289);
7.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
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-3MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

MINERAL

ENERGI

TENTANG

PERTAMBANGAN

DAN

SUMBER

PELAKSANAAN

YANG

BAIK

DAN

DAYA

KAIDAH

PENGAWASAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat
IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya
disingkat IUPK, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang
selanjutnya

disebut

WIUP,

Wilayah

Izin

Usaha

Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK,
Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat
IPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi,
Studi

Kelayakan,

Penjualan

Konstruksi,

adalah

Undang-Undang

Pengangkutan,

sebagaimana

Nomor

4

dimaksud

Tahun

2009

dan
dalam

tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan

tahapan

kegiatan

Penyelidikan

Umum,

Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
3.

IUP Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK
Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan

tahapan

kegiatan

Penyelidikan

Umum,

Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di WIUPK.
4.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah

selesai

pelaksanaan

IUP

Eksplorasi

untuk

melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
5.

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di WIUPK.
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Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus
untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya
disebut

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang
diberikan

kepada

perusahaan

untuk

membeli,

mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral
atau Batubara.
7.

Izin

Usaha

disingkat

Jasa

IUJP

Pertambangan

adalah

izin

yang

yang

selanjutnya

diberikan

untuk

melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang
berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan
usaha pertambangan.
8.

Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah kegiatan usaha
pertambangan

untuk

meningkatkan

mutu

Mineral

dan/atau Batubara serta untuk memanfaatkan dan
memperoleh Mineral ikutan.
9.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi
tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi
Kelayakan,

Konstruksi,

Penambangan,

Pengolahan

dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan,
serta pascatambang.
10. Penambangan

adalah

bagian

kegiatan

Usaha

Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau
Batubara dan Mineral ikutannya.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang
selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja
dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi
aspek

pengusahaan,

aspek

teknik,

dan

aspek

lingkungan.
12. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan

Usaha

Pertambangan

untuk

menata,

memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan
ekosistem

agar

peruntukannya.
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berfungsi

kembali

sesuai

-513. Kegiatan

Pascatambang

yang

selanjutnya

disebut

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis,
dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh
kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal
di seluruh wilayah pertambangan.
14. Dokumen Lingkungan Hidup adalah analisis mengenai
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan-upaya pemantauan lingkungan, atau surat
pernyataan pengelolaan lingkungan.
15. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut
KaIT adalah pejabat yang secara ex officio menduduki
jabatan Direktur yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi

di

bidang

keteknikan

dan

lingkungan

pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertambangan Mineral dan Batubara.
16. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang
diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah
teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik
Pengolahan dan/atau Pemurnian.
17. Pejabat yang Ditunjuk adalah aparatur sipil negara yang
diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

tata

kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola
pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian.
18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT
adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam
struktur

organisasi

lapangan

pertambangan

yang

memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya
operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik
pertambangan yang baik.
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Tambang

Bawah

Tanah

yang

selanjutnya

disingkat KTBT adalah seseorang yang memiliki posisi
tertinggi dalam struktur tambang bawah tanah yang
bertugas

memimpin

dan

bertanggung

jawab

atas

terlaksananya operasional tambang bawah tanah sesuai
dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.
20. Penanggungjawab
selanjutnya
memiliki

Teknik

disingkat

posisi

dan

PTL

tertinggi

Lingkungan

adalah

dalam

seseorang

struktur

yang
yang

organisasi

lapangan yang bertugas memimpin dan bertanggung
jawab

atas

terlaksananya

kegiatan

operasional

Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan kaidah
teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan
Batubara.
22. Direktur

Jenderal

adalah

direktur

jenderal

yang

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pembinaan

dan

pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a.

pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik;

b.

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pengelolaan

Usaha Pertambangan; dan
c.

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

Usaha

Pertambangan.
Pasal 3
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi dalam setiap
tahapan

kegiatan

Usaha

Pertambangan

wajib

melaksanakan kaidah pertambangan yang baik.
(2)

Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
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a.

kaidah teknik pertambangan yang baik; dan

b.

tata kelola pengusahaan pertambangan.

-7(3)

Kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pelaksanaan
aspek:
a.

teknis pertambangan;

b.

konservasi Mineral dan Batubara;

c.

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

d.

keselamatan operasi pertambangan;

e.

pengelolaan

lingkungan

hidup

pertambangan,

Reklamasi, dan Pascatambang, serta Pascaoperasi;
dan
f.

pemanfaatan

teknologi,

kemampuan

rekayasa,

rancang bangun, pengembangan, dan penerapan
teknologi pertambangan.
(4)

Tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pelaksanaan
aspek:
a.

pemasaran;

b.

keuangan;

c.

pengelolaan data;

d.

pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;

e.

pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

f.

pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat

setempat;
g.

kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang
menyangkut kepentingan umum;

h.

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK;
dan

i.

jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.
Pasal 4

(1)

Pemegang
pengolahan

IUP

Operasi

dan/atau

Produksi

pemurnian

khusus
dalam

untuk
kegiatan

Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib melaksanakan
kaidah pertambangan yang baik.
(2)

Kaidah

pertambangan

yang

baik

untuk

kegiatan

Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.
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kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan

-8b.

tata

kelola

pengusahaan

Pengolahan

Pengolahan

dan/atau

dan/atau

Pemurnian.
(3)

Kaidah

teknik

Pemurnian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi
pelaksanaan aspek:
a.

teknis kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian;

b.

keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian;

c.

pengelolaan lingkungan hidup dan pascaoperasi;
dan

d.
(4)

Tata

konservasi Mineral dan Batubara.
kelola

pengusahaan

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi pelaksanaan aspek:
a.

pemasaran;

b.

keuangan;

c.

pengelolaan data;

d.

pemanfaatan barang, jasa dan teknologi;

e.

pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

f.

tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

g.

jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha Pengolahan
dan/atau Pemurnian.
Pasal 5

(1)

Pemegang

IUJP

pertambangan

yang

wajib
baik

melaksanakan

kaidah

sesuai

bidang

dengan

usahanya.
(2)

Kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik;
dan

b.
(3)

tata kelola pengusahaan jasa pertambangan.

Kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a.

upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan
pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara,
dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang
usahanya; dan

b.

kewajiban untuk mengangkat penanggung jawab
operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan.
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Tata

kelola

pengusahaan

jasa

pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a.

pengutamaan produk dalam negeri;

b.

pengutamaan subkontraktor lokal sesuai dengan
kompetensinya;

c.

pengutamaan tenaga kerja lokal; dan

d.

pengoptimalan

pembelanjaan

lokal

baik

barang

pelaksanaan

kaidah

maupun jasa pertambangan.
(5)

Menteri

menetapkan

pertambangan

pedoman

yang

baik

bagi

pemegang

IUJP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 6
Pemegang IPR wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan
yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan sesuai
dengan kegiatannya.
BAB II
PELAKSANAAN KAIDAH TEKNIK
PERTAMBANGAN YANG BAIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1)

Dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang
baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP
Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib:
a.

mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di
lapangan

untuk

mendapatkan

pengesahan

dari

KaIT; dan
b.

memiliki

tenaga

teknis

pertambangan

yang

berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7210

- 10 (2)

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi

Produksi

melakukan

Penambangan

dengan

metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib
menunjuk KTBT untuk mendapatkan pengesahan dari
KaIT.
(3)

KTBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung
jawab kepada KTT.

(4)

KTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
KTBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)

harus

memiliki kompetensi di bidang teknis pertambangan.
(5)

Menteri menetapkan kompetensi KTT, KTBT, dan tenaga
teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2).
Pasal 8

(1)

Dalam pelaksanaan kaidah teknik Pengolahan dan/atau
Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a, pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
a.

mengangkat PTL sebagai pemimpin tertinggi di
lapangan

untuk

mendapatkan

pengesahan

dari

KaIT; dan
b.

memiliki

tenaga

teknis

pertambangan

yang

berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)

PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
memiliki kompetensi aspek teknis Pengolahan dan/atau
Pemurnian.
Pasal 9

(1)

Dalam

pelaksanaan

kaidah

teknik

usaha

jasa

pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a, pemegang IUJP wajib:
a.

mengangkat

penanggung

jawab

operasional

di

lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KTT;
dan
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memiliki

tenaga

teknis

pertambangan

yang

berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)

Penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan tenaga teknis pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
memiliki kompetensi teknis sesuai bidang usaha IUJP.
Pasal 10

(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi sebelum memulai
kegiatan usahanya wajib menunjuk KTT.

(2)

Pemegang
pengolahan

IUP

Operasi

dan/atau

Produksi

pemurnian

khusus
sebelum

untuk
memulai

kegiatan usahanya wajib menunjuk PTL.
(3)

KTT dan PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari KaIT.
Pasal 11

Menteri menetapkan pedoman permohonan, evaluasi, dan
pengesahan serta standar kompetensi KTT, KTBT, PTL, dan
penanggung jawab operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 sampai dengan Pasal 10.
Bagian Kedua
Teknis Pertambangan
Pasal 12
(1)

Dalam

pelaksanaan

aspek

teknis

pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a,
pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib:
a.

menggunakan metode Eksplorasi, Penambangan,
Pengolahan

dan/atau

Pemurnian,

dan

Pengangkutan sesuai dengan persetujuan RKAB
Tahunan;
b.

menggunakan tenaga teknis pertambangan yang
berkompeten;
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menyusun

rencana

kerja

yang

transparan,

akuntabel, dan rasional; dan/atau
d.

melaksanakan kegiatan pertambangan yang tuntas
dan optimum sesuai dengan rencana kerja dan
memenuhi kelaikan teknis.

(2)

Dalam pelaksanaan aspek teknis kegiatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (3) huruf a, pemegang IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
a.

menggunakan
Pemurnian

metode

sesuai

Pengolahan

dengan

dan/atau

persetujuan

RKAB

Tahunan;
b.

menggunakan tenaga teknis Pengolahan dan/atau
Pemurnian yang kompeten;

c.

menyusun

rencana

kerja

yang

transparan,

akuntabel, dan rasional; dan/atau
d.

melaksanakan

kegiatan

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian yang optimum sesuai dengan rencana
kerja dan memenuhi kelaikan teknis.
(3)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi,

dan

IUPK

Operasi

Produksi

wajib

melaksanakan ketentuan teknis pertambangan dalam
setiap tahapan kegiatan

Usaha Pertambangan

yang

meliputi Eksplorasi, Studi Kelayakan, pemasangan tanda
batas, Konstruksi, dan pengujian alat pertambangan
(commisioning),

Penambangan,

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian, Pengangkutan, dan Pascatambang.
Pasal 13
Menteri

menetapkan

pedoman

pelaksanaan

pengelolaan

teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
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Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan
Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara
Paragraf 1
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi
Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 14
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi,

dan

melaksanakan

IUPK

Operasi

ketentuan

Produksi

keselamatan

wajib

pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c
dan huruf d.
(2)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi,

dan

melaksanakan

IUPK

Operasi

ketentuan

Produksi

keselamatan

dalam

pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.

menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat
pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang
diperlukan

untuk

terlaksananya

ketentuan

keselamatan pertambangan; dan
b.

membentuk

dan

keselamatan

menetapkan

organisasi

pertambangan

bagian

berdasarkan

pertimbangan jumlah pekerja, sifat, atau luas area
kerja.
(3)

Ketentuan

keselamatan

pertambangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
dan

b.
(4)

keselamatan operasi pertambangan.

Keselamatan

dan

kesehatan

kerja

pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling
sedikit terdiri atas:
a.

keselamatan kerja pertambangan yang meliputi:
1.
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program

keselamatan

kerja

yang

meliputi

pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran,
dan kejadian lain yang berbahaya;

b.

3.

pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja;

4.

administrasi keselamatan kerja;

5.

manajemen keadaan darurat;

6.

inspeksi keselamatan kerja; dan

7.

pencegahan dan penyelidikan kecelakaan;

kesehatan kerja pertambangan meliputi program
kesehatan pekerja/buruh, higienis dan sanitasi,
ergonomis, pengelolaan makanan, minuman, dan
gizi

pekerja/buruh,

dan/atau

diagnosis

dan

pemeriksaan penyakit akibat kerja; dan
c.

lingkungan

kerja

pertambangan

yang

memuat

peraturan perusahaan, pengukuran, penilaian, dan
pengendalian terhadap kondisi lingkungan kerja.
(5)

Keselamatan

operasi

pertambangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a.

sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan
sarana,

prasarana,

instalasi,

dan

peralatan

pertambangan sebagai berikut:
1.

merencanakan

sistem

pemeliharaan

atau

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan;
2.

menunjuk penanggung jawab dalam sistem
pemeliharaan
prasarana,

atau

perawatan

instalasi,

dan

sarana,
peralatan

pertambangan; dan
3.

melaksanakan

sistem

pemeliharaan

atau

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan

pertambangan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan
dan standar nasional atau internasional yang
diakui;
b.

pengamanan instalasi;

c.

tenaga teknis bidang keselamatan operasi yang
kompeten;
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kelayakan

sarana,

prasarana

instalasi,

dan

peralatan pertambangan dengan melaksanakan uji
dan pemeliharaan kelayakan;

(6)

e.

evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan;

f.

keselamatan bahan peledak dan peledakan;

g.

keselamatan fasilitas pertambangan;

h.

keselamatan Eksplorasi;

i.

keselamatan tambang permukaan;

j.

keselamatan tambang bawah tanah; dan

k.

keselamatan kapal keruk/isap.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan
ketentuan

keselamatan

pertambangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Studi Kelayakan,
Dokumen Lingkungan Hidup, dan RKAB Tahunan yang
telah

disetujui

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
Pasal 15
Menteri

menetapkan

pedoman

pelaksanaan

keselamatan

pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
Paragraf 2
Pengelolaan Keselamatan Pengolahan dan/atau
Pemurnian Mineral dan Batubara
Pasal 16
(1)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara
wajib melaksanakan ketentuan keselamatan Pengolahan
dan/atau

Pemurnian

sebagaimana

dimaksud

dalam

khusus

untuk

Pasal 4 ayat (3) huruf b.
(2)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara
dalam melaksanakan ketentuan keselamatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib:
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menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat
pelindung diri, fasilitas, personil dan biaya yang
diperlukan untuk terlaksananya ketentuan di bidang
keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan

b.

membentuk

dan

keselamatan

menetapkan

Pengolahan

organisasi

dan/atau

bagian

Pemurnian

berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat,
atau luas area kerja.
(3)

Ketentuan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

keselamatan

dan

kesehatan

kerja

Pengolahan

Pengolahan

dan/atau

dan/atau Pemurnian; dan
b.

keselamatan

operasi

Pemurnian.
(4)

Keselamatan dan kesehatan kerja Pengolahan dan/atau
Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
paling sedikit terdiri atas:
a.

keselamatan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian
yang meliputi:
1.

manajemen risiko;

2.

program

keselamatan

kerja

yang

meliputi

pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran,
dan kejadian lain yang berbahaya;

b.

3.

pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja;

4.

administrasi keselamatan kerja;

5.

manajemen keadaan darurat;

6.

inspeksi keselamatan kerja; dan

7.

pencegahan dan penyelidikan kecelakaan;

kesehatan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian
meliputi program kesehatan pekerja/buruh, higienis
dan

sanitasi,

minuman,

ergonomis,

dan

gizi

pengelolaan

makanan,

pekerja/buruh,

dan/atau

diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja;
dan
c.

lingkungan kerja Pengolahan dan/atau Pemurnian
yang memuat peraturan perusahaan, pengukuran,
penilaian,

dan

lingkungan kerja.
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Keselamatan operasi Pengolahan dan/atau Pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling
sedikit terdiri atas:
a.

sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan
sarana,

prasarana,

instalasi,

dan

peralatan

pertambangan sebagai berikut:
1.

merencanakan

sistem

pemeliharaan

atau

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan Pengolahan dan/atau Pemurnian;
2.

menunjuk penanggung jawab dalam sistem
pemeliharaan

atau

perawatan

sarana,

prasarana, instalasi, dan peralatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian; dan
3.

melaksanakan

sistem

pemeliharaan

atau

perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

dan

standar

nasional

atau

internasional yang diakui;
b.

pengamanan instalasi;

c.

tenaga teknis bidang keselamatan operasi yang
kompeten;

d.

kelayakan

sarana,

prasarana

instalasi,

dan

peralatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan
melaksanakan uji dan pemeliharaan kelayakan; dan
e.

keselamatan

fasilitas

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian.
(6)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan
ketentuan keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(3)

berdasarkan

Dokumen Lingkungan Hidup dan RKAB Tahunan yang
telah

disetujui

sesuai

perundang-undangan.
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Menteri

menetapkan

pedoman

pelaksanaan

keselamatan

Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16.
Paragraf 3
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan
Pasal 18
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
wajib

menerapkan

sistem

manajemen

keselamatan

pertambangan.
(2)

Sistem

manajemen

keselamatan

pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi elemen:

(3)

a.

kebijakan;

b.

perencanaan;

c.

organisasi dan personel;

d.

implementasi;

e.

pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;

f.

dokumentasi; dan

g.

tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
wajib

melakukan

audit

internal

penerapan

sistem

manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)

Dalam

hal

terjadi

kecelakaan,

kejadian

berbahaya,

kejadian akibat penyakit tenaga kerja, penyakit akibat
kerja, bencana, dan/atau untuk kepentingan penilaian
kinerja keselamatan pertambangan, KaIT dapat meminta
kepada Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP
Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian untuk melakukan audit eksternal penerapan
sistem manajemen keselamatan pertambangan.
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Audit

eksternal

penerapan

sistem

manajemen

keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan oleh lembaga audit independen
yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 19
Menteri

menetapkan

manajemen

pedoman

keselamatan

pelaksanaan

pertambangan

sistem

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18.
Bagian Keempat
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan, Reklamasi,
dan Pascatambang, serta Pascaoperasi
Paragraf 1
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan
Pasal 20
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan
pengelolaan

lingkungan

hidup

pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e.
(2)

Pengelolaan

lingkungan

hidup

pertambangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

pelaksanaan

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan
Dokumen Lingkungan Hidup; dan
b.

penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup
apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Pasal 21

(1)

Pemegang
pengolahan
pengelolaan

IUP

Operasi

dan/atau

Produksi

pemurnian

lingkungan

hidup

khusus
wajib

dan

untuk

melakukan
pascaoperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.
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Pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

pascaoperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

pelaksanaan
lingkungan

pengelolaan
hidup

dan

sesuai

pemantauan

dengan

Dokumen

Lingkungan Hidup; dan
b.

penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup
apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Paragraf 2
Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi
Pasal 22

(1)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:
a.

menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi
sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;

b.

menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya;

c.

melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;

d.

melaporkan

pelaksanaan

Reklamasi

tahap

Eksplorasi;
e.

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi
produksi

pada

peningkatan

IUP

saat

mengajukan

Operasi

Produksi

permohonan
atau

IUPK

Operasi Produksi; dan
f.

menyampaikan rencana Pascatambang pada saat
mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib:
a.

menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi
produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan
penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya;

b.

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi
produksi secara periodik;
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melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi
dan Pascatambang; dan

d.

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi
produksi dan Pascatambang.

(3)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
a.

menyampaikan rencana pascaoperasi sesuai dengan
Dokumen Lingkungan Hidup;

b.

melaksanakan
perbaikan,

kegiatan

pemulihan,

pascaoperasi
dan

penataan

untuk
kualitas

lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali
sesuai peruntukannya; dan
c.

melaporkan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi.
Pasal 23

Menteri

menetapkan

lingkungan

pedoman

hidup

pelaksanaan

pertambangan,

pengelolaan

Reklamasi

dan

Pascatambang, serta pascaoperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22.
Bagian Kelima
Konservasi Mineral dan Batubara
Pasal 24
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan
upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.

(2)

Upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.

perencanaan

dan

pelaksanaan

recovery

Penambangan;
b.

perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan;

c.

pengelolaan Batubara kualitas rendah dan Mineral
kadar rendah, Mineral ikutan, sisa hasil Pengolahan
dan/atau Pemurnian, dan cadangan marginal;
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pemanfaatan Batubara kualitas rendah dan Mineral
kadar

rendah,

Mineral

ikutan,

dan

cadangan

marginal; dan
e.

pendataan cadangan Mineral dan Batubara yang
tidak

tertambang

dan

sisa

hasil

Pengolahan

dan/atau Pemurnian.
(3)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan
upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RKAB Tahunan dan
Studi Kelayakan yang telah disetujui.
Pasal 25

(1)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan upaya
konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
(2)

Upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.

perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan;

b.

pengelolaan

sisa

hasil

Pengolahan

dan/atau

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian; dan
c.

pendataan

sisa

hasil

Pemurnian.
(3)

Pemegang
pengolahan

IUP

Operasi

dan/atau

Produksi

pemurnian

khusus
wajib

untuk

melakukan

upaya konservasi Mineral dan Batubara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RKAB Tahunan.
Pasal 26
Menteri

menetapkan

pedoman

pelaksanaan

konservasi

Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dan Pasal 25.
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Pemanfaatan Teknologi, Kemampuan Rekayasa,
Rancang Bangun, Pengembangan,
dan Penerapan Teknologi Pertambangan
Pasal 27
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi,

dan

melaksanakan
rekayasa,

IUPK

pemanfaatan

rancang

penerapan

Operasi

teknologi,

bangun,

teknologi

Produksi

wajib

kemampuan

pengembangan,

pertambangan

dan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f.
(2)

Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan pemanfaatan
teknologi,

kemampuan

rekayasa,

rancang

bangun,

pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
sebagai

bagian

dari

pedoman

pengelolaan

teknis

pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Bagian Ketujuh
Standar Kompetensi Kerja Khusus, Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia, serta Standar Nasional Indonesia
Pasal 28
Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/pemurnian wajib menerapkan
standar kompetensi kerja khusus, standar kompetensi kerja
nasional Indonesia, serta standar nasional Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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PELAKSANAAN TATA KELOLA PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menerapkan
tata kelola pengusahaan pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berdasarkan
prinsip:

(2)

a.

keterbukaan;

b.

akuntabilitas;

c.

bertanggung jawab;

d.

mandiri; dan

e.

kewajaran.

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib menerapkan tata
kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
berdasarkan prinsip:

(3)

a.

keterbukaan;

b.

akuntabilitas;

c.

bertanggungjawab;

d.

mandiri; dan

e.

kewajaran.

Tujuan

pelaksanaan

tata

kelola

pengusahaan

pertambangan dan tata kelola pengusahaan Pengolahan
dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) untuk mendorong pengelolaan Usaha
Pertambangan yang profesional, efisien, dan efektif serta
untuk meningkatkan kontribusi dalam perekonomian.
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Pemasaran
Pasal 30
(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib melaksanakan ketentuan pemasaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a
yang paling sedikit terdiri atas:
a.

pelaksanaan
Batubara

kegiatan

yang

sesuai

penjualan

Mineral

atau

dengan

kualitas

dan

kuantitas yang telah disetujui di dalam RKAB
Tahunan;
b.

pengutamaan pemenuhan kebutuhan Mineral atau
Batubara untuk kepentingan dalam negeri;

c.

harga penjualan Mineral dan Batubara berpedoman
pada

harga

patokan

Mineral,

harga

patokan

Batubara, atau harga jual yang ditetapkan oleh
Menteri;
d.

penetapan harga pada kontrak penjualan yang
berpedoman pada harga patokan Mineral atau harga
patokan Batubara;

e.

biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral
mengacu pada besaran biaya yang berlaku umum di
pasar internasional; dan/atau

f.

rencana dan realisasi pencampuran Mineral atau
Batubara sesuai dengan persetujuan pada RKAB
Tahunan.

(2)

Kualitas

dan

kuantitas

Mineral

atau

Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan
dijual di dalam negeri wajib dilakukan verifikasi oleh
surveyor
Jenderal.
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pelaksana

yang

ditetapkan

oleh

Direktur
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(1)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan
ketentuan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf a yang paling sedikit terdiri atas:
a.

realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk
kualitas dan kuantitas serta harga Mineral atau
Batubara;

b.

biaya penjualan yang dikeluarkan sesuai dengan
standar yang ditetapkan; dan

c.

biaya Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral atau
Batubara sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.

(2)

Kualitas

dan

kuantitas

Mineral

atau

Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan
dijual di dalam negeri wajib dilakukan verifikasi oleh
surveyor

pelaksana

yang

ditetapkan

oleh

Direktur

Jenderal.
Bagian Ketiga
Keuangan
Pasal 32
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi,

dan

IUPK

Operasi

Produksi

wajib

melaksanakan ketentuan aspek keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b sesuai dengan
persetujuan RKAB Tahunan yang paling sedikit terdiri
atas:
a.

perencanaan dan realisasi anggaran;

b.

perencanaan dan realisasi investasi dan sumber
pembiayaan;

c.

pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang
terdiri atas:
1.

jasa penyediaan sistem informasi data Mineral
dan Batubara;
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2.

iuran tetap;

3.

iuran produksi/royalti;

4.

dana hasil penjualan Batubara;
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kompensasi data informasi;

6.

pembayaran

10%

keuntungan

bersih

(sepuluh
bagi

persen)

pemegang

dari
IUPK

Operasi Produksi;
7.

jaminan kesungguhan lelang WIUP dan WIUPK
Mineral logam atau Batubara yang ditetapkan
menjadi

milik

ketentuan

pemerintah

peraturan

sesuai

dengan

perundang-undangan;

dan/atau
8.

jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi

yang

ditetapkan

menjadi

milik

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)

Dalam

melaksanakan

ketentuan

aspek

keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP
Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan
IUPK Operasi Produksi wajib:
a.

menyusun

laporan

keuangan

sesuai

dengan

pernyataan standar akuntansi keuangan;
b.

menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam
transaksi keuangan;

c.

menerapkan

manajemen

risiko

dan

sistem

pengendalian internal; dan
d.

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit
oleh

akuntan

publik

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(3)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib menyetor secara penuh di muka iuran
produksi/royalti atau dana hasil penjualan Batubara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3
dan angka 4 sebelum komoditas tambang Mineral atau
Batubara berada di atas moda pengangkutan untuk
penjualan Mineral atau Batubara.
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(1)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan
ketentuan aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf b sesuai dengan persetujuan RKAB
Tahunan yang paling sedikit terdiri atas:
a.

perencanaan dan realisasi anggaran;

b.

perencanaan dan realisasi investasi dan sumber
pembiayaan; dan

c.

pembayaran iuran produksi/royalti sepanjang belum
dibayar royaltinya untuk komoditas Mineral logam.

(2)

Dalam

melaksanakan

ketentuan

aspek

keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian wajib:
a.

menyusun

laporan

keuangan

sesuai

dengan

pernyataan standar akuntansi keuangan;
b.

menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam
transaksi keuangan;

c.

menerapkan

manajemen

risiko

dan

sistem

pengendalian internal; dan
d.

menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit
oleh

akuntan

publik

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pengelolaan Data
Pasal 34
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib mengelola
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf
c dengan menggunakan sistem pengelolaan data yang
paling sedikit meliputi:
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a.

metode perolehan;

b.

pengadminstrasian;

c.

pengolahan;

d.

penataan;
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(2)

(3)

e.

penyimpanan;

f.

pemeliharaan; dan

g.

pemusnahan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

data hasil eksplorasi;

b.

data penambangan;

c.

data Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau

d.

data pemasaran.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib menyerahkan
data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
secara periodik dan pada akhir kegiatan.
Pasal 35

(1)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib mengelola data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c
dengan menggunakan sistem pengelolaan data yang
paling sedikit meliputi:

(2)

a.

metode perolehan;

b.

pengadminstrasian;

c.

pengolahan;

d.

penataan;

e.

penyimpanan;

f.

pemeliharaan; dan

g.

pemusnahan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:

(3)

a.

data Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan

b.

data pemasaran.

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan
dan/atau

pemurnian

wajib

menyerahkan

data

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara
periodik dan pada akhir kegiatan.
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Pengutamaan Pemanfaatan Barang, Jasa,
dan Teknologi Dalam Negeri
Pasal 36
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
wajib

memanfaatkan

barang,

jasa,

dan

teknologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d
dan Pasal 4 ayat (4) huruf d sesuai dengan RKAB
Tahunan yang telah disetujui.
(2)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
dalam

pemanfaatan

barang,

jasa,

dan

teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan
produk dalam negeri.
(3)

Dalam hal barang, jasa, dan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia di dalam negeri
dengan pertimbangan:
a.

harga yang tidak kompetitif;

b.

kualitas/mutu yang tidak memenuhi standar; dan

c.

tidak tercukupinya jumlah dan kontinuitas pasokan,

pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
dapat menggunakan barang, jasa, dan teknologi dari luar
negeri.
(4)

Dalam

pemanfaatan

barang,

jasa,

dan

teknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang IUP
Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK
Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib memenuhi
tingkat

kandungan

dalam

negeri

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)

Menteri menetapkan daftar barang, jasa, dan teknologi
yang diproduksi di dalam negeri.
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Pengembangan Tenaga Kerja Teknis Pertambangan
Pasal 37
(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,
dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau
pemurnian wajib melakukan pengembangan tenaga kerja
teknis

Pertambangan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 3 ayat (4) huruf e dan Pasal 4 ayat (4) huruf e
sesuai dengan RKAB Tahunan yang telah disetujui.
(2)

Dalam melakukan pengembangan tenaga kerja teknis
Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,
dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau
pemurnian wajib:
a.

menyusun

program

pengembangan

kompetensi

tenaga kerja teknis;
b.

melaksanakan program pengembangan tenaga kerja
teknis setempat dan nasional;

c.

melaksanakan

alih

teknologi,

keahlian,

dan

keterampilan; dan
d.

melaksanakan alih tenaga kerja asing kepada tenaga
kerja lokal atau nasional.
Bagian Ketujuh

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat
serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Pasal 38
(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

wajib

pemberdayaan

melaksanakan
masyarakat

pengembangan

setempat

dan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sesuai dengan
RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit
terdiri atas:
a.

pemetaan

sosial

pertambangan;
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masyarakat

sekitar

lokasi
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rencana

induk

masyarakat

pengembangan

dan

berpedoman

pemberdayaan

pada

cetak

biru

(blueprint) yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
c.

pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan
masyarakat tahunan yang mengacu pada rencana
induk pengembangan pemberdayaan masyarakat;
dan/atau

d.

pembiayaan program pengembangan pemberdayaan
masyarakat secara tahunan.

(2)

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan
dan/atau

pemurnian

wajib

melaksanakan

tanggung

jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f yang paling sedikit terdiri
atas:
a.

pemetaan sosial masyarakat sekitar lokasi fasilitas
Pengolahan dan/atau Pemurnian;

b.

pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan tahunan; dan

c.

pembiayaan program tanggung jawab sosial dan
lingkungan tahunan.

(3)

Menteri

menetapkan

pedoman

pelaksanaan

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
serta tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Bagian Kedelapan
Kegiatan Lain di Bidang Usaha Pertambangan
Menyangkut Kepentingan Umum
Pasal 39
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib

melaksanakan

Pertambangan

yang

kegiatan

lain

menyangkut

di

bidang

kepentingan

Usaha
umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g yang
paling sedikit terdiri atas:
a.

penyelenggaraan

fasilitas

umum

yang

dibangun

pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi; dan
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realisasi

pembiayaan

untuk

pembangunan

dan

penyediaan fasilitas umum.
Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan
IUP atau IUPK
Pasal 40
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi,

dan

IUPK

Operasi

Produksi

wajib

melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan IUP
atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)
huruf h, yang terdiri atas:
a.

luas wilayah;

b.

lokasi penambangan;

c.

lokasi Pengolahan dan/atau Pemurnian;

d.

jangka waktu tahap kegiatan;

e.

penyelesaian masalah pertanahan atau lahan;

f.

penyelesaian perselisihan; dan/atau

g.

penguasaan,

pengembangan,

dan

penerapan

teknologi pertambangan Mineral atau Batubara.
(2)

Dalam

melaksanakan

sebagaimana

dimaksud

kegiatan
pada

pertambangan

ayat

(1)

harus

mempertimbangkan:
a.

kesesuaian luas wilayah, lokasi, dan jangka waktu
IUP atau IUPK;

b.

upaya penyelesaian hak atas tanah dan/atau lahan
di dalam WIUP atau WIUPK; dan/atau

c.

upaya

penyelesaian

perselisihan

mengutamakan musyawarah mufakat.

7234

dengan

- 34 Bagian Kesepuluh
Jumlah, Jenis, dan Mutu Hasil Usaha Pertambangan
Pasal 41
(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib melaksanakan ketentuan terkait jumlah,
jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i, sesuai dengan
RKAB Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit
terdiri atas:
a.

jenis komoditas tambang;

b.

jumlah dan mutu produksi untuk setiap lokasi
Penambangan;

c.

jumlah dan mutu pencucian dan/atau Pengolahan
dan/atau Pemurnian; dan/atau

d.

tempat penimbunan sementara (run of mine), tempat
penimbunan (stockpile), dan titik serah penjualan
(sale point).

(2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

sebagaimana

melakukan

dimaksud

pencatatan

atas

ayat

(1)

realisasi

wajib

kegiatan

Penambangan.
Pasal 42
(1)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian wajib melaksanakan
ketentuan terkait jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha
Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, sesuai dengan RKAB
Tahunan yang telah disetujui yang paling sedikit terdiri
atas:
a.

sumber

bahan

baku

pengolahan

dan/atau

pemurnian;
b.

jumlah

dan

mutu

produksi

hasil

Pengolahan

dan/atau Pemurnian; dan/atau
c.

tempat

penimbunan

penjualan (sale point).
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(stockpile)
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titik

serah
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Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud
ayat (1) wajib melakukan pencatatan atas realisasi
kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian.
BAB IV
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43
(1)

Penyelenggaraan

pengelolaan

Usaha

Pertambangan

dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.
(2)

Dalam

rangka

penyelenggaraan

pengelolaan

Usaha

Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
gubernur wajib:
a.

melaporkan
kegiatan

penyelenggaraan

Usaha

dan

Pertambangan

pelaksanaan

yang

menjadi

kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6
(enam) bulan kepada Menteri;
b.

melaksanakan

pengelolaan

data

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
c.

menyusun dan menetapkan cetak biru (blueprint)
pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat

berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.
(3)

Menteri

menetapkan

penyelenggaraan kegiatan
pedoman

penyusunan

pengembangan

dan

pedoman

pelaporan

Usaha Pertambangan
cetak

biru

pemberdayaan

dan

(blueprint)
masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf
c.
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Ruang Lingkup Pengawasan
Pasal 44
(1)

Menteri

melakukan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang
dilaksanakan oleh gubernur.
(2)

Pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

pengelolaan

Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi

pengawasan terhadap:
a.

penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan
logam dan WIUP batuan;

b.

pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;

c.

penerbitan IPR;

d.

penerbitan IUP;

e.

penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan
dan/atau pemurnian;

f.

penerbitan

IUP

Operasi

Produksi

khusus

pengangkutan dan penjualan;
g.

penerbitan IUJP;

h.

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan
yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi
Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian,
IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan
penjualan, dan IUJP berkaitan dengan penerapan
tata kelola pengusahaan pertambangan;

i.

pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara; dan

j.

penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan
dan pemberdayaan masyarakat.

(3)

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal
atas nama Menteri.
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PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kaidah Teknik
Pertambangan yang Baik
Pasal 45
(1)

Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya
melakukan

pengawasan

pelaksanaan

kaidah

teknik

pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a, pelaksanaan kaidah teknik
Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan pelaksanaan kaidah
teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
(2)

Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan oleh Inspektur Tambang melalui:
a.

evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan
khusus;

b.

pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan; dan

c.

penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program
dan kegiatan.

(3)

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Inspektur Tambang melakukan kegiatan
inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.

(4)

Inspektur

Tambang

menyusun

dan

menyampaikan

laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian
sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada KaIT.
(5)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat
perintah, larangan, dan petunjuk yang harus segera
ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi
Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan
IUJP.

7238

- 38 (6)

Inspektur

Tambang

melakukan

evaluasi

terhadap

laporan tindak lanjut hasil inspeksi, penyelidikan, dan
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang
disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi
Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan
IUJP.
Pasal 46
Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Inspektur
Tambang berwenang:
a.

memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap
saat;

b.

menghentikan

sementara,

sebagian,

atau

seluruh

kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila
kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan
keselamatan
umum,

pekerja/buruh

atau

menimbulkan

tambang,

keselamatan

pencemaran

dan/atau

kerusakan lingkungan; dan
c.

mengusulkan

penghentian

sementara

sebagaimana

dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara
tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara
kepada KaIT.
Pasal 47
Menteri menetapkan pedoman bagi Inspektur Tambang untuk
melakukan pengawasan kaidah teknik pertambangan yang
baik, kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan
kaidah

teknik

usaha

jasa

pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
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Pengawasan terhadap Pelaksanaan
Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan
Pasal 48
(1)

Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

pengusahaan

pertambangan

tata

sebagaimana

kelola

dimaksud

pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, pelaksanaan tata kelola
pengusahaan

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,
dan

pelaksanaan

tata

kelola

pengusahaan

jasa

pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b dilakukan oleh Menteri atau gubernur
sesuai kewenangannya.
(2)

Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)

Pengawasan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan melalui:
a.

evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan
akhir;

b.

pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan; dan

c.

penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program
dan kegiatan.

(4)

Pejabat yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

hasil

pengawasan kepada Direktur Jenderal atau gubernur.
(5)

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) memuat perintah, larangan, dan petunjuk yang
harus segera ditindaklanjuti oleh pemegang IUP, IUPK,
IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau
pemurnian dan IUJP.
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Pejabat yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) melakukan evaluasi terhadap laporan tindak lanjut
hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
yang disampaikan oleh pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi
Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan
IUJP.
Pasal 49

Menteri menetapkan tata cara pengangkatan pelaksanaan
tugas, serta pedoman bagi Pejabat yang Ditunjuk untuk
melakukan

pengawasan

tata

kelola

pengusahaan

pertambangan, tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau
Pemurnian, dan tata kelola pengusahaan jasa pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 50
(1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi,
mematuhi

dan
atau

IUPK

Operasi

melanggar

Produksi,

ketentuan

yang

tidak

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat
(1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (6), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 20
ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1), dikenakan sanksi
administratif.
(2)

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi

yang

tidak

mematuhi

atau

melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), dikenakan sanksi administratif.
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Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

yang

tidak

mematuhi

atau

melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2), Pasal 30, Pasal 32 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat
(1),

Pasal

39,

dan

Pasal

41,

dikenakan

sanksi

administratif.
(4)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang
tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi
administratif.

(5)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak mematuhi
atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat
(2), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 21 ayat
(1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 29 ayat (2), Pasal
31, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4), Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 42,
dikenakan sanksi administratif.
(6)

Pemegang IUJP yang tidak mematuhi atau melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

(7)

Pemegang IPR yang tidak mematuhi atau melanggar
ketentuan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

6,

dikenakan sanksi administratif.
(8)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (7) berupa:
a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian

sementara

sebagian

atau

seluruh

kegiatan usaha; dan/atau
c.
(9)

pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.
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Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (8) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender.
Pasal 52
(1)

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi,
IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian, IUJP, atau IPR yang mendapat sanksi
peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51

belum

sanksi

melaksanakan

administratif

kewajibannya,

berupa

penghentian

dikenakan
sementara

sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf b.
(2)

Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 60 (enam
puluh) hari kalender.
Pasal 53

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf c dikenakan kepada
pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau
IPR yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan
berakhirnya

jangka

waktu

pengenaan

sanksi

berupa

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54
(1)

Dalam

rangka

pelaksanaan

penyelenggaraan

pengawasan

pengelolaan

terhadap

pengusahaan

pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal
menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama
komoditas;
b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan
negara bukan pajak; dan
c.

telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
(2)

Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa
di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang,
Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam
daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang
berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3)

Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai
dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan
usaha pertambangan mineral dan batubara.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang yang
telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri
ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya
berakhir.
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Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau

pemurnian

wajib

menyampaikan

rencana

pascaoperasi kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan.
Pasal 57
(1)

Dalam hal belum terdapat cetak biru (blueprint) yang
disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini
diundangkan,
Eksplorasi

pemegang

tetap

wajib

IUP

Eksplorasi

menyusun

dan

rencana

IUPK
induk

pengembangan pemberdayaan masyarakat bersamaan
dengan penyusunan studi kelayakan.
(2)

Dalam hal belum terdapat cetak biru (blueprint) yang
disusun oleh gubernur pada saat Peraturan Menteri ini
diundangkan, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi tetap wajib menyusun rencana induk
pengembangan pemberdayaan masyarakat paling lambat
1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.
Pasal 58

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang
telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama
Menteri

atau

gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya

sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku
dan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
Pasal 59
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemegang
Kontrak

Karya

Pertambangan

dan

Batubara

Perjanjian
wajib

Karya

Pengusahaan

melaksanakan

ketentuan

mengenai kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan
Peraturan Menteri ini.

7245

- 45 BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang
Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota

(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2013 Nomor 78);
b.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi
dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 274);

c.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan
Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2014);

d.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
555.K/26/M.PE/1995

tentang

Keselamatan

dan

Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
e.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
1211.K/008/M.PE/1995
Penganggulangan

tentang

Perusakan

Pencegahan
dan

dan

Pencemaran

Lingkungan pada Usaha Pertambangan Umum; dan
f.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan
Energi,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran
Nomor

28,

Negara

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2018

Republik

Indonesia Nomor 6186);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang
Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran
Nomor

85,

Negara

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2010

Republik

Indonesia Nomor 5142);
6.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi

dan

Pascatambang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor

105

Tahun

2016

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan
Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 596);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: KEPUTUSAN
MINERAL

MENTERI

TENTANG

ENERGI

PEDOMAN

DAN

SUMBER

PELAKSANAAN

DAYA
KAIDAH

TEKNIK PERTAMBANGAN YANG BAIK.
KESATU

: Menetapkan

pedoman

pelaksanaan

kaidah

teknik

pertambangan yang baik yang terdiri atas:
a.

pedoman permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan
kepala teknik tambang, penanggung jawab teknik dan
lingkungan, kepala tambang bawah tanah, pengawas
operasional, pengawas teknis, dan/atau penanggung
jawab operasional yang tercantum dalam Lampiran I;

b.

pedoman

pengelolaan

teknis

pertambangan

yang

tercantum dalam Lampiran II;
c.

pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan
keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral
dan batubara yang tercantum dalam Lampiran III;
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

: 1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

:

7 Mei 2018 2018

PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN/ATAU PENGESAHAN KEPALA
TEKNIK TAMBANG, PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN LINGKUNGAN,
KEPALA TAMBANG BAWAH TANAH, PENGAWAS OPERASIONAL, PENGAWAS
TEKNIS, DAN/ATAU PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
A.

RUANG LINGKUP
Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan/atau Pengesahan Kepala Teknik
Tambang, Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang
Bawah

Tanah,

Pengawas

Operasional,

Pengawas

Teknis,

dan/atau

Penanggung Jawab Operasional meliputi:
1.

permohonan, evaluasi, dan pengesahan Kepala Teknik Tambang;

2.

permohonan, evaluasi, pengesahan Penanggung Jawab Teknik dan
Lingkungan;

3.

permohonan, evaluasi, dan pengesahan Kepala Tambang Bawah
Tanah;

4.

permohonan, evaluasi, dan pengesahan Pengawas Operasional;

5.

pengesahan Pengawas Teknis; dan

6.

permohonan, evaluasi, pengesahan, dan evaluasi kinerja Penanggung
Jawab Operasional

B.

ACUAN
1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor

4959);
2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
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3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan

Usaha

Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5142);
6.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5172);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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8.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun
2016

tentang

Pertambangan

Standardisasi
Mineral

dan

Kompetensi

Batubara

Kerja

(Berita

di

Negara

Bidang
Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1885);
9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun
2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi
Kerja Khusus Pengawas Operasional di Bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1886);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik
dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
C.

PENGERTIAN
1.

Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut KaIT adalah
pejabat

yang

secara

ex-officio

menduduki jabatan Direktur yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan
lingkungan pertambangan mineral dan batubara pada kementerian
yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan

di

bidang

pertambangan mineral dan batubara.
2.

Inspektur Tambang adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur
Tambang.

3.

Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral
Dan Batubara.

4.

Penanggung

Jawab

Teknik

dan

Lingkungan

yang

selanjutnya

disingkat PTL adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018
tentang

Pelaksanaan

Kaidah

Pertambangan

Yang

Baik

dan

Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.
5.

Kepala Tambang Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat KTBT
adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan
Mineral Dan Batubara.

7254

-8-

6.

Pengawas Operasional adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan
bertanggung jawab kepada KTT/PTL dalam melaksanakan inspeksi,
pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di
wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan
peraturan

perundang-undangan

mengenai

kaidah

teknik

pertambangan yang baik.
7.

Pengawas Teknis adalah orang yang ditunjuk oleh KTT/PTL dan
bertanggung jawab kepada KTT/PTL atas keselamatan pemasangan,
pemeliharaan,

pemeriksaan,

dan

pengujian

terhadap

sarana,

prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
8.

Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disingkat PJO
adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur
organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha
pertambangan,
dilaksanakan

dan
dan

bertanggung
ditaatinya

jawab

kepada

peraturan

KTT/PTL

atas

perundang-undangan

mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
9.

Kartu Pengawas Operasional selanjutnya disebut KPO adalah kartu
yang dimiliki oleh pengawas operasional yang diterbitkan dan
disahkan oleh KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT.
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1.

Prosedur Permohonan, Evaluasi, dan Pengesahan KTT/PTL/KTBT
Mutu Baku

KAIT/ Kepala
No.

Kegiatan

Pemohon*)

Dinas, a.n.

Evaluator

KaIT

Kelengkapan
Persyaratan

Checklist
1.

Pengajuan

a

c

b

Permohonan

Keterangan

Waktu

Ouput

2 Hari

Disposisi

Unit Teknis

Surat

Unit Teknis

kelengkapan
administratif dan
format evaluasi

Tidak
Memadai/Presentasi
& Diskusi

c

2.
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Evaluasi

a

b

Memadai

Checklist

10 Hari

undangan

Kesesuaian

Presentasi &

Persyaratan/

Diskusi/

Hasil Presentasi &

Rancangan

Diskusi/ Surat

Surat

Pengesahan

Pengesahan

Sebelumnya

/Surat
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Tanggapan

Penerbitan
3.

Surat
Pengesahan
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Surat
b

a

-

2 Hari

pengesahan

Unit Teknis

- 11 -

Keterangan:
1.

Pengajuan Permohonan
a.

badan

usaha/koperasi/perusahaan

firma/perusahaan

komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapkan
oleh menteri atau gubernur sebagai pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP)/IUP Operasi Produksi/IUP Operasi
Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian
mengajukan permohonan kepada KaIT/Kepala Dinas atas
nama KaIT.
b.

atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
pada tabel di atas, KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT
memberikan disposisi kepada Evaluator melalui Unit
Teknis

Pertambangan

Mineral

atau

Batubara

yang

membidangi.
c.

evaluator menerima dokumen dan melakukan evaluasi
terhadap berkas dokumen sesuai format evaluasi.

2.

Evaluasi
a)

evaluator membuat konsep surat, apabila hasil evaluasi
dinyatakan memadai maka evaluator menyiapkan surat
untuk proses presentasi dan diskusi apabila diperlukan
atau langsung menyiapkan rancangan surat pengesahan
KTT/PTL/KTBT. Namun apabila terdapat kekurangan
persyaratan

atau

ketidaksesuaian

dalam

persyaratan

maka evaluator menyiapkan surat tanggapan sesuai hasil
evaluasi terhadap permohonan.
b)

KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menandatangani surat
untuk proses presentasi dan diskusi, atau rancangan
surat pengesahan KTT/PTL/KTBT, atau surat tanggapan
hasil evaluasi.

c)

pemohon menerima surat proses presentasi dan diskusi,
atau surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat
kekurangan atau ketidaksesuaian persyaratan. Untuk
pemohon yang menerima surat proses presentasi dan
diskusi maka akan dilakukan presentasi dan diskusi
tersebut,

setelah

itu

dilanjutkan

pengesahan KTT/PTL/KTBT.
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rancangan

surat
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3.

Penerbitan Surat Pengesahan
1)

KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menerbitkan surat
pengesahan KTT/PTL/KTBT.

2)

pemohon menerima surat pengesahan KTT/PTL/KTBT.

Persyaratan Administratif Permohonan Pengesahan KTT/PTL/KTBT
terdiri atas:
a.

surat permohonan perusahaan;

b.

salinan izin usaha pertambangan;

c.

surat

pernyataan

bermaterai

yang

ditandatangani

oleh

Pemimpin Tertinggi Perusahaan, yang menyatakan mendukung
semua program kegiatan calon KTT/PTL/KTBT;
d.

daftar riwayat hidup calon KTT/PTL/KTBT;

e.

sertifikat kompetensi wajib calon KTT/PTL/KTBT yang sudah
diregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau
sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT;

f.

struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi
Calon KTT/PTL/KTBT yang ditandatangani oleh pemimpin
perusahaan dan diberi cap basah perusahaan;

g.

salinan pengesahan calon KTT/PTL/KTBT apabila sebelumnya
sudah pernah disahkan menjadi KTT/PTL/KTBT;

h.

surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang
ditandatangani oleh pemohon; dan

i.

softcopy dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sampai dengan huruf h.

Tugas dan tanggung jawab KTT atau PTL terdiri atas:
a.

membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan
kaidah teknik pertambangan yang baik;

b.

mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis;

c.

mengesahkan PJO;

d.

melakukan evaluasi kinerja PJO;

e.

memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang
beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

f.

menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
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g.

menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada
KaIT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

h.

memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

i.

melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan
subproses kegiatan pertambangan;

j.

menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan
dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen
keselamatan

pertambangan

yang

dilaksanakan

oleh

perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah
tanggung jawabnya;
k.

melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik
kepada KaIT, baik laporan berkala, akhir, dan/atau khusus
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

l.

melaporkan

pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan

dan

pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk
yang ditetapkan;
m.

melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan,
dan persediaan bahan dan limbah berbahaya dan beracun
secara berkala setiap 6 (enam) bulan;

n.

melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

o.

menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 x 24
(satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kasus
lingkungan berikut upaya penanggulangannya;

p.

menyampaikan

pemberitahuan

awal

dan

melaporkan

kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit
tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja;
q.

menyampaikan

laporan

audit

internal

penerapan

sistem

manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
r.

menetapkan

tata

cara

baku

untuk

penanggulangan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada tempat
yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran
lingkungan;
s.

menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik
pertambangan yang baik;
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t.

melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batubara;
dan

u.

KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis
pertambangan mineral dan batubara.

Kriteria KTT/PTL/KTBT:
a.

Kriteria KTT
Kriteria KTT terbagi atas 4 (empat) klasifikasi dengan urutan
sebagai berikut:
1.

KTT Kelas IV
KTT Kelas IV memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

untuk pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan

b)

mempunyai sertifikat kualifikasi yang diakui oleh
KaIT atau telah mengikuti pendidikan atau bimbingan
teknis terkait penerapan kaidah teknik pertambangan
yang baik.

2.

KTT Kelas III
KTT Kelas III memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

tahapan kegiatan pertambangan:
1)

tahap eksplorasi; dan

2)

tahap operasi produksi dengan metode tambang
semprot

(Hidrolis),

tambang

bor,

tambang

terbuka berjenjang tunggal, kuari, dan kapal
keruk, dan/atau kapal isap;
b)

jumlah produksi rata-rata:
1)

tambang

terbuka

berjenjang

tunggal,

untuk

batubara kurang dari atau sama dengan 150
(seratus lima puluh) metrik ton per hari;
2)

mineral logam meliputi:
i.

tambang semprot kurang dari atau sama
dengan 1 (satu) ton bijih per hari; dan

ii.

kapal keruk dan/atau kapal isap dengan
menggunakan ponton kurang dari atau
sama dengan 1 (satu) ton bijih per hari;

3)

mineral
meliputi:
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batuan

atau

mineral

bukan

logam

- 15 -

1)

kuari kurang dari atau sama dengan 250
(dua ratus lima puluh) ton batuan; dan

2)

mineral

bukan

logam

dengan

produksi

kurang dari atau sama dengan 250 (dua
ratus lima puluh) ton perhari;
c)

tanpa menggunakan bahan peledak;

d)

jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 50
(lima puluh) orang; dan

e)

memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional
Pertama (POP) atau sertifikat kualifikasi yang diakui
oleh KaIT.

3.

KTT Kelas II
KTT Kelas II memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

tahapan kegiatan pertambangan operasi produksi
dengan metode tambang semprot (Hidrolis), tambang
terbuka, kuari, kapal keruk/kapal isap;

b)

jumlah produksi rata-rata:
1)

tambang terbuka untuk batubara kurang dari
atau sama dengan 500 (lima ratus) metrik ton
per hari;

2)

mineral logam meliputi:
a)

tambang

terbuka

untuk

mineral

logam

kurang dari atau sama dengan 1.500 (seribu
lima ratus) ton bijih per hari;
b)

tambang semprot kurang dari atau sama
dengan 5 (lima) ton bijih per hari; dan

c)

kapal keruk dan/atau kapal isap kurang
dari atau sama dengan 5 (lima) ton bijih per
hari;

3)

mineral

batuan

atau

mineral

bukan

logam

meliputi:
i.

kuari dengan produksi kurang dari atau
sama dengan 500 (lima ratus) ton per hari;
dan

ii.

mineral bukan logam kurang dari atau
sama dengan produksi 500 (lima ratus) ton
per hari.
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c)

jumlah pekerja kurang dari atau sama dengan 200
(dua ratus) orang; dan

d)

memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional
Madya (POM) atau sertifikat kualifikasi yang diakui
oleh KaIT.

4.

KTT Kelas I
KTT Kelas I memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi:
tahap

operasi

produksi

dengan

metode

tambang

semprot (Hidrolis), tambang terbuka, tambang bawah
tanah, kuari, kapal keruk, dan/atau kapal isap.
b) jumlah produksi rata-rata:
1)

tambang terbuka untuk batubara lebih dari 500
(lima ratus) metrik ton per hari;

2)

tambang bawah tanah untuk batubara pada
semua kapasitas produksi;

3)

mineral logam meliputi:
i.

tambang semprot lebih dari 5 (lima) ton bijih
per hari;

ii.

tambang terbuka untuk mineral logam lebih
dari 1.500 (seribu lima ratus) ton bijih per
hari;

iii.

tambang bawah tanah untuk mineral logam
pada semua kapasitas produksi; dan

iv.

kapal keruk dan/atau kapal isap lebih dari
5 (lima) ton bijih per hari;

4)

mineral

batuan

atau

mineral

bukan

logam

meliputi:
i.

mineral batuan atau mineral bukan logam
dengan produksi lebih dari atau sama
dengan 500 (lima ratus) ton per hari; dan

ii.

tambang bawah tanah untuk mineral bukan
logam pada semua kapasitas produksi;

c)

jumlah pekerja lebih dari 200 (dua ratus) orang; dan

d)

memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional
Utama (POU) atau sertifikat kualifikasi yang diakui
oleh KaIT.
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Untuk warga negara asing (tenaga ahli asing) memiliki hal
sebagai berikut:
a.

memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kelas KTT
yang diajukan atau memiliki Mine Manager Certificate atau
sertifikat sejenis yang diterbitkan oleh negara asal dan
diakui oleh KaIT; dan

b.

telah

mengikuti

pendidikan

dan

pelatihan

terkait

peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai
penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai KTT
maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa
Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan. KaIT dapat membatalkan kembali
pengesahan KTT tersebut apabila KTT tersebut belum lulus Uji
Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan.
Pemegang IUP/IUP Operasi Produksi/IUP Operasi Produksi
khusus

untuk

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian

dapat

mengangkat Wakil KTT atau Wakil PTL apabila dianggap perlu
dan berdasarkan pertimbangan dari KaIT.
1)

Kriteria Wakil KTT atau Wakil PTL
a)

menduduki jabatan tertinggi di wilayah kerjanya atau
satu tingkat di bawah jabatan KTT/PTL; dan

b)

memiliki

sertifikat

kompetensi

sesuai

dengan

klasifikasi KTT/PTL atau satu tingkat di bawah
kompetensi KTT/PTL.
2)

Tugas dan Fungsi Wakil KTT/PTL
Wakil KTT/PTL memiliki tugas dan fungsi membantu
KTT/PTL dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan
yang baik.

b.

Kriteria PTL
Kriteria PTL dibagi atas 3 (tiga) klasifikasi dengan urutan
sebagai berikut:
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1)

PTL Kelas III
PTL Kelas III memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

bekerja pada pengolahan mineral bukan logam dan
batuan; dan

b)

memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional
Pertama (POP) Pengolahan dan/atau Pemurnian atau
sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT.

2)

PTL Kelas II
PTL Kelas II memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

bekerja

pada

pengolahan

dan/atau

pemurnian

mineral logam atau pengolahan batubara;
b)

jumlah produksi di bawah 100.000 (seratus ribu) ton
per tahun;

c)

jumlah pekerja kurang dari 1.000 (seribu) orang; dan

d)

memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional
Madya (POM) Pengolahan dan/atau Pemurnian atau
sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT.

3)

PTL Kelas I
PTL Kelas I memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

bekerja

pada

pengolahan

dan/atau

pemurnian

mineral logam atau pengolahan batubara;
b)

jumlah

produksi

sama

dengan

atau

lebih

dari

100.000 (seratus ribu) ton per tahun;
c)

jumlah pekerja sama dengan atau lebih dari 1.000
(seribu) orang; dan

d)

memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional
Utama (POU) Pengolahan dan/atau Pemurnian atau
sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT.

Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PTL
maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa
Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan. KaIT dapat membatalkan kembali
pengesahan PTL tersebut apabila PTL tersebut belum lulus Uji
Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang
telah ditetapkan.
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c.

Kriteria, Tugas, dan Fungsi KTBT
1)

KTBT memenuhi kriteria sebagai berikut:
a)

memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional
Utama (POU) atau sertifikat kualifikasi yang diakui
oleh KaIT; dan

b)

bekerja dalam divisi tambang bawah tanah dan
menduduki jabatan tertinggi dalam divisi tersebut.

2)

tugas dan fungsi KTBT:
a)

mengatur

semua

kegiatan

dalam

operasi

penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk dari KTT;
b)

memastikan bahwa dilakukan pencatatan yang teliti
terhadap jumlah orang yang masuk setiap gilir kerja
pada tambang bawah tanah;

c)

menjamin

persediaan

dan

penyaluran

kebutuhan

pendukung

kegiatan

tambang

barang
bawah

tanah; dan
d)

melakukan
administrasi

pemeriksaan
dan

terhadap

bagian-bagian

tambang

semua
bawah

tanah yang paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan.
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2.

Prosedur Permohonan, Evaluasi, dan Pengesahan Pengawas Operasional
Mutu Baku

KaIT/Kepala
No.

Kegiatan

Pemohon*)

Dinas a.n

Evaluator

KaIT

1.

Persyaratan

Checklist kelengkapan

Pengajuan
c

b

a

Permohonan

Tidak
Memadai

2.

Evaluasi

Kelengkapan

c

a

b

Keterangan

Waktu

Ouput

3 Hari

Disposisi

Unit Teknis

8 Hari

Rancanga

Unit Teknis

administratif

Kesesuaian Persyaratan
KPO

n KPO

Memadai

3.

7267

Penerbitan
KPO

b

a

-

3 Hari

KPO

Unit Teknis
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Keterangan:
1.

Permohonan
a.

diajukan oleh KTT/PTL badan usaha/koperasi/perusahaan
firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah
ditetapkan oleh menteri atau gubernur sebagai pemegang
IUP/IUP Operasi Produksi/ IUP Operasi Produksi khusus untuk
Pengolahan dan/atau Pemurnian. Permohonan dapat dilakukan
secara online melalui website yang telah ditentukan atau secara
offline kepada Kepala Dinas.

b.

atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1),
KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT memberikan disposisi
kepada Evaluator melalui Unit Teknis Pertambangan Mineral
atau Batubara yang membidangi.

c.

evaluator menerima dokumen dan melakukan evaluasi terhadap
berkas dokumen sesuai format evaluasi.

2.

Evaluasi
a.

evaluator

membuat

konsep

surat,

apabila

hasil

evaluasi

menyatakan memadai maka evaluator menyiapkan rancangan
KPO, namun apabila terdapat kekurangan persyaratan atau
ketidaksesuaian dalam persyaratan maka evaluator menyiapkan
surat tanggapan sesuai hasil evaluasi terhadap permohonan.
b.

KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menandatangani rancangan
KPO atau surat tanggapan hasil evaluasi apabila terdapat
kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian.

c.

pemohon menerima surat tanggapan hasil evaluasi apabila
terdapat kekurangan persyaratan atau ketidaksesuaian.

3.

Penerbitan KPO
a.

KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT menerbitkan KPO.

b.

pemohon menerima KPO.

Persyaratan

Administratif

Permohonan

Evaluasi

dan

Pengesahan

Pengawas Operasional terdiri atas:
a.

salinan sertifikat kompetensi operasional yang dikeluarkan oleh
lembaga yang menangani sertifikasi, dan sudah teregistrasi di
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Selain sertifikat ini, dapat
juga menggunakan sertifikat dari KaIT. Sertifikat dari KaIT adalah
sertifikat kursus KTT/PTL yang dikeluarkan sebelum tahun 2003,
sertifikat kompetensi Pengawas Operasional Pertama, Madya, dan
Utama (POP, POM, dan POU) yang ditandatangani oleh KaIT, dan
sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT;

b.

pas foto latar belakang biru ukuran 2 x 3 (dua kali tiga) cm sebanyak
1 (satu) lembar;

c.
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d.

daftar riwayat hidup paling kurang meliputi data diri, jabatan
struktural

di

perusahaan,

dan

pengalaman

bekerja

sebagai

pengawas;
e.

surat

pernyataan

bersangkutan

KTT/PTL

menjabat

yang

menyatakan

pengawas

di

bahwa

perusahaan,

yang
dengan

menyertakan nama area yang menjadi tanggung jawab masingmasing pengawas tersebut;
f.

surat pernyataan bermaterai kebenaran dokumen dari manajemen;

g.

softcopy dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
dengan huruf f; dan

h.

permohonan dapat dilakukan secara sistem dalam jaringan (online)
melalui website yang telah ditentukan atau secara offline kepada
Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan pemegang IUP melalui
KTT/PTL mengangkat Pengawas Operasional. Pengawas Operasional yang
memenuhi

syarat

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

akan

diberikan KPO yang disahkan oleh KaIT. Kriteria, tugas, dan tanggung
jawab, serta pengangkatan Pengawas Operasional adalah sebagai berikut:
a.

Kriteria Pengawas Operasional meliputi:
1.

memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Operasional atau
sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT sesuai jenjang
jabatannya;

2.

menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional
pertambangan; dan

3.

memiliki

anggota

melakukan

yang

pengawasan

berada

di

terhadap

bawahnya

divisi

atau

dan/atau
departemen

lainnya;
b.

Tugas dan tanggung jawab Pengawas Operasional meliputi:
1.

bertanggung jawab kepada KTT/PTL untuk keselamatan dan
kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya;

2.

melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian;

3.

bertanggung
kesehatan,

jawab
dan

kepada

KTT/PTL

kesejahteraan

dari

atas
semua

keselamatan,
orang

yang

ditugaskan kepadanya; dan
4.

membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan, inspeksi,
dan pengujian;

c.

Pengangkatan Pengawas Operasional:
1.

KTT/PTL

menunjuk

calon

Pengawas

Operasional

yang

memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan surat penunjukkan;
2.

KTT/PTL

melakukan

Operasional,

apabila

evaluasi

terhadap

dinyatakan

laik,

calon

Pengawas

maka

KTT/PTL

menerbitkan surat penunjukan pengawas operasional;
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3.

KTT/PTL sewaktu-waktu atau berkala mengevaluasi kinerja
Pengawas Operasional; dan

4.

Pengawas Operasional yang memenuhi syarat ketentuan sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

akan

mendapatkan KPO yang disahkan oleh KaIT/Kepala Dinas atas
nama KaIT sebagai bukti pengesahan.
3.

Pengesahan Pengawas Teknis
Kriteria, tugas, dan fungsi, serta pengangkatan Pengawas Teknis adalah
sebagai berikut:
a.

Kriteria Pengawas Teknis meliputi:
1)

memiliki sertifikat kompetensi Pengawas Teknis sesuai dengan
bidang pekerjaannya;

2)

memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap suatu
peralatan, permesinan, dan kelistrikan; dan

3)

syarat lain yang ditentukan oleh KTT/PTL sesuai dengan
kebutuhan kegiatan operasional tambang.

b.

Tugas dan fungsi Pengawas Teknis, meliputi:
1)

bertanggung

jawab

kepada

KTT/PTL

untuk

keselamatan

pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharan yang benar
semua

sarana,

prasarana,

instalasi,

dan

peralatan

pertambangan yang menjadi tugasnya;
2)

merencanakan dan menekankan

dilaksanakannya

jadwal

pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan
sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang
dipergunakan.
3)

mengawasi dan memeriksa semua sarana, prasarana, instalasi,
dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup yang menjadi
tanggung jawabnya;

4)

menjamin

bahwa

selalu

dilaksanakan

penyelidikan,

pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan;
5)

melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan,

dan

pengujian

sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
sebelum

digunakan,

setelah

dipasang

kembali,

dan/atau

diperbaiki; dan
6)

membuat dan menandatangani laporan dari

penyelidikan,

pemeriksaan, dan pengujian sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan pertambangan;
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c.

Pengangkatan Pengawas Teknis
1)

KTT/PTL menunjuk calon Pengawas Teknis yang memiliki
kompetensi sesuai bidang kerja dan dibuktikan dengan hasil uji
kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi atau sertifikat
kualifikasi yang diakui oleh KaIT.

2)

KTT/PTL melakukan evaluasi terhadap calon Pengawas Teknis,
apabila

dinyatakan

laik,

KTT/PTL

menerbitkan

surat

pengesahan pengawas teknis.
3)

KTT/PTL sewaktu-waktu atau berkala mengevaluasi kinerja
Pengawas Teknis.

Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai Pengawas
Operasional atau Pengawas Teknis maka dilanjutkan dengan lulus
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang
madya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. KaIT/Kepala Dinas atas
nama KaIT dapat membatalkan kembali pengesahan Pengawas
Operasional atau Pengawas Teknis apabila Pengawas Operasional
atau

Pengawas

Teknis

tersebut

belum

lulus

Uji

Kemahiran

Berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
4.

Permohonan, Evaluasi, Pengesahan, dan Evaluasi Kinerja PJO:
a.

Persyaratan PJO
Penunjukan PJO oleh direksi Perusahaan Jasa Pertambangan
didasarkan pada beberapa syarat yang meliputi:
1)

Persyaratan Administratif yang terdiri atas:
a)

pekerja perusahaan jasa pertambangan;

b)

riwayat hidup calon PJO;

c)

memiliki

jabatan

tertinggi

dibuktikan

dalam

struktur

organisasi perusahaan jasa pertambangan (di site) yang
ditandatangani oleh Direksi dengan cap basah;
d)

surat pernyataan dukungan dari Direksi Perusahaan jasa
pertambangan;

e)

surat pernyataan komitmen calon PJO;

f)

bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PJO
maka dilanjutkan dengan lulus Uji Kemahiran Berbahasa
Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan. KTT dapat membatalkan
kembali pengesahan tersebut apabila PJO tersebut belum
lulus Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan; dan

g)
2)

syarat lain yang ditentukan oleh KTT.

Persyaratan Teknis yang terdiri atas:
a) memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b) memahami

aspek

teknis

pertambangan,

konservasi,

keselamatan pertambangan, dan perlindungan lingkungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
d) jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional atau
sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KaIT yang ditentukan
berdasarkan pertimbangan teknis oleh KTT
b.

Tata Cara Permohonan
Tata

cara

pengajuan

permohonan

pengesahan

oleh

Direksi

perusahaan jasa pertambangan kepada KTT sesuai dengan diagram
alir sebagai berikut.

Gambar 1 - Tata Cara Permohonan Pengesahan PJO dan Evaluasi oleh KTT
Diagram alir di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Direksi perusahaan jasa pertambangan menunjuk calon PJO dan
dibuktikan dengan surat penunjukkan

2.

Direksi perusahaan jasa pertambangan membuat dan mengajukan
surat permohonan pengesahan calon PJO kepada KTT. Surat
permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen pemenuhan
syarat PJO.

3.

KTT melakukan evaluasi terhadap permohonan pengesahan calon
PJO.

4.

Apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh KTT, calon PJO
dinyatakan layak, selanjutnya KTT menerbitkan surat pengesahan
PJO
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

: 1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

:

7 Mei 2018

PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNIS PERTAMBANGAN
A.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pada pedoman ini terdiri atas eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi,

dan

pemanfaatan

pengujian

teknologi,

alat

kemampuan

pertambangan
rekayasa,

(commisioning),

rancang

bangun,

pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, pemasangan
tanda

batas,

penambangan,

pengolahan

dan/atau

pemurnian,

pengangkutan, dan pengelolaan teknis pascatambang.
B.

ACUAN
1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah
Nomor

23

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6186);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan

Usaha

Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5142);
6.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5172);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 782);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
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C.

PENGERTIAN
1.

Air Tambang adalah air yang berada di lokasi dan/atau berasal dari
proses

kegiatan

pertambangan,

baik

penambangan

maupun

pengolahan, termasuk air larian di area penambangan.
2.

Alat Pertambangan adalah peralatan yang digunakan yang menjadi
bagian dari suatu sistem operasional tambang mulai dari eksplorasi,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta
pengangkutan yang tidak terpisahkan.

3.

Cadangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut cadangan
adalah bagian sumber daya derajat keyakinan terunjuk dan/atau
terukur yang setelah dievaluasi secara ekonomis, teknis, lingkungan,
dan hukum dinyatakan layak tambang.

4.

Eksplorasi Pendahuluan adalah kegiatan teknis dalam rangka
penyelidikan umum untuk mengetahui kondisi geologi regional,
indikasi adanya cebakan mineral, dan endapan batubara termasuk
prospeksi.

5.

Eksplorasi Rinci adalah kegiatan teknis dalam rangka memperoleh
informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi,
sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari komoditas tambang.

6.

Geoteknik Tambang adalah pengelolaan teknis pertambangan yang
meliputi

penyelidikan,

pengujian

conto,

dan

pengolahan

data

geoteknik serta penerapan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan
tambang, serta pemantauan kestabilan bukaan tambang.
7.

Jalan Pertambangan adalah jalan khusus yang diperuntukan untuk
kegiatan pertambangan dan berada di area pertambangan atau area
proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang.

8.

Jalan Tambang/Produksi adalah jalan yang terdapat pada area
pertambangan dan/atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh
alat pemindah tanah mekanis dan unit penunjang lainnya dalam
kegiatan pengangkutan tanah penutup, bahan galian tambang, dan
kegiatan penunjang pertambangan.

9.

Jalan

Penunjang

adalah

jalan

yang

disediakan

untuk

jalan

transportasi barang/orang di dalam suatu area pertambangan
dan/atau area proyek untuk mendukung operasi pertambangan atau
penyediaan fasilitas pertambangan.
10. Jalan Masuk adalah jalan untuk memasuki area tambang permukaan
dan tambang bawah tanah.
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11. Kajian Geoteknik adalah kegiatan penyelidikan di laboratorium
dan/atau di lapangan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik
batuan dan/atau tanah yang diperlukan dalam rangka perencanaan
dan desain tambang.
12. Kajian Hidrologi adalah kegiatan penelitian untuk mempelajari dan
mengetahui pergerakan, distribusi, kuantitas, dan kualitas air
permukaan dalam rangka perencanaan dan kegiatan pertambangan.
13. Kajian Hidrogeologi adalah kegiatan penelitian untuk mengidentifikasi
dan mempelajari lapisan batuan yang mengandung air tanah
(akuifer), karakteristik hidrolika air tanah, serta kuantitas dan
kualitas

air

tanah

dalam

rangka

perencanaan

dan

kegiatan

pertambangan.
14. Kajian Teknis adalah kegiatan penelitian untuk mempelajari dan
mengetahui sifat keteknikan yang di dalamnya memuat analisis
risiko.
15. Kapal Keruk Pertambangan yang selanjutnya disebut Kapal Keruk
adalah

kapal

yang

digunakan

untuk

kegiatan

penggalian

pertambangan termasuk kapal yang digunakan sebagai sarana
penunjang yang dilakukan dari permukaan air, yang meliputi kapal
keruk mangkok, kapal keruk mangkok-isap (bucket wheel dredge);
kapal keruk gomak/cengkeram (clamshell), kapal isap produksi, kapal
isap stripping, kapal isap bore hole mining, dan ponton isap produksi.
16. Kelaikan Teknis adalah terpenuhinya kesiapan, kelengkapan, dan
kesesuaian dengan kriteria teknis.
17. Kemajuan Tambang adalah perkembangan kegiatan penambangan
yang telah dicapai pada periode tertentu.
18. Neraca Air (Water Balance) adalah perhitungan jumlah total volume air
masuk dan keluar sistem atau peralatan yang mana volume air masuk
sama dengan volume air keluar.
19. Neraca Energi (Energy Balance) adalah perhitungan total energi
masuk dan keluar sistem atau peralatan yang mana jumlah energi
masuk sama dengan jumlah energi keluar.
20. Neraca Material (Material Balance) adalah perhitungan total material
yang masuk dan yang keluar sistem atau peralatan yang mana
jumlah material yang masuk sama dengan jumlah material yang
keluar.
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21. Neraca Metalurgi (Metallurgical Balance) adalah perhitungan jumlah
total massa logam masuk dan keluar sistem atau peralatan, yang
mana massa logam masuk sama dengan massa logam yang keluar.
22. Orang yang Berkompeten (Competent Person) adalah orang yang
memiliki

pengetahuan,

kemampuan,

dan

pengalaman

untuk

melakukan pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya dan
estimasi cadangan mineral dan batubara yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
23. Pengujian
menilai

Alat

Pertambangan

kesiapan,

(Commissioning)

kelengkapan,

kesesuaian,

adalah

dan

kegiatan

kelaikan

alat

pertambangan baik berdiri sendiri atau dalam sebuah rangkaian
proses untuk mengetahui kehandalannya.
24. Penyangga Alami adalah batuan dengan dimensi tertentu yang
ditinggalkan (tidak ditambang) pada tambang bawah tanah dan
difungsikan sebagai penyangga.
25. Probabilitas

Longsor

(Probability

of

Failure)

adalah

tingkat

kemungkinan suatu lereng berpotensi longsor akibat nilai dari satu
atau lebih parameter geoteknik yang menyimpang dari perhitungan
faktor keamanan lereng (FK ≤1).
26. Prospeksi

adalah

bagian

dari

eksplorasi

pendahuluan

untuk

mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral dan
endapan batubara yang potensial dengan metode pemetaan geologi
untuk mengidentifikasi singkapan dan dapat dilakukan penyelidikan
geokimia, penyelidikan geofisika, parit uji, sumur uji, pengeboran, dan
percontohan.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya
disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya
tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek
lingkungan.
28. Rencana Kerja Teknis adalah rencana internal perusahaan yang
merupakan rincian dari studi kelayakan dan/atau RKAB Tahunan
yang memuat aspek teknis pertambangan secara detail yang meliputi
dokumen rencana konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau
pemurnian, dan pengangkutan secara mingguan, bulanan, atau
triwulan
Tambang.
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29. Sumber Daya Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut
sumber daya adalah potensi mineral dan batubara yang telah
dieksplorasi sehingga dapat diketahui perkiraan dimensi, jumlah, dan
kualitasnya, dengan derajat keyakinan geologi tertentu sesuai dengan
standar yang berlaku.
30. Survei Tinjau adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk
mengindentifikasi daerah yang berpotensi bagi keterdapatan mineral
pada skala regional terutama berdasarkan hasil studi geologi regional,
diantaranya pemetaan geologi regional, penginderaan jauh dan
metode tidak langsung lainnya, dan inspeksi lapangan pendahuluan
yang penarikan kesimpulan berdasarkan ekstrapolasi.
31. Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin
Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut Tanda Batas
adalah patok yang dipasang pada Titik Batas Wilayah Izin Usaha
Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus di
lapangan

dan

mempunyai

ukuran,

konstruksi,

warna,

serta

penamaan tertentu.
32. Tata Cara Baku adalah prosedur atau tata cara yang ditetapkan
sebagai

pedoman

kerja

dalam

rangka

pengelolaan

teknis

pertambangan.
33. Tata Cara Penghitungan Sumber Daya dan/atau Cadangan yang
selanjutnya disebut estimasi sumber daya dan/atau cadangan adalah
suatu kegiatan dalam rangka penaksiran hasil kegiatan eksplorasi
mineral dan batubara melalui pengelolaan data hasil eksplorasi,
pemodelan geologi, dan mengkonversi sumber daya menjadi cadangan
berdasarkan faktor pengubah (modifying factors).
34. Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten adalah tenaga
pertambangan

yang

memiliki

pengetahuan,

kemampuan,

pengalaman, atau sertifikasi kompetensi bagi area kerja yang telah
memiliki standar kompetensi kerja yang berlaku wajib di bidang
eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan,
dan/atau reklamasi dan pascatambang yang diakui Pemerintah.
35. Uji Metalurgi adalah kegiatan dalam rangka mengetahui karakteristik
fisik, kimia endapan bijih, termasuk kandungan komposisi mineral
utama dalam endapan bijih, besar butir, sifat interlocking, derajat
liberasi, persen recovery, komposisi, dan sifat mineral pengganggu
proses pengolahan atau pemurnian.
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36. Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
37. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.
D.

KETENTUAN UMUM
1.

Sarana dan Prasarana
a.

sarana dan prasarana pertambangan antara lain stockpile,
fasilitas penampungan air tambang, fasilitas penampungan sisa
hasil pengolahan dan/atau pemurnian, bangunan perkantoran,
perumahan

karyawan,

perbengkelan,

fasilitas

pengolahan

dan/atau pemurnian, fasilitas penyimpanan sementara limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3), fasilitas penyimpanan
bahan

bakar

cair,

pembangkit

tenaga

listrik,

fasilitas

penyimpanan material B3, pelabuhan, fasilitas penyimpanan,
fasilitas

peribadatan,

fasilitas

pembibitan,

fasilitas

pengangkutan, dan sejenisnya.
b.

konstruksi

sarana

dan

prasarana

pertambangan

mempertimbangkan paling kurang:
1)

daya dukung tanah;

2)

faktor kegempaan;

3)

struktur geologi;

4)

tidak berada di area yang terdapat sumber daya dan/atau
cadangan mineral dan batubara; dan

5)

berada dalam wilayah izin usaha pertambangan atau
wilayah proyek.

c.

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atau Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi, IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian menggunakan
sarana dan prasarana pertambangan yang memenuhi kelaikan
teknis.

d.

konstruksi sarana dan prasarana berada di area yang terdapat
sumber daya mineral dan batubara maka menyampaikan kajian
teknis kepada Kepala Inspektur Tambang paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum konstruksi.
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e.

kajian Teknis konstruksi sarana dan prasarana yang berada di
area yang terdapat sumber daya mineral dan batubara paling
kurang meliputi alasan pemilihan lokasi konstruksi, luasan,
jumlah, dan keterdapatan sumber daya, jenis dan umur sarana
dan prasarana, dan sensitivitas harga komoditas tambang.

2.

Peta
a.

peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan
disajikan dengan kaidah kartografi yang benar meliputi sistem
koordinat, dan informasi tepi yang terdiri atas judul, arah mata
angin, skala, legenda, penerbit/pembuat, dan meta data.

b.

peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan
dibuat oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten.

c.

peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan
dikelola dan dipelihara dalam sistem basis data yang dapat
diperiksa

sewaktu-waktu

oleh

Inspektur

Tambang

dengan

ketentuan paling kurang:
1) tata waktu;
2) jenis/judul peta; dan
3) validitas peta.
d.

peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan yang
disampaikan/dilaporkan

kepada

Menteri

melalui

Direktur

Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling
kurang memuat:
1)

dalam bentuk hardcopy dan digital dengan format vektor;
dan

2)

menggunakan sistem koordinat yang terikat dalam sistem
referensi geospasial mengacu kepada instansi pemerintah
yang menyelengarakan urusan pemerintah di bidang survei
dan pemetaan.

e.

survei untuk pemetaan perencanaan dan kemajuan kegiatan
pertambangan paling kurang memuat:
1)

kesesuaian antara metode dan peralatan dengan ketelitian
peta;

2)

pengolahan data yang memadai; dan

3)

dilaksanakan
berkompeten.
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f.

survei untuk pemetaan perencanaan dan kemajuan kegiatan
pertambangan dapat dilakukan oleh juru ukur tambang.

g.

juru ukur tambang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang dan
didaftarkan dalam Buku Tambang.

3.

Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
a.

terhadap pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi, IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang
dinilai

berhasil

dalam

pelaksanaan

pengelolaan

teknis

pertambangan dapat diberikan tanda penghargaan.
b.

tata cara pelaksanaan pemberian tanda penghargaan dan
penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan teknis
pertambangan serta persyaratan untuk memperoleh tanda
penghargaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

4.

Penyelidikan, pemeriksaan, pengujian dan/atau evaluasi terhadap
kajian teknis
a.

dalam rangka pemenuhan kriteria kelaikan teknis, inspektur
tambang melakukan evaluasi terhadap kajian teknis dalam
kegiatan pengelolaan teknis pertambangan.

b.

evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan
melalui peninjauan lapangan.

5.

Personel
a.

Orang yang Berkompeten (Competent Person)
1)

persyaratan orang yang berkompeten terdiri atas:
a)

memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di
bidang pelaporan hasil eksplorasi dan/atau estimasi
sumber daya dan/atau estimasi cadangan untuk
komoditas yang sama; dan

b)

memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelaporan
hasil

eksplorasi

dan/atau

estimasi

sumber

daya

dan/atau estimasi cadangan untuk komoditas yang
sama.
2)

Orang yang Berkompeten (competent person) bertanggung
jawab terhadap laporan yang dibuatnya.
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3)

Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan daftar Orang
yang Berkompeten (Competent Person) yang bekerja di
wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktur
Jenderal.

b.

Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten
1)

persyaratan

Tenaga

Teknis

Pertambangan

yang

Berkompeten terdiri atas:
a.

memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun di
bidangnya; dan

b.

memiliki

sertifikat

kompetensi

sesuai

bidang

pekerjaaan.
2)

Tenaga

Teknis

Pertambangan

yang

Berkompeten

bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang.
3)

perencanaan kegiatan teknis pertambangan yang meliputi
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan pengujian alat
pertambangan (commisioning), penambangan, pengolahan
dan/atau

pemurnian,

pengangkutan,

dan

pengelolaan

teknis pascatambang wajib disusun/dirancang oleh Tenaga
Teknis Pertambangan yang Berkompeten.
4)

pelaksana
berhubungan
pengelolaan

kegiatan
dengan

teknis
survei

peta-peta

di

pertambangan
dan
bidang

pemetaan
eksplorasi

yang
serta
dan

penambangan dilakukan oleh juru ukur tambang selaku
Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten.
5)

juru ukur tambang sebagaimana dimaksud dalam angka 4)
paling kurang mampu melaksanakan:
a.

survei dan pemetaan rencana dan kemajuan kegiatan
eksplorasi, konstruksi, pemasangan Tanda Batas, dan
penambangan;

b.

survei dan pemetaan untuk identifikasi area yang
memiliki potensi bahaya serta pemantauannya; dan

c.

evaluasi, pemutakhiran, dan pengelolaan peta rencana
dan kemajuan kegiatan pertambangan.

6)

Kepala Teknik Tambang dan/atau Penanggung Jawab
Teknik

dan

Lingkungan

menetapkan

Tenaga

Teknis

Pertambangan yang Berkompeten yaitu ahli geologi, ahli
penambangan, dan ahli pengolahan dan/atau pemurnian.
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7)

memiliki

kartu

Tenaga

Teknis

Pertambangan

yang

Berkompeten yaitu ahli geologi, ahli penambangan, dan ahli
pengolahan

dan/atau

pemurnian

yang

disahkan

oleh

Kepala Inspektur Tambang.
c.

Kepala Teknik Tambang dan/atau Penanggung Jawab Teknik
dan

Lingkungan

menetapkan

tata

cara

baku

kegiatan

pengelolaan teknis pertambangan paling kurang terdiri atas:
1)

pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pengelolaan conto, dan
bangunan tempat penyimpanan conto;

2)

pembersihan lahan, pengupasan batuan penutup, dan
pengupasan material lumpur;

3)

pekerjaan pengeboran lubang ledak termasuk evakuasi
terhadap kejadian meledaknya bahan peledak karena petir;

4)

penimbunan, pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan
kestabilan timbunan batuan penutup, penimbunan inpit,
dan penimbunan material lumpur;

5)

pemantuan kestabilan tanggul laut (sea dyke) dan langkah
tindak lanjut;

6)

pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan
lereng penambangan dan lereng akhir penambangan yang
paling kurang meliputi geometri dan dimensi lereng tetap
terjaga;

pergerakan

lereng

(displacement),

metode

pemantauan, alat pantau dan penempatannya, tingkat
kejenuhan air; dan/atau ground vibration akibat kegiatan
peledakan, evaluasi hasil pemantauan, dan pemeriksaan,
serta Tindak lanjut hasil evaluasi;
7)

pengelolaan air tambang;

8)

penggalian mineral dan batubara;

9)

penggalian termasuk kontrol kualitas mineral bukan logam
dan batuan sebelum dilakukan penggalian;

10) penumpukan

mineral

dan

batubara

yang

mencakup

kestabilan dan pemantauan tumpukan;
11) penumpukan mineral bukan logam dan batuan;
12) peralatan penambangan mineral bukan logam dan batuan
termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan;
13) kegiatan tambang semprot termasuk pemeliharaan dan
perawatan peralatan;
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14) pembuatan, pemeliharaan, dan perawatan lubang bukaan;
15) pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan penyangga;
16) pemeliharaan dan perawatan sistem ventilasi;
17) pemeliharaan dan perawatan dalam sistem pengelolaan air
tambang bawah tanah;
18) pengelolaan lumpur (wet muck);
19) penambangan bawah tanah dengan metode longwall mining;
20) pengawasan surface subsidence paling kurang terdiri atas
metode pemantauan, program pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut hasil evaluasi.
21) penambangan bawah air dengan kapal keruk termasuk
pemeliharaan dan perawatan;
22) operasional alat gali-muat termasuk pemeliharaan dan
perawatan peralatan;
23) operasional

alat

angkut

termasuk

pemeliharaan

dan

perawatan peralatan;
24) pengangkutan dengan derek termasuk pemeliharaan dan
perawatan peralatan.
25) pengunaan load haul dump (LHD) termasuk pemeliharaan
dan perawatan peralatan;
26) truk tambang bawah tanah termasuk pemeliharaan dan
perawatan peralatan;
27) peralatan

pendukung

termasuk

pemeliharaan

dan

perawatan peralatan;
28) alat gali mekanis kontinyu termasuk pemeliharaan dan
perawatan peralatan;
29) pengoperasian,
fasilitas

pemeliharaan

pengolahan

dan

perawatan

terhadap

dan/atau

pemurnian,

termasuk

pemeliharaan

serta

penanganan material;
30) peremukan

batubara

dan

perawatan peralatan fasilitas peremukan;
31) pencucian batubara;
32) pencampuran batubara;
33) peremukan

dan/atau

penggerusan

batubara

termasuk

pemeliharaan dan perawatan peralatan;
34) penempatan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
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35) pengolahan mineral logam yang meliputi pencatatan kadar
dan kuantitas produk, pencatatan kadar dan kuantitas sisa
hasil pengolahan, dan/atau kegiatan pemeliharaan dan
perawatan fasilitas pengolahan mineral logam;
36) pengecilan

ukuran,

pemantauan

ukuran

umpan

dan

produk, termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan;
37) peningkatan kadar (concentrating), termasuk pemeliharaan
dan perawatan peralatan;
38) pengurangan

kadar

air

(dewatering),

termasuk

pemeliharaan dan perawatan peralatan;
39) pemurnian mineral termasuk pemeliharaan dan perawatan
peralatan;
40) parameter
mineralnya

operasi,

pengambilan

(extracting),

logam

termasuk

berharga

dari

pemeliharaan

dan

perawatan

serta

perawatan peralatan;
41) pengangkutan,

pemeliharaan.

dan

pengaturan lalu lintas di jalur angkut;
42) alat angkut menggunakan truk termasuk pemeliharaan dan
perawatan peralatan;
43) pengangkutan

menggunakan

konveyor

termasuk

pemeliharaan dan perawatan peralatan;
44) pengangkutan

dengan

lokomotif

dan

lori

termasuk

pemeliharaan dan perawatan peralatan;
45) pengangkutan dengan pipa termasuk pemeliharaan dan
perawatan

peralatan

yang

paling

kurang

meliputi

pencegahan korosi; dan
46) pengawasan terhadap kestabilan permukaan dari area
amblesan yang meliputi metode pemantauan, program
pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.
E.

KEGIATAN
1.

EKSPLORASI
a.

Perencanaan
1)

pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi menyusun
rencana eksplorasi.

2)

rencana eksplorasi sesuai dengan perizinan eksplorasi yang
dimiliki.

3)
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b.

a)

tujuan;

b)

tahapan;

c)

lokasi;

d)

metode;

e)

pelaksana;

f)

waktu; dan

g)

biaya.

Pelaksanaan
1)

Pelaksanaan Eksplorasi
a)

pemegang

IUP

melaksanakan

Eksplorasi
kegiatan

atau

IUPK

eksplorasi

Eksplorasi

sesuai

dengan

rencana eksplorasi.
b)

pelaksanaan
umum

teknis

eksplorasi

dilakukan

dengan

pada

penyelidikan

kegiatan

ekplorasi

pendahuluan dan pada eksplorasi dilakukan dengan
kegiatan eksplorasi rinci.
2)

Eksplorasi pendahuluan dan rinci
a)

Eksplorasi pendahuluan terdiri atas:
i.

studi

pustaka

dan

menggunakan
dipublikasikan

basis

referensi
dan/atau

data

dengan

yang
dapat

sudah

dipertanggung

jawabkan;
ii.

survei tinjau:
(a)

survei tinjau terdiri dari pemetaan geologi
regional (reconnaissance), penginderaan jauh,
pendataan singkapan, dan/atau pemetaan
batuan

pembawa

komoditas

tambang.

penginderaan jauh sebagaimana dimaksud
meliputi: citra satelit, foto udara digital,
dan/atau

airborne

data

lainnya;

menggunakan resolusi spasial dan spektral
masing-masing paling kurang 7 (tujuh) meter
dan 5 (lima) saluran (band) serta Hasil
penginderaan

jauh

menggunakan

data

dengan usia paling lama 5 (lima) tahun; dan
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(b)

hasil kegiatan survei tinjau digambarkan
dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000;

iii.

prospeksi:
(a)

prospeksi menggambarkan kondisi geologi
lokal daerah penyelidikan yang paling kurang
didukung dengan data dan dokumentasi
lapangan serta hasil interpretasi dari peta
geologi

regional

mengenai

keberadaan

endapan mineral dan batubara; dan
(b)

hasil kegiatan prospeksi digambarkan dalam
peta dengan skala paling kurang 1 : 25.000.

b)

Eksplorasi rinci meliputi:
i.

teknik eksplorasi;
(a)

pemetaan geologi,

berdasarkan data aktual

lapangan dan bukan hasil perbesaran peta
geologi regional menggambarkan informasi
geologi

secara

rinci

dengan

skala

menyesuaikan hasil kegiatan survei tinjau
dan/atau kegiatan prospeksi dan Informasi
geologi
struktur

meliputi
geologi,

uraian
kolom

satuan

batuan,

stratigrafi,

dan

penampang geologi;
(b)

penyelidikan

geofisika,

interpretasi

data

dilengkapi

yang

sesuai

dengan
dengan

karakteristik cebakan atau genesa endapan
mineral dan dilakukan oleh Tenaga Teknis
Pertambangan yang Berkompeten:
(i)

hasil penyelidikan geofisika disajikan
dalam

penampang

anomali geofisika;
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(ii)

pengembangan
dengan

tambang

sistem

batubara

penambangan

bawah

tanah atau metode highwall mining dan
sejenisnya,

penyelidikan

geofisika

dilakukan in-seam seismic dalam hal
diduga

terjadi

batubara

atau

ketidakmenerusan
dijumpainya

struktur

geologi yang kompleks;
(iii)

In-seam seismic dapat dilakukan pada
metode highwall mining dan sejenisnya
yang telah melakukan pengeboran inti
dengan

spasi

tidak

lebih

dari

100

(seratus) meter ke arah jurus (strike)
lapisan batubara;
(c)

penyelidikan
eksplorasi

geokimia,
mineral

dilakukan

logam

untuk

dengan

pola

pengambilan conto secara sistematis sesuai
kaidah

dan

standar

dalam

kegiatan

eksplorasi dan hasilnya disajikan dengan
peta anomali geokimia yang menunjukan
lokasi pengambilan conto, jenis conto, unsur
utama, dan unsur jejak;
(d)

pembuatan parit uji;
(i)

pembuatan parit uji mempertimbangkan
kondisi geologi, karakteristik endapan,
dan

penyebaran

komoditas

tambang

serta dibuat mulai dari bagian yang
paling rendah;
(ii)

rasio dimensi tinggi banding lebar parit
uji paling kurang 2 : 3 dengan panjang
parit tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter;

(iii)

lebar

dasar

parit

uji

sekurang-

kurangnya ¾ (tiga per empat) kali lebar
bagian atas/bukaan parit;
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(iv)

kedalaman parit uji tidak boleh lebih
dari 3 (tiga) meter dan dalam hal dibuat
lebih dari satu paritan maka jarak antar
paritan

paling kurang

sama dengan

lebar paritan;
(e)

pembuatan sumur uji;
(i)

pembuatan

sumur

mempertimbangkan

uji

kondisi

geologi,

karakteristik endapan, dan penyebaran
komoditas tambang;
(ii)

lebar atau diameter sumur uji paling
kurang 1 (satu) meter;

(iii)

kedalaman sumur uji memenuhi standar
keselamatan untuk orang yang bekerja
dan/atau mengambil conto;

(f)

pengeboran;
(i)

pengeboran mempertimbangkan kondisi
antara lain geologi permukaan, geologi
bawah

permukaan,

dan

penyebaran

endapan;
(ii)

pengeboran pada eksplorasi batubara
didukung dengan logging geofisika;

(iii)

dalam

rangka

eksplorasi,

efisiensi

pengeboran

kegiatan
esksplorasi

batubara dilakukan pengeboran dengan
metode full coring paling kurang 1 (satu)
lubang bor yang dapat mewakili suatu
daerah

prospek

kedalaman

dengan

tertentu

yang

luasan

dan

ditentukan

oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang
Berkompeten.
(iv)

hasil pengeboran eksplorasi batubara
yang

dilakukan

dengan

metode

full

coring dimanfaatkan untuk penyelidikan
geoteknik dan hidrogeologi;

7290

- 44 -

(v)

pengeboran
endapan

pada

primer

mineral

dan

logam

batu

gamping

menggunakan pengeboran inti;
(vi)

pengeboran inti yang dilakukan pada
mineral dan batubara paling kurang
sampai mendapatkan data kualitas;

(vii)

kerapatan

titik

pengeboran

bor

dalam

batubara

kegiatan

sesuai

dengan

ketentuan jarak titik informasi dalam
SNI 5015:2011 serta perubahannya;
(viii)

pengeboran

dalam

rangka

pengembangan kondisi geologi bawah
permukaan

dan

sebaran

endapan

mineral dan batubara dilakukan dengan
kedalaman

lebih

dari

kedalaman

konseptual rencana penambangan;
(ix)

coal recovery untuk percontoan pada
pengeboran eksplorasi batubara paling
kurang sebesar 95% (sembilan puluh
lima

persen)

dan/atau

pertimbangan

teknis

berdasarkan
Orang

yang

Berkompeten (competent person)
(g)

pemercontoan harus mempertimbangkan tipe
endapan, jenis komoditas, metode, lokasi
pengambilan, waktu pengambilan, dan/atau
keterwakilan distribusi conto terhadap luas
daerah dan kondisi endapan yang dilakukan:
(i)

pada batuan segar (fresh rock) dalam
kegiatan pemetaan geologi;

(ii)

setiap

interval

perubahan

tertentu

kondisi

mengikuti

geologi

dalam

kegiatan parit uji termasuk perubahan
lithotype

lapisan

batubara

perubahan mineralisasi;
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(iii)

paling kurang pada bagian atas, tengah,
dan

bawah

perubahan

sumur

uji

kondisi

atau

geologi

setiap
dalam

kegiatan sumur uji;
(iv)

paling

kurang

pada

setiap

zona

mineralisasi dalam kegiatan pengeboran
inti mineral logam endapan primer;
(v)

paling kurang di setiap lapisan (ply by
ply) pada bagian atas (roof), tengah
(body),

dan

batubara

bawah

dengan

(floor)

lapisan

mempertimbangkan

sisipan (parting) dan perubahan lithotype
lapisan

batubara

dalam

kegiatan

pengeboran batubara;
(vi)

paling kurang 1 (satu) conto setiap 5-10
(lima

sampai

sepuluh)

km2

dalam

penyelidikan geokimia dengan metode
Bulk Leach Extractable Gold (BLEG);
(vii)

paling kurang 1 (satu) conto setiap 1-3
(satu sampai tiga) km2 pada anak sungai
antara orde 1 (satu) sampai orde 3 (tiga)
dalam

penyelidikan

geokimia

dengan

metode sedimen sungai aktif (stream
sediment) dan konsentrat dulang (pan
concentrate);
(viii)

pada

kedalaman

30-50

(tiga

puluh

sampai lima puluh) cm atau pada zona
pengakaran/subsoil dalam soil sampling;
dan/atau pada daerah anomali atau
area yang terjadi mineralisasi dalam
conto geokimia batuan
(h)

pengelolaan conto;
(i)

pengelolaan conto, meliputi preparasi
conto,

dokumentasi

conto,

deskripsi

conto, dan penyimpanan conto.
(ii)

preparasi

conto

dapat

dilakukan

coreshed area dan/atau laboratorium;
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(iii)

preparasi

conto

yang

dilakukan

di

coreshed area sesuai standar operasi
dan peralatan standar;
(iv)

preparasi

conto

laboratorium

yang

dilakukan

mengacu

SNI

di

13-3496-

1994 serta perubahannya;
(v)

preparasi conto dilakukan oleh Tenaga
Teknis

Pertambangan

yang

Berkompeten;
(vi)

dalam pelaksanaan preparasi conto tidak
boleh terjadi kontaminasi;

(vii)

dokumentasi
dilengkapi

conto
foto

paling

dengan

kurang
ketentuan

pencahayaan yang mencukupi dan tidak
mengunakan

flash

pengambilan

tegak

keseluruhan

kamera,
lurus

conto,

pembanding

skala

sudut
terhadap
diberikan

dan

tanggal

pengambilan foto, dan resolusi paling
kurang 16 (enam belas) megapixel.
(viii)

hasil dokumentasi conto disimpan dalam
bentuk digital dan diarsip dalam basis
data

khusus

yang

dapat

diperiksa

sewaktu-waktu oleh inspektur tambang;
(ix)

deskripsi conto paling kurang meliputi
jenis conto, lokasi pemercontoan; tanggal
pemercontoan,

litologi,

dan

identitas

pelaksana.
(x)

dalam

hal

mineral

jenis
logam,

bentuk

deskripsi

core
conto

dilengkapi

paling

kurang

dengan

informasi

struktur

geologi,

alterasi,

mineralisasi,
geoteknik;
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(xi)

dalam

hal

batubara,
paling

jenis

conto

deskripsi

kurang

bentuk

conto

dengan

core

dilengkapi

karakteristik

batubara dan/atau data awal geoteknik;
(xii)

penyimpanan conto dilakukan di tempat
khusus

(coreshed)

berupa

bangunan

yang beratap;
(xiii)

dalam hal coreshed adalah bangunan
permanen

yang

tertutup,

dilengkapi

dengan sistem ventilasi dan penerangan
yang memadai;
(xiv)

corebox atau coretray disusun dalam rak
dengan

paling

banyak

10

(sepuluh)

tumpukan tiap tingkat rak dengan tinggi
rak tidak lebih dari 3 (tiga) tingkat;
(xv)

dalam

hal

rak

penyimpanan

corebox/coretray menggunakan tipe rak
yang dapat ditarik, dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf (xiv);
(xvi)

conto core ditempatkan dalam kotak
khusus untuk conto (corebox/coretray)
yang dilengkapi dengan identitas conto
paling kurang memuat informasi lokasi,
penomoran, dan data kedalaman serta
tanggal pengambilan conto;

(xvii)

corebox/coretray

terbuat

dari

bahan

yang tidak mengkontaminasi conto core;
(xviii)

rak kukuh dan mampu menahan beban
conto;

(xix)

jarak antar rak paling kurang 1,5 (satu
koma lima) meter dan jarak dari rak ke
dinding 1 (satu) meter;
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(xx)

jarak

antara

coretray

tumpukan

teratas

dengan

corebox/

bagian

atas

bangunan paling kurang 1 (satu) meter;
(xxi)

penyimpanan

corebox/coretray

dalam

rak diatur supaya mudah untuk diambil
dan ditempatkan;
(xxii)

conto dalam bentuk ruah (bulk sample)
ditempatkan

dalam

kantong

khusus

conto yang dilengkapi dengan identitas
conto paling kurang informasi lokasi,
penomoran dan tanggal pengambilan
conto;
(xxiii)

penyimpanan

conto

yang

masih

diperlukan dalam rangka deskripsi data
eksplorasi terpisah tersendiri dari conto
yang sudah selesai dilakukan deskripsi
data eksplorasi;
(xxiv)

dalam

hal

conto

yang

sudah

tidak

digunakan lagi untuk deskripsi data
eksplorasi

akan dimusnahkan, maka

pemegang IUP dan IUPK melaporkan
kepada Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai

dengan

dilengkapi

dengan

kewenangannya
jumlah,

deskripsi,

serta tempat pemusnahan conto;
(i)

analisis conto
(i)

analisis conto dilakukan di laboratorium
yang terakreditasi;

(ii)

analisis conto untuk mineral mencakup
unsur utama dan unsur penyerta;

(iii)

analisis conto dapat dilengkapi dengan
uji metalurgi awal;
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(iv)

analisis conto dilakukan kontrol kualitas
terhadap hasil uji laboratorium, jumlah
conto yang dipergunakan sebagai kontrol
kualitas paling kurang 10% (sepuluh
persen) dari total conto yang dianalisis,
dan kontrol kualitas dilakukan oleh
laboratorium terakreditasi yang berbeda;

(v)

dalam hal untuk kepentingan operasi,
pemegang

IUP

atau

IUPK

dapat

melakukan sendiri analisis conto dengan
ketentuan
analisis

sesuai

dan

dengan

standar

menggunakan

peralatan

yang standar;
(vi)

analisis conto hanya dapat dilakukan
oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang
Berkompeten;

(vii)

dalam hal conto dianalisis oleh pihak
tertentu untuk tujuan penelitian maka
pihak

yang

melakukan

penelitian

menyampaikan hasil penelitian kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal atau
gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya;
(viii)

pihak

tertentu

pengambilan

dalam

conto

melakukan

untuk

tujuan

penelitian mendapat persetujuan dari
Kepala Teknik Tambang;
(ix)

Kepala Teknik Tambang menyampaikan
kepada

Kepala

Inspektur

Tambang

tentang pihak tertentu yang mengambil
conto batuan untuk penelitian;
ii.

survei eksplorasi
(a)
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(i)

pemetaan

topografi

menggunakan

titik

dilakukan
kontrol

yang

diikatkan ke jaring kontrol horizontal
nasional

dengan

sistem

geospasial

mengacu

pemerintah

yang

referensi

kepada

instansi

menyelengarakan

urusan pemerintah di bidang survei dan
pemetaan;
(ii)

pemetaan topografi dilakukan dengan
menggunakan metode terestris (ground
survey) dan skala pemetaan minimal 1 :
2.000;

(iii)

hasil pemetaan topografi disajikan pada
peta

dengan

menggunakan

kaidah

kartografi yang benar meliputi toponimi,
sistem koordinat, interval kontur, dan
informasi tepi;
(iv)

dalam

hal

pelaksanaan

pemetaan

topografi menggunakan sistem koordinat
lokal

maka

parameter
koordinat

dilakukan

transformasi
lokal

ke

perhitungan
dari

sistem

sistem

koordinat

nasional;
(v)

pelaksanaan
dilakukan

pemetaan
oleh

Pertambangan

topografi

Tenaga

yang

Teknis

Berkompeten

di

bidang survei terestris (ground survey);
(vi)

dalam

hal

pelaksanaan

pemetaan

topografi dilakukan tidak menggunakan
metode survei terestris (ground survey)
maka

peta

menggambarkan

topografi
elevasi

dapat

permukaan

tanah yang sebenarnya dengan tingkat
akurasi tidak lebih dari 1 (satu) meter;
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(b)

Survei titik bor (Collar Survey)
i.

titik bor yang telah selesai dilakukan
pengeboran

diukur

posisinya

dengan

menggunakan metode survei terestris
(ground survey) dan diikatkan dengan
titik kontrol;
ii.

lokasi

titik

bor

dibuat

dalam

peta

sebaran titik bor yang menggambarkan
kemajuan kegiatan pengeboran dengan
jarak antar titik bor pada peta paling
kurang 1 (satu) cm dan dimutakhirkan
setiap 3 (tiga) bulan;
iii.

peta sebaran titik bor menggambarkan
kontur

termasuk

data

elevasi

dan

seluruh objek buatan dan alami yang
ada di permukaan dan lokasi, jenis
pengeboran, dan identitas semua titik
bor yang sudah, sedang, dan akan
dilakukan pengeboran.
iii. estimasi sumber daya.
(a)

pengelolaan data hasil eksplorasi
(i)

pengelolaan

data

hasil

eksplorasi

dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK
Eksplorasi dalam satu sistem basis data
yang

mencakup

kegiatan

seluruh

eksplorasi

data

yang

hasil
sudah

divalidasi terlebih dahulu;
(ii)

kegiatan validasi data hasil kegiatan
eksplorasi dilakukan oleh Tenaga Teknis
Pertambangan yang Berkompeten.

(b)

pemodelan geologi dan estimasi sumber daya
(i)

pemodelan geologi dan estimasi sumber
daya

paling

kurang

terdiri

atas

interpretasi dan/atau korelasi geologi,
pemodelan geologi, dan estimasi sumber
daya;
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(ii)

pemodelan geologi dan estimasi sumber
daya

untuk

endapan

mineral

logam

dilengkapi dengan kajian geostatistik;
(iii)

pemodelan geologi

yang paling kurang

terdiri atas pemodelan geometri dan
dimensi serta pemodelan kualitas/kadar
dilakukan berdasarkan hasil interpretasi
dan/atau korelasi geologi yang paling
kurang
struktur

terdiri

atas

geologi,

litologi/seam,
kualitas/kadar,

alterasi-mineralisasi, densitas,

ukuran

blok (cell size) untuk mineral, dan/atau
fenomena geologi;
(iv)

estimasi sumber daya paling kurang
divalidasi dengan data sampel komposit
yang berada pada blok tersebut;

(v)

estimasi sumber daya mengacu pada SNI
5015:2011 dan perubahannya untuk
batubara,

SNI

4726:2011

dan

perubahannya untuk mineral;
(vi)

estimasi sumber daya dilakukan oleh
Orang yang Berkompeten.

3)

Mineral Bukan Logam dan Batuan
a)

ketentuan umum
i.

pemegang IUP atau IUPK Eksplorasi mineral
bukan logam dan batuan melaksanakan kegiatan
eksplorasi;

ii.

eksplorasi pendahuluan untuk mineral bukan
logam dan batuan dapat melakukan prospeksi;

b)

survei tinjau mineral bukan logam dan batuan
i.

survei tinjau paling kurang terdiri atas pendataan
singkapan dan pengambilan conto;

ii.

hasil kegiatan survei tinjau digambarkan dalam
peta situasi dengan skala paling kurang 1:500
untuk luas WIUP kurang dari 1 Ha, 1:1.000 untuk
luas WIUP lebih dari 1 Ha, dan 1:5.000 untuk
luas WIUP lebih dari 200 Ha;
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c)

teknik eksplorasi mineral bukan logam dan batuan
i.

teknik eksplorasi dalam eksplorasi rinci dapat
dilakukan

dengan

penyelidikan

geofisika

dan

penyelidikan geokimia;
ii.

dalam hal eksplorasi melakukan pengeboran,
paling kurang dapat mewakili kondisi geologi
bawah permukaan dan sesuai kebutuhan;

iii.

dalam

hal

pengembangan

tambang

kuari

batugamping untuk industri semen dan/atau
dolomit dilakukan penyelidikan geofisika;
iv.

dalam hal mineral bukan logam difungsikan
untuk

kebutuhan

industri

maka

dilakukan

analisis kimia batuan;
v.

dalam hal batuan difungsikan untuk kebutuhan
kontruksi dilakukan uji sifat fisik dan mekanik
sesuai peruntukan;

vi.

conto batuan untuk analisis kimia serta uji sifat
fisik dan mekanik diambil dari batuan yang segar
dan tidak dipengaruhi oleh oksidasi;

vii.

conto

mineral

lempung

seperti

kaolin,

monmorilonit, bentonit, dan sejenisnya dilakukan
analisis kimia dengan metode X-Ray Fluorescence
(XRF);
viii.

conto zeolite

dilakukan analisis kimia untuk

mengetahui kemampuan tukar kation.
ix.

dalam melakukan pemetaan topografi dilakukan
dengan menggunakan metode terestris dengan
skala paling kurang 1:500 untuk luas WIUP
kurang dari 1 Ha, 1:1.000 untuk luas WIUP lebih
dari 1 Ha, dan 1:5.000 untuk luas WIUP lebih dari
200 Ha

d)

estimasi sumber daya mineral bukan logam dan
batuan
Estimasi sumber daya dapat dilakukan dengan metode
konvensional berdasarkan luasan area prospek.
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c.

Pernyataan Sumber daya dan Cadangan (Resources and Reserve
Statement)
1)

Mineral dan Batubara
a)

rekonsiliasi

data

disusun/dilakukan

sumber
setiap

daya
tahun

dan
dan

cadangan
rekonsiliasi

tersebut selesai pada bulan Juli;
b)

pemegang IUP dan IUPK dalam waktu paling lambat 15
(lima

belas)

pernyataan

hari
sumber

sejak

rekonsiliasi

daya

dan

memberikan

cadangan

kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai kewenangannya;
2)

Pencatatan di bursa saham (listing)
a)

pemegang IUP dan IUPK menyampaikan pernyataan
sumber daya dan cadangan yang akan dicatatkan di
bursa saham (listing) kepada Direktur Jenderal atas
nama Menteri;

c)

tanggung jawab dan tanggung gugat terhadap suatu
pernyataan sumber daya dan cadangan berada pada
Orang yang Berkompeten dan pemegang IUP dan IUPK.

2.

STUDI KELAYAKAN TAMBANG
a.

Ketentuan Umum
1)

pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib
melakukan studi kelayakan yang mengacu kepada laporan
lengkap eksplorasi;

2)

kegiatan studi kelayakan hanya dapat dilakukan setelah
pelaksanaan
kurangnya

eksplorasi

sudah

mencapai

sekurang-

70% (tujuh puluh persen) dari total luasan

WIUP atau WIUPK dan telah diperoleh sumber daya
terunjuk dan/atau terukur, atau setelah seluruh area
prospek sudah dieksplorasi dengan klasifikasi minimal
sumber daya terunjuk dan/atau terukur;
3)

kegiatan studi kelayakan dilakukan oleh Tenaga Teknis
Pertambangan yang berkompeten;

4)

kajian kelayakan teknis dalam studi kelayakan paling
kurang terdiri atas:
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5)

c)

sumber daya dan cadangan;

d)

kajian geoteknik tambang;

e)

infrastruktur yang telah tersedia;

f)

kajian hidrologi dan hidrogeologi;

g)

kajian air asam tambang;

h)

perencanaan tambang;

i)

perencanaan pengolahan dan/atau pemurnian;

j)

perencanaan pengangkutan dan penumpukan; dan

k)

kajian risiko;

keadaan umum paling kurang terdiri atas:
a)

peta administrasi yang dapat menunjukan secara
detail dan jelas lokasi WIUP dan jalan menuju lokasi
serta situasi sekitarnya;

b)

peta tata guna lahan pada WIUP;

c)

akses menuju lokasi WIUP;

d)

keadaan iklim daerah;

e)

infrastruktur yang sudah ada di area WIUP dan
sekitarnya; dan

f)
6)

morfologi area WIUP dan sekitarnya;

geologi dan keadaan endapan menjelaskan hasil eksplorasi
rinci paling kurang terdiri atas:
a)

geologi regional;

b)

litologi, stratigrafi, struktur geologi, alterasi, dan/atau
mineralisasi;

b.

c)

bentuk dan penyebaran endapan;

d)

sifat dan kualitas endapan; dan

e)

peta sebaran titik pengeboran.

Sumber Daya dan Cadangan
1)

sumber daya paling kurang terdiri atas:
a)

estimasi sumber daya sesuai dengan SNI 5015:2011
atau SNI 4726:2011 beserta perubahannya; dan

b)

kuantitas,

kualitas/kadar,

lokasi,

dan

klasifikasi

sumber daya;
2)

cadangan paling kurang terdiri atas:
a)

estimasi cadangan sesuai dengan SNI 5015:2011 atau
SNI 4726:2011 beserta perubahannya;
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b)

kuantitas,

kualitas/kadar,

lokasi,

dan

klasifikasi

cadangan; dan
c)

cadangan berasal dari konversi sumber daya tertunjuk
dan/atau terukur;

3)

pelaksana estimasi sumber daya dan estimasi cadangan
a)

estimasi sumber daya wajib dilakukan oleh Orang yang
Berkompeten;

b)

estimasi cadangan wajib dilakukan oleh Orang yang
Berkompeten;

4)

geoteknik tambang paling kurang terdiri atas:
a)

penyelidikan

geoteknik

yang

meliputi

jumlah,

kedalaman, dan lokasi pengeboran inti, deskripsi
litologi, preparasi conto geoteknik, pengukuran dan
analisis

struktur

geologi,

kegempaan,

pengaruh

peledakan, serta hasil penyelidikan hidrologi dan
hidrogeologi;
b)

pengujian conto geoteknik yang meliputi laboratorium
pengujian dan hasil dari uji sifat fisik dan sifat
mekanik conto;

c)

pengolahan data hasil penyelidikan geoteknik dan
pengujian conto geoteknik yang menggambarkan model
dengan parameter yang ditetapkan dari hasil butir a)
dan b) probabilitas longsor sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 1. Nilai Faktor Keamanan dan Probabilitas Longsor Lereng Tambang
Kriteria dapat diterima
(Acceptance Criteria)

Keparahan
Longsor
Jenis Lereng

(Consequences
of Failure/
CoF)

Lereng

Rendah s.d.

tunggal

Tinggi

Lereng
Keseluruhan

Faktor
Keamanan
(FK) Statis
(Min)

Keamanan
(FK)

Longsor
(Probability
of Failure)

Dinamis

(maks)

(min)

PoF (FK≤1)

1,1

Tidak ada

25-50%

1,15-1,2

1,0

25%

Menengah

1,2-1,3

1,0

20%

Tinggi

1,2-1,3

1,1

10%

Rendah

1,2-1,3

1,0

15-20%

1,3

1,05

10%

1,3-1,5

1,1

5%

Rendah
Inter-ramp

Probabilitas

Faktor

Menengah
Tinggi
d)

kriteria keparahan longsor (consequences of failure) :
i.

tinggi bila ada konsekuensi terhadap:
(i)

kematian manusia;

(ii)

cidera berat manusia lebih dari 3 (tiga) orang;

(iii)

kerusakan

sarana

dan

prasarana

pertambangan lebih dari 50% (lima puluh
persen);
(iv)

terhentinya produksi lebih dari 24 (dua puluh
empat) jam;

(v)

cadangan hilang dan tidak bisa diambil;
dan/atau

(vi)

kerusakan
sampai

ke

lingkungan
luar

yang

wilayah

IUP

berdampak
termasuk

pemukiman;
ii.

menengah bila ada konsekuensi terhadap:
(i)

7304

cidera berat manusia;
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(ii)

kerusakan

sarana

dan

prasarana

pertambangan dari 25% (dua puluh lima
persen) sampai 50% (lima puluh persen);
(iii)

terhentinya produksi lebih dari 12 (dua belas)
jam sampai kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam;

(iv)

cadangan tertimbun tetapi masih diambil;
dan/atau

(v)
iii.

kerusakan lingkungan di dalam wilayah IUP.

rendah bila ada konsekuensi terhadap:
(i)

cidera ringan manusia;

(ii)

kerusakan

sarana

dan

prasarana

pertambangan kurang dari 25% (dua puluh
lima persen); dan/atau
(iii)

terhentinya produksi kurang dari 12 (dua
belas) jam;

e)

khusus untuk lereng timbunan faktor keamanan
dihitung dengan menggunakan kohesi dan sudut gesek
dalam residual;

f)

pengolahan data hasil penyelidikan geoteknik dan
pengujian conto geoteknik yang menggambarkan model
dengan parameter yang ditetapkan dari hasil butir a)
dan b) untuk mendapatkan faktor keamanan untuk
lubang bukaan tambang bawah tanah fixed facility
paling kurang senilai 2,0 dan untuk nonfixed facility
paling kurang senilai 1,5;

g)

rekomendasi hasil pengolahan data yang menjelaskan
geometri dan dimensi bukaan tambang dan timbunan
dan/atau penyanggaan yang diperlukan;

h)

rekomendasi rencana pemantauan yang dilakukan
untuk menilai kestabilan bukaan tambang;

i)

dalam hal penyelidikan geoteknik dilakukan untuk
tambang bawah tanah dilakukan pengklasifikasian
massa batuan;
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j)

jumlah, kedalaman, dan lokasi pengeboran inti dapat
mewakili keseluruhan litologi dan struktur geologi di
area rencana bukaan tambang dan rencana konstruksi
fasilitas pertambangan;

k)

kegempaan meliputi koefisien gempa (peak ground
acceleration)

sesuai

dengan

SNI

1726:2012

dan

perubahannya;
l)

pengaruh peledakan meliputi nilai percepatan getaran,
frekuensi dan kecepatan partikel dan fragmentasi hasil
peledakan;

m)

dalam hal terjadi gempa dengan nilai koefisien gempa
yang lebih besar dari standar dalam SNI 1726:2012
dan perubahannya, koefisien gempa yang digunakan
adalah koefisien gempa yang lebih besar tersebut;

5)

Hidrologi dan Hidrogeologi
a)

kajian hidrologi dan hidrogeologi paling kurang terdiri
atas:
i.

penyelidikan hidrologi meliputi jenis dan lokasi
sumber air, pengukuran debit, dan arah aliran air
permukaan;

ii.

penyelidikan

hidrogeologi

meliputi

jenis

dan

jumlah akuifer, karakteristik hidrolik akuifer, arah
aliran air tanah, pengukuran tinggi muka air
tanah, dan pengukuran debit mata air dan/atau
seepage;
iii.

inventarisasi

data

curah

hujan

sekurang-

kurangnya seumur tambang atau 10 (sepuluh)
tahun untuk umur tambang yang kurang dari 10
(sepuluh) tahun;
iv.

pengukuran

luas

wilayah

tangkapan

hujan

(catchment area);
v.

pengolahan data hasil penyelidikan lapangan, peta
hidrologi

dan

hidrogeologi

serta

hasil

hidrologi dan hidrogeologi; dan
vi.
b)

7306

rekomendasi teknis pengelolaan air tambang.

rekomendasi teknis paling kurang terdiri atas:

studi
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i.

dimensi fasilitas penampungan dan pengelolaan
air tambang;

ii.

dimensi saluran penyaliran;

iii.

kapasitas pompa; dan

iv.

peta

pengelolaan

air

tambang

(mine

water

management);
6)

Kajian Air Asam Tambang
a)

kajian air asam tambang paling kurang terdiri atas
studi geokimia batuan sebagai material berpotensi
asam/Potentially Acid Forming (PAF) dan material yang
tidak berpotensi asam/Non Acid Forming (NAF);

b)

kajian air asam tambang meliputi permodelan sebaran
material PAF dan NAF serta volume tiap material dan
metode penanganan material PAF dan NAF;

c)

studi

geokimia

batuan

dimulai

sejak

kegiatan

eksplorasi;
d)

pengambilan sampel untuk studi geokimia batuan
dilakukan melalui pengeboran eksplorasi dan/atau
geoteknik;

7)

Perencanaan Tambang paling kurang terdiri atas:
a)

pengoptimalan tambang/batas akhir penambangan
yang digambarkan dalam bentuk model endapan
dengan memasukkan geometri dan dimensi lereng atau
bukaan tambang dengan mempertimbangkan Break
Even Stripping Ratio/Incremental Margin atau Break
Even

Cut Off

Grade/Dollar

Index

sesuai

dengan

karakteristik endapan dengan pengambilan data untuk
modifying factor paling kurang 5 (lima) tahun;
b)

sistem dan metode penambangan yang sesuai dengan
kondisi spasial dan geoteknik, endapan, pertimbangan
lingkungan tambang, dan teknologi penambangan;

c)

desain penambangan yang menggambarkan geometri
dan dimensi bukaan tambang, geometri dan dimensi,
serta kapasitas timbunan berdasarkan kajian daya
dukung dasar timbunan, desain jalan tambang, dan
SR atau COG;
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d)

rencana produksi dan umur tambang yang diuraikan
pertahun dalam bentuk tabel;

e)

tahapan

penambangan

penutup

dimulai

dan

tahapan

penimbunan
land

batuan

clearing

sampai

pengangkutan komoditas tambang ke stockpile;
f)

kemajuan tambang per tahun sampai akhir umur
tambang yang mencakup peta rencana kemajuan
tambang

yang

menggambarkan

elevasi

bukaan

tambang, elevasi timbunan batuan penutup, geometri
dan dimensi bukaan tambang, geometri dan dimensi
timbunan,

desain

jalan

tambang,

posisi

fasilitas

penampungan dan pengelolaan air tambang (sump dan
settling pond), dan saluran penyaliran dengan skala
yang dapat dicetak dalam ukuran paling kurang kertas
A3;
g)

kebutuhan peralatan utama dan peralatan pendukung
penambangan sampai akhir umur tambang yang
meliputi kebutuhan pertahun (jumlah, jenis, dan
kapasitas

peralatan),

kesesuaian

pemilihan

alat

penambangan dengan tingkat produksi, kesesuaian
alat penambangan dengan tipe endapan dan daya
dukung tanah, unjuk kerja peralatan, dan jam kerja
efektif;
h)

rencana sarana dan prasarana pertambangan;

i)

perencanaan
meliputi

kegiatan

pemilihan

pemberaian

metode

batuan

pemberaian

yang
batuan

berdasarkan sifat fisik dan mekanik batuan dan
analisis struktur geologi massa batuan serta sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang berlaku; dan/atau
j)

dalam hal menentukan metode pemberaian batuan
mempertimbangkan paling kurang:
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i.

metode gali bebas (free digging) untuk batuan
yang memiliki nilai Uniaxial Compressive Strength
(UCS) kurang dari 1,5 MPa dengan Geological
Strength Index (GSI) kurang dari 50 (lima puluh)
atau kecepatan seismik massa batuan kurang dari
450 (empat ratus lima puluh) m/s;

ii.

metode garu (ripping) untuk batuan yang memiliki
nilai UCS 1,5 - 40 MPa dengan GSI 50 - 70 atau
kecepatan seismik massa batuan antara 450 –
1650 m/s;

iii.

metode pengeboran dan peledakan (Drilling and
Blasting) untuk batuan yang memiliki nilai UCS
lebih dari 40 MPa dengan GSI lebih dari 70 atau
kecepatan seismik masa batuan lebih dari 1650
m/s; serta mempertimbangkan reaktivitas batuan,
batuan

panas

kelistrikan,

(hot rock/hot ground),

ground

reactivity,

bahaya

jumlah

dan

spesifikasi peralatan, geometri dan dimensi pola
peledakan, jenis bahan peledak, fragmentasi hasil
peledakan, rencana pemantauan efek peledakan
yang paling kurang terdiri atas ground vibration,
air blast, fly rock, dan fumes;
k)

kajian daya dukung dasar timbunan daya dukung
tanah, hidrologi, hidrogeologi, struktur geologi, litologi,
dan rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil
kajian;

l)

rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap hasil kajian
tersebut meliputi daya dukung dasar timbunan (ground
bearing capacity) berupa tekanan maksimum yang
dapat diaplikasikan ke dasar timbunan;

m) peta rencana kemajuan tambang dilengkapi dengan
tabel yang berisi:
(i)

tahun kemajuan tambang;

(ii)

lokasi, luas, dan elevasi blok;

(iii)

peralatan penambangan yang terdiri atas unit,
jumlah, dan kapasitas;

(iv)

7309

jarak angkut; dan

- 63 -

(v)
n)

jumlah overburden, komoditas, dan stripping ratio;

rencana kemajuan tambang dapat dilengkapi simulasi
yang

menggambarkan

kondisi

sebenarnya

sampai

akhir umur tambang;
o)

rencana

Stockpile

dukung

dasar

dilengkapi

timbunan,

dengan

kajian

kapasitas,

daya

perencanaan

penyaliran, jenis, dan ketebalan material bedding;
p)

rencana fasilitas penampungan dan pengelolaan air
tambang mempertimbangkan sifat fisik dan kimia dari
material di dasar dan dinding fasilitas penampungan,
debit air tambang, dan laju pengendapan sedimen;

q)

rencana

bangunan

pertambangan

sarana

lokasinya

dan

prasarana

mempertimbangkan

daya

dukung (ground bearing capacity) berupa tekanan
maksimum

yang

dapat

diaplikasikan

ke

dasar

bangunan serta daya dukung batas (ultimate bearing
capacity) berupa tekanan minimum yang menyebabkan
keruntuhan

geser

(shear

failure)

pada

tanah

pendukung secara cepat kebawah;
r)

rencana pelabuhan mencakup lokasi, stockpile, metode
dan peralatan pemuatan dan pembongkaran, dan
fasilitas penunjang pelabuhan, dan sistem pengelolan
air permukaan;

8)

Perencanaan

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian

paling

kurang terdiri atas:
a)

uji metalurgi atau ketercucian yang meliputi jumlah
dan jenis conto, laboratorium penguji, jenis pengujian,
urutan dan tahapan dalam bentuk diagram alir yang
antara lain neraca material (material balance), neraca
air (water balance), neraca energi (energy balance), dan
neraca metalurgi (metallurgical balance);

b)

sistem dan metode pengolahan dan/atau pemurnian
yang

meliputi

perkiraan

recovery,

dan

jenis/

tipe/kualitas umpan, dengan mempertimbangkan uji
metalurgi atau ketercucian;
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c)

rencana produksi yang meliputi laju umpan yang
masuk,

tingkat

produksi

per

bulan

dan

tahun,

jenis/bentuk dan jumlah produk, jenis, kuantitas, dan
kualitas;
d)

penentuan lokasi digambarkan dalam peta atau layout
paling kurang terdiri atas:
i.

inside battery limit (ISBL) seperti alat utama
pengolahan dan/atau pemurnian;

ii.

outside

battery

limit

(OSBL)

seperti

jalan,

pelabuhan, air, oksigen, dan listrik;
iii.

tempat pembuangan limbah (slag storage, tailing,
dan storage facility);

iv.
e)

keterdapatan sumber daya mineral dan batubara;

sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang
meliputi jumlah, kualitas, dan unsur yang terkandung
di dalamnya;

f)

kebutuhan bahan habis pakai, air dan energi yang
meliputi jenis reagen, katalis, sumber air dan energi,
serta jumlah kebutuhannya;

g)

peralatan pengolahan dan/atau pemurnian termasuk
penanganan
peralatan

limbah

yang

berkaitan

meliputi

dengan

unjuk

kapasitas,

kerja

Physical

Availability (PA), Mechanical Availability (MA), Utilization
of Availability (UA), Effective Utilization (EU), dan
produktivitas; dan
h)

infrastruktur
dan/atau

pendukung

pemurnian

fasilitas

yang

pengolahan

meliputi

bangunan

pengolahan, power plant dan sumber energi cadangan,
ruang kontrol, water treatment/instalasi pengolahan
air

limbah

(IPAL),

Tailing

Storage

Facility

(TSF),

workshop dan warehouse, fasilitas pencegahan korosi,
stockpile dan auxiliary plant (Oxygen dan Nitrogen)
fasilitas

pembersihan

fasilitas

perkantoran,

badan,
fasilitas

fasilitas

emergency,

pencegahan

dan

pengendalian kebakaran, dan fasilitas laboratorium;
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i)

hasil uji metalurgi menjelaskan karakteristik conto dan
unsur utama dan pengikutnya yang terkandung di
dalam conto;

j)

dalam

hal

akan

melakukan

uji

metalurgi

maka

menyampaikan design of experiment kepada Direktur
Jenderal;
k)

uji metalurgi tidak boleh dilakukan:
i.

lebih dari 200 ton bijih per tahun untuk skala uji
laboratorium/laboratory test;

ii.

lebih dari tiga kali pengujian untuk masingmasing pilot test (mini plant), demonstrating test
(prototype industry), dan commercial test (industry).

l)

dalam hal uji metalurgi untuk komoditas mineral
logam dilakukan studi geometalurgi paling kurang
terdiri

atas

karakteristik

bijih,

ukuran

partikel,

perkiraan sisa hasil pengolahan, dan pemilihan metode
pengolahan dan pemurnian;
m) sisa

hasil

pengolahan

dan/atau

pemurnian

ditempatkan di tempat khusus;
n)

dalam hal tempat khusus dalam bentuk bendungan
dengan tinggi ≥15 (lebih dari atau sama dengan lima
belas) meter diukur dari dasar pondasi terdalam atau
tinggi 10 – 15 (sepuluh sampai lima belas) meter
diukur dari dasar pondasi terdalam;
i.

ketentuan:
(a)

panjang puncak bendungan lebih dari 500
(lima ratus) meter;

(b)

daya

tampung

bendungan

paling

sedikit

500.000 m3; dan
(c)

debit

air

puncak/maksimal

diperhitungkan
sedikit

1.000

persetujuan
berwenang;
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masuk

ke

m3/detik

prinsip

dari

kolam

yang
paling

mendapatkan
instansi

yang
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ii.

pemegang

IUP

menyampaikan

rencana

pembangunan bendungan dengan melampirkan
peta situasi, jenis dan tipe bendungan, volume
bendungan, kajian geoteknik, karakteristik sisa
hasil pengolahan pemurnian, rencana pengisian
awal, dan bebas keterdapatan sumber daya pada
lokasi

bendungan

kepada

Kepala

Inspektur

Tambang;
iii.

Direktur

Jenderal

memberikan

rekomendasi

teknis untuk pembangunan bendungan;
o)

jenis bahan habis pakai diutamakan dari bahan
dengan

tingkat

polutan

paling

rendah

dengan

menyertakan material safety data sheet (MSDS);
p)

penggunaan bahan kimia beracun (sianida, asam
sulfat, asam nitrat, caustic soda, dan sejenisnya) untuk
proses uji pengolahan dan pengolahan mengikuti
standar, kriteria dan peraturan perundangan yang
mengatur bahan kimia beracun;

q)

pengunaan merkuri untuk proses pengolahan dan
pemurnian dilarang.

9)

Perencanaan Pengangkutan dan Penumpukan
a)

perencanaan

pengangkutan

dan

penumpukan

komoditas tambang terdiri atas:
i.

topografi wilayah;

ii.

jalur dan jarak pengangkutan;

iii.

daya dukung tanah pada jalur pengangkutan
terhadap alat angkut bermuatan terbesar yang
direncanakan;

b)

iv.

lokasi dan kapasitas tumpukan; dan/atau

v.

lokasi pelabuhan.

dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan
menggunakan truk meliputi:
i.

dimensi jalan tambang/produksi yang meliputi
lebar jalan, grade, radius tikungan, dan super
elevasi;

ii.
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jenis, jumlah, dan kapasitas; dan
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iii.

kapasitas pengangkutan pada jalan paling kurang
ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari laju
produksi.

c)

dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan
menggunakan konveyor meliputi:
i.

d)

kapasitas angkut;

ii.

daya motor penggerak; dan

iii.

lebar konveyor.

dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan
menggunakan kereta dan lori meliputi:
i.

e)

kapasitas angkut gerbong/lori;

ii.

jumlah gerbong/lori dalam satu rangkaian;

iii.

daya lokomotif; dan

iv.

lebar rel.

dalam hal rencana pengangkutan dan penumpukan
menggunakan pipa meliputi:
i.

jenis pipa;

ii.

diameter dan ketebalan;

iii.

kapasitas dan jumlah pompa; dan

iv.

kekuatan pipa.

10) Perubahan Studi Kelayakan
studi kelayakan diperbaharui/direvisi apabila dilakukan:
i.

perubahan

dan/atau

penambahan

lokasi

penambangan termasuk perubahan jenis dan/atau
karakteristik komoditas tambang;
ii.

perubahan urutan penambangan yang mengubah rona
akhir;

iii.

perubahan umur tambang

iv.

perubahan sistem dan/atau metode penambangan;

v.

perubahan metode pengolahan dan/atau pemurnian;
dan/atau

vi.
c.

peningkatan kapasitas produksi.

Mineral Bukan Logam dan Batuan
1)

Ketentuan Umum
a)

pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan dalam
melakukan studi kelayakan aspek keteknikan dapat
melakukan kajian air asam tambang;
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b)

kajian air asam tambang dilakukan dalam hal terdapat
formasi batuan pembawa sifat asam;

2)

Geologi dan Keadaan Endapan
geologi dan keadaan endapan untuk mineral bukan logam
dan batuan dapat menjelaskan alterasi dan mineralisasi
serta peta lokasi pengeboran apabila tidak melakukan
pengeboran;

3)

Estimasi Sumber Daya dan Cadangan
a)

estimasi sumber daya dikecualikan untuk mineral
bukan logam dan batuan yang tidak diatur didalam
SNI 4726:2011 beserta perubahannya;

b)

estimasi cadangan dikecualikan untuk mineral bukan
logam dan batuan yang tidak diatur didalam SNI
4726:2011 beserta perubahannya;

4)

Geoteknik Tambang untuk mineral bukan logam dan
batuan paling kurang dapat menjelaskan rekomendasi
geometri dan dimensi bukaan tambang dan daya dukung
tanah

(ground

bearing

capacity)

yang

sudah

mempertimbangkan hasil penyelidikan geoteknik;
5)

Hidrologi dan Hidrogeologi untuk mineral bukan logam dan
batuan paling kurang dapat menjelaskan pengelolaan
sumber

air

serta

rekomendasi

sistem

penirisan

dan

penyaliran.;
6)

Perencanaan Tambang untuk mineral bukan logam dan
batuan paling kurang terdiri atas:
a)

metode penambangan yang sesuai dengan kondisi
spasial, geoteknik, endapan, dan desain penambangan
yang menggambarkan geometri dan dimensi bukaan;

b)

rencana produksi dan umur tambang dilengkapi peta
rencana kemajuan tambang yang menunjukan lokasi
kegiatan penambangan;

c)

kebutuhan peralatan tambang sampai umur tambang
sebagaimana
kelayakan
kapasitas;
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ditetapkan

yang

dalam

mencakup

dokumen

jumlah,

jenis,

studi
dan
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d)

sarana

dan

prasarana

yang

sekurang-kurangnya

terdiri dari kantor tambang, perbengkelan, penyediaan
bahan

bakar

cair,

dan

fasilitas

pengelolaan

air

tambang;
7)

Perencanaan Pengolahan
a)

dalam hal dilakukan pengolahan untuk mineral bukan
logam dan batuan menyampaikan rencana pengolahan
yang paling kurang terdiri atas:
i.

lokasi;

ii.

sistem dan metode;

iii.

rencana produksi;

iv.

jenis dan kapasitas peralatan; dan

v.

sumber

air

dan

energi

serta

jumlah

untuk

mineral

kebutuhannya;
b)

rencana

pengolahan

dikecualikan

bukan logam dan batuan yang akan dimanfaatkan
sebagai bahan baku semen yaitu sistem dan metode,
sumber air dan energi, serta jumlah kebutuhannya;
8)

Perencanaan Pengangkutan dan Penumpukan
Perencanaan pengangkutan dan penumpukan komoditas
untuk mineral bukan logam dan batuan paling kurang
terdiri atas:

9)

a)

jalur dan jarak pengangkutan;

b)

jenis, jumlah dan kapasitas alat angkut; dan/atau

c)

lokasi dan kapasitas tumpukan;

Perubahan Studi Kelayakan untuk mineral bukan logam
dan batuan, diperbaharui/direvisi apabila dilakukan:
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a)

penambahan lokasi penambangan;

b)

perubahan rona akhir;

c)

Perubahan umur tambang

d)

perubahan sistem dan/atau metode penambangan;

e)

perubahan metode pengolahan; dan/atau

f)

peningkatan kapasitas produksi.
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3.

KONSTRUKSI

DAN

PENGUJIAN

ALAT

PERTAMBANGAN

(COMMISSIONING)
a.

Ketentuan Umum
1)

pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi menyusun
rencana konstruksi yang mengacu pada dokumen studi
kelayakan yang sudah disetujui;

2)

konstruksi terdiri atas pembangunan sarana, prasarana,
dan instalasi termasuk penyediaan alat pertambangan dan
pengujian alat pertambangan (commissioning);

3)

pengujian

alat

pertambangan

(commissioning)

meliputi

pengujian terhadap unit dan/atau alat berat yang akan
digunakan dalam operasional penambangan;
4)

pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan rencana
kerja teknis;

5)

pelaksanaan

konstruksi

terlebih

dahulu

dilakukan

pemasangan tanda batas WIUP atau WIUPK;
6)

pemasangan tanda batas dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP dan
WIUPK;

b.

Perencanaan
1)

pemegang IUP atau IUPK eksplorasi dan IUP atau IUPK
Operasi Produksi menggunakan instalasi dan peralatan
pertambangan yang memenuhi kelaikan teknis;

2)

dalam

rangka

pemenuhan

kelaikan

teknis

dilakukan

pengujian alat pertambangan (commissioning) oleh Tenaga
Teknis Pertambangan yang Berkompeten yang ditunjuk
Kepala Teknik Tambang;
3)

rencana kerja teknis konstruksi untuk pembangunan
sarana, prasarana, dan instalasi disusun dalam tingkatan
detail engineering design yang paling kurang memuat:

7317

a)

peta situasi/site plan/lay out/tata lingkungan;

b)

jenis sarana, prasarana, dan instalasi;

c)

gambar rancang bangun;

d)

spesifikasi teknis; dan

e)

jadwal pelaksanaan;
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4)

rencana kerja teknis konstruksi untuk penyediaan alat
pertambangan paling kurang memuat:

5)

a)

jenis dan kapasitas;

b)

spesifikasi teknis; dan

c)

jadwal pengadaan;

rencana kerja teknis konstruksi untuk pengujian alat
pertambangan paling kurang memuat:
a)

jenis, jumlah, dan kapasitas sarana, prasarana, serta
instalasi;

6)

b)

tenaga teknis pertambangan yang berkompeten;

c)

jadwal pelaksanaan; dan

d)

standar pengujian yang akan digunakan;

sarana dan prasarana untuk kepentingan pemeliharaan
dan atau perawatan peralatan pertambangan memiliki
kapasitas yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis
dengan mempertimbangkan jumlah, jenis dan kondisi
peralatan;

c.

Pelaksanaan
1)

pembangunan

sarana,

prasarana,

dan

instalasi

yang

dilakukan di luar WIUP atau WIUPK untuk menunjang
usaha kegiatan pertambangan wajib memiliki izin wilayah
dari

Menteri,

gubernur,

atau

bupati/walikota

sesuai

kewenangannya;
2)

pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi
a)

Kepala

Teknik

Tambang

memastikan

bahwa

pelaksanaan konstruksi telah memenuhi kelaikan
teknis;
b)

inspektur tambang melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan konstruksi berpedoman kepada rencana
kerja teknis konstruksi, RKAB Tahunan dan/atau
studi kelayakan;

c)

inspektur tambang dalam melakukan pengawasan
dapat

menghentikan

sementara

pelaksanaan

konstruksi yang tidak sesuai dengan rencana kerja
teknis konstruksi, RKAB Tahunan, dan/atau Studi
Kelayakan.
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3)

Kelaikan teknis
a)

konstruksi dan alat pertambangan dinyatakan laik
teknis

untuk

beroperasi

apabila

hasil

pengujian,

pemeriksaan, dan uji coba operasi menunjukkan
kemampuan

beroperasi

sekurang-kurangnya

70%

(tujuh puluh persen) dari kapasitas terpasang;
b)

dalam hal kemampuan beroperasi konstruksi dan alat
pertambangan kurang dari 70% (tujuh puluh persen)
dari kapasitas terpasang maka menyampaikan laporan
khusus upaya pemenuhan kelaikan teknis;

c)

inspektur

tambang

melakukan

pengawasan

pelaksanaan pengujian, pemeriksaan hasil pengujian,
serta uji coba operasi terhadap konstruksi, dan alat
pertambangan

dalam

rangka

memenuhi

kriteria

kelaikan teknis;
4)

Perubahan dan/atau penambahan terhadap konstruksi
perubahan dan/atau penambahan terhadap konstruksi
yang sudah ada (existing construction) berdasarkan kajian
teknis dan tertuang dalam persetujuan RKAB Tahunan.

4.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI, KEMAMPUAN REKAYASA, RANCANG
BANGUN,

PENGEMBANGAN,

DAN

PENERAPAN

TEKNOLOGI

PERTAMBANGAN
a.

pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun,
pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan dengan
teknologi baru untuk pertambangan hanya dapat dilakukan
berdasarkan hasil kajian teknis;

b.

kajian teknis paling kurang memuat:
1)

latar belakang pemilihan teknologi;

2)

jenis dan spesifikasi peralatan;

3)

pertimbangan kesesuaian teknologi dengan karakteristik
pertambangan Indonesia;

7319

4)

analisis risiko;

5)

tingkat produktivitas atau efisiensi yang ditawarkan; dan

6)

kriteria keberhasilan penerapan teknologi;
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c.

kajian teknis pertambangan disampaikan dalam laporan khusus
kepada Kepala Inspektur Tambang paling lambat 90 (Sembilan
puluh) hari sebelum didatangkan ke lokasi kegiatan usaha
pertambangan;

d.

evaluasi terhadap kajian teknis tersebut dapat dilakukan
melalui peninjauan lapangan;

e.

Direktur

Jenderal

memberikan

persetujuan

terhadap

penggunaan peralatan pertambangan dengan teknologi baru
yang terdapat dalam Dokumen RKAB Tahunan;
f.

Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan uji coba
berdasarkan evaluasi terhadap kajian teknis yang terdapat
dalam Dokumen RKAB Tahunan;

g.

Direktur Jenderal menetapkan daftar pemanfaatan teknologi,
kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan
penerapan teknologi pertambangan;

5.

PENGAWASAN PEMASANGAN TANDA BATAS
pengawasan pemasangan tanda batas dilakukan terhadap:

6.

a.

kompilasi data wilayah dan persiapan teknis;

b.

pengukuran titik batas;

c.

pemasangan tanda batas;

d.

pemeliharaan tanda batas; dan

e.

kompetensi tenaga pelaksana pengukuran.

PENAMBANGAN
a.

Ketentuan Umum
1)

pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun
rencana penambangan yang mengacu pada dokumen studi
kelayakan yang sudah disetujui;

2)

rencana penambangan meliputi rencana penambangan
tahunan, triwulan, dan bulanan,

3)

rencana penambangan triwulan dan bulanan dituangkan
dalam rencana kerja teknis penambangan yang dapat
diperiksa sewaktu-waktu oleh Inspektur Tambang;

4)

rencana

penambangan

dan

rencana

penambangan paling kurang memuat:

7320

i.

letak dan geometri cadangan

ii.

sistem dan tata cara penambangan;

kerja

teknis
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iii.

urutan

penambangan

yang

meliputi lokasi,

luas,

elevasi penambangan, dan tata waktu;
iv.

urutan penimbunan batuan penutup yang meliputi
lokasi, luas, elevasi, kapasitas penimbunan batuan
penutup, dan tata waktu;

v.

metode pemberaian batuan penutup dan volume
batuan penutup yang dibongkar;

vi.

metode pengangkutan di jalan pertambangan;

vii.

rencana

produksi

yang

meliputi

tonase/volume,

kualitas/kadar, cut off grade, stripping ratio, dan
mining recovery, serta sisa umur tambang;
viii.

urutan penumpukan komoditas yang meliputi lokasi,
luas, kapasitas penumpukan, dan tata waktu;

ix.
x.
xi.
5)

sistem pengelolaan air tambang;
sistem pengelolaan geoteknik; dan/atau
jenis, jumlah dan kapasitas peralatan;

urutan penambangan disajikan pada bentuk peta yang
dilengkapi dengan penampang melintang (cross section) dan
tabel yang berisi:

6)

i.

kemajuan dan arah penambangan; dan

ii.

lokasi, luas, dan elevasi blok.

urutan penimbunan batuan penutup disajikan dalam
bentuk peta yang dilengkapi dengan penampang melintang
(cross section) dan tabel yang berisi:

7)

i.

kemajuan dan arah penimbunan; dan

ii.

lokasi, luas, elevasi, dan kapasitas timbunan.

dalam hal pemberaian batuan penutup menggunakan
metode

peledakan,

rencana

peledakan

paling

kurang

memuat:
a)

geometri dan dimensi pengeboran dan jumlah lubang
ledak;

b)

powder factor;

c)

fragmentasi; dan

d)

pola peledakan yang mempertimbangkan arah, hasil,
dan dampak peledakan.

8)

sistem pengelolaan air tambang disajikan dalam bentuk
peta dan tabel yang memuat:

7321
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a)

saluran penyaliran dan arah penyaliran;

b)

lokasi, dimensi, dan kapasitas fasilitas penampungan
dan pengelolaan air tambang;

c)

jumlah dan kapasitas pompa yang mempertimbangkan
debit air tambang; dan

d)

data curah hujan dan durasi hujan yang diukur secara
terus-menerus sejak dimulainya kegiatan kontruksi;

9)

sistem pengelolaan geoteknik paling kurang memuat:
a)

geometri dan dimensi bukaan tambang dan timbunan
dan/atau lubang bukaan bawah tanah;

b)

kriteria pergerakan;

c)

metode dan jadwal pemantauan pergerakan lereng
tambang dan timbunan dan/atau lubang bukaan
bawah tanah; dan

d)

tindak lanjut hasil pemantauan pergerakan lereng
tambang dan timbunan dan/atau lubang bukaan
bawah tanah.

e)

peta potensi bahaya longsor (hazard map) berdasarkan
hasil asesmen terhadap kondisi lereng dan peta
mitigasi bahaya longsor yang paling kurang meliputi
zona bahaya, zona aman, tempat berkumpul (muster
point), serta jalur evakuasi apabila terjadi kondisi
bahaya; dan

f)

dalam hal nilai faktor keamanan dan probabilitas
longsor

lereng

tambang,

faktor

keamanan

lereng

timbunan dengan menggunakan kohesi dan sudut
gesek residual, dan faktor keamanan lubang bukaan
tambang bawah tanah tidak memenuhi nilai dalam
studi kelayakan maka berdasarkan hasil kajian teknis
yang paling kurang meliputi geometri dan dimensi
bukaan tambang dan timbunan, umur pakai, faktor
keamanan, upaya penguatan, rencana pemantauan
dan tindak lanjut serta analisis risiko.
10) Pelaksanaan kegiatan penambangan dilakukan oleh Tenaga
Teknis Pertambangan yang Berkompeten.
b.

Tambang Permukaan
1)

7322

Ketentuan Umum
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a)

Mineral dan Batubara
dalam

melaksanakan

penambangan

permukaan

membuat rencana penambangan dan rencana kerja
teknis penambangan paling kurang memuat:
i.

metode dan tata cara penambangan;

ii.

sekuen penambangan;

iii.

pengembangan bukaan tambang;

iv.

sistem pengelolaan air tambang;

v.

sistem pengelolaan geoteknik;

vi.

rencana

produksi

volume,

kualitas

meliputi
atau

tonase

kadar,

dan/atau

cut off

grade,

stripping ratio, dan mining recovery serta sisa
umur tambang; dan/atau
vii.
b)

jenis, jumlah dan kapasitas peralatan;

Mineral Bukan Logam dan Batubara
i.

urutan penambangan disajikan dalam bentuk
peta

yang

paling

kurang

dapat

menjelaskan

lokasi, kemajuan, dan arah penambangan.
ii.

urutan penimbunan batuan penutup disajikan
dalam bentuk peta yang paling kurang dapat
menjelaskan

lokasi,

kemajuan,

dan

arah

penimbunan;
iii.

sistem pengelolaan air tambang dan air larian
yang paling kurang memuat saluran penyaliran,
sistem penyaliran, dan penirisan air tambang;

iv.

sistem pengelolaan geoteknik memuat sekurangkurangnya geometri dan dimensi bukaan tambang
dan timbunan, program pemantauan, dan mitigasi
longsor;

v.

pelaksanaan
bukan

kegiatan

logam

dan

penambangan
batuan

mengacu

mineral
yaitu

dilakukan paling kurang oleh satu orang Tenaga
Teknis Pertambangan yang Berkompeten.
2)

Pelaksanaan
a)

Mineral dan Batubara
i.

7323

Pembersihan Lahan (Land Clearing);
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(i)

pembersihan lahan dilakukan setiap akan
melakukan pengupasan tanah pucuk;

(ii)

pembersihan lahan dilakukan dengan cara
penebangan

terhadap

tanaman

dengan

diameter lebih besar dari 20 (dua puluh) cm
dan/atau ketinggian tanaman melebihi tinggi
alat yang digunakan;
(iii)

tanaman

hasil

ditempatkan

pembersihan

pada

tempat

lahan

khusus

yang

tersendiri;
(iv)

pembersihan lahan pada area yang akan
menjadi

area

penambangan

menyediakan

jarak aman dari rencana lereng teratas (top
crest) dengan jarak paling kurang sejauh
tinggi pohon yang tertinggi;
(v)

saluran penyaliran dan/atau pengelolaan air
tambang tersedia dalam area pembersihan
lahan (land clearing);

ii.

Penanganan Tanah Pucuk
(i)

pengupasan tanah pucuk dilakukan setiap
akan

melakukan

pengupasan

batuan

penutup;
(ii)

dalam rangka pemanfaatan tanah pucuk
dilakukan

pendataan

ketersedian

dan

kebutuhan setiap tahun;
(iii)

penempatan tanah pucuk dilakukan dengan
cara:
(a)

tidak boleh ditempatkan di area yang
terdapat
batubara,

cadangan
kecuali

mineral

atau

dimanfaatkan

sebelum penggalian pada area tersebut;
(b)

tidak menimbulkan longsor; dan

(c)

material dasar tempat penyimpanan
memiliki daya dukung yang memadai;
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(iv)

dalam hal pelaksanaan penimbunan tanah
pucuk ditempatkan pada area yang terdapat
cadangan

mineral

atau

batubara

maka

menyampaikan kajian teknis kepada Kepala
Inspektur Tambang yang yang paling kurang
memuat
cadangan,

luasan,

jumlah

rencana

dan

pemanfaatan

kualitas
tanah

pucuk, dan rencana penambangan;
(v)

saluran penyaliran dan/atau pengelolaan air
tambang tersedia dalam area penanganan
dan penempatan tanah pucuk.

iii.

Pemberaian batuan (rock breakage)
(i)

dalam hal pemberaian batuan dilakukan
dengan menggunakan metode pengeboran
dan peledakan, dibuat kajian teknis yang
yang paling kurang memuat:
(a)

tingkat produksi;

(b)

sifat fisik dan mekanik batuan;

(c)

kondisi air tanah;

(d)

kondisi geologi;

(e)

kecepatan

peledakan

(velocity

of

detonation);
(f)

bahaya kelistrikan (electrical hazard);

(g)

fragmentasi hasil peledakan;

(h)

batuan terbang (fly rocks);

(i)

getaran peledakan (ground vibration);

(j)

ledakan udara (air blast);

(k)

anomali batuan mencakup reaktivitas
batuan (ground reactifity), batuan panas
(hot ground), kandungan gas metana dan
gas beracun; dan

(l)
(ii)

analisis risiko;

geometri dan dimensi pengeboran dan pola
peledakan ditetapkan oleh Tenaga Teknis
Pertambangan yang Berkompeten;
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(iii)

perbandingan

kedalaman

lubang

ledak

terhadap burden (stiffness ratio) tidak boleh
kurang dari 2 (dua) dan tidak boleh lebih dari
4 (empat);
(iv)

pengeboran
material

untuk

batuan

menyentuh

lubang
penutup

lapisan

ledak

pada

tidak

boleh

batubara

dan

jarak

antara lubang bor dengan lapisan batubara
sekurang-kurangnya 0,5 (nol koma lima)
meter atau berdasarkan hasil kajian teknis;
(v)

dalam

hal

pengeboran

menembus

lapisan

lubang

batubara

ledak

dan

akan

diledakan dengan metode trough seam blast
dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis;
(vi)

di area kegiatan pengeboran dan peledakan
dibuat

tanggul

dengan

tinggi

sekurang-

kurangnya 1/3 (satu per tiga) roda alat
angkut terbesar pada jarak 1 (satu) kali
burden dari lubang ledak terluar;
(vii)

nilai

percepatan

kecepatan

getaran,

partikel

yang

frekuensi

dan

dihasilkan

dari

kegiatan peledakan tidak lebih dari nilai yang
dimasukan

di

keamanan

dalam

lereng

perhitungan
tambang

faktor

dan/atau

timbunan;
(viii)

dalam hal dilakukan perubahan geometri dan
dimensi peledakan, jenis bahan peledak,
jarak

aman

peledakan,

peledakan,
dan

metode

tingkat

getaran

terlebih

dahulu

dilakukan kajian teknis;
(ix)

jarak aman peledakan bagi alat dan fasilitas
pertambangan 300 (tiga ratus) meter serta
bagi manusia 500 (lima ratus) meter dari
batas terluar peledakan diukur pada jarak
horizontal
teknis;

7326

dan/atau

berdasarkan

kajian
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(x)

kajian teknis dibuat dalam hal kegiatan
peledakan pada jarak horizontal kurang dari
500 (lima ratus) meter dari rel kereta api,
jaringan listrik, bendungan, dan bangunan
publik lainnya;

(xi)

baku

tingkat

kegiatan

getaran

tambang

peledakan
terbuka

pada

terhadap

bangunan sesuai dengan ketentuan dalam
SNI 7571:2010 serta perubahannya;
(xii)

dalam hal lubang ledak terletak pada kondisi
batuan panas (hot rock/hot ground) dengan
temperatur lebih dari 55° (lima puluh lima
derajat) celcius atau terdapat gas metana
dengan konsentrasi gas lebih dari lower
explosive limit (LEL) 50% (lima puluh persen)
atau kondisi batuan bersifat reaktif (ground
reactivity)

dilakukan

berdasarkan

kajian

teknis;
(xiii)

kajian teknis untuk lubang ledak terletak
pada kondisi batuan panas (hot rock/hot
ground) dengan temperatur lebih dari 55°C
atau terdapat gas metana dengan konsentrasi
gas lebih dari lower explosive limit (LEL) 50%
atau kondisi batuan bersifat reaktif (ground
reactivity), memuat paling kurang:
(a)

jenis dan sifat bahan peledak;

(b)

upaya
menjadi

mengkondisikan
aman

lubang

untuk

ledak

dilakukan

pengisian bahan peledak; dan
(c)

durasi

waktu/waktu

tinggal

bahan

peledak di dalam lubang ledak;
(xiv)

area kerja yang akan dilakukan pengeboran
dipastikan sudah dibebaskan dari material
hasil peledakan dan tidak terdapat bahan
ledak yang tertinggal;

7327
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(xv)

dilarang melakukan kegiatan penambangan
dengan jarak kurang dari 5 (lima) kali burden
terhadap area yang telah diisi bahan peledak
atau yang terdapat lubang gagal ledak;

(xvi)

oxygen balance bahan peledak peka primer
tidak boleh kurang dari 5,5% (lima koma lima
persen) dan tidak boleh lebih dari 6,5% (enam
koma lima persen) untuk fuel oil (solar) di
dalam Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO);

(xvii)

dalam hal peledakan di area submarine, tidak
boleh mengganggu biota;

(xviii)

kajian

teknis

pemberaian

yang

batuan

berkaitan

dengan

disampaikan

dalam

laporan khusus kepada Kepala Inspektur
Tambang;
iv.

Pengupasan Batuan Penutup
(i)

rencana kerja teknis penambangan untuk
pengupasan

batuan

penutup

meliputi

rencana harian dan mingguan yang dapat
diperiksa

sewaktu-waktu

oleh

inspektur

tambang;
(ii)

rencana

harian

dan

mingguan

untuk

pengupasan batuan penutup paling sedikit
terdiri atas:
i.

geometri

dan

dimensi

pengupasan

batuan penutup;
ii.

elevasi, lokasi, dan volume pengupasan
batuan penutup;

iii.

jenis dan jumlah peralatan, serta metode
pemberaian batuan penutup; dan

iv.
(iii)

jalan tambang;

geometri dan dimensi pengupasan batuan
penutup

berdasarkan

rekomendasi

hasil

kajian geoteknik;
(iv)

kemajuan

pengupasan

batuan

penutup

didokumentasikan dalam bentuk peta dengan
skala paling kurang 1:1.000;

7328
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(v)

saluran penyaliran dan/atau pengelolaan air
tambang tersedia di area pengupasan batuan
penutup;

(vi)

area

kerja

memiliki

pengupasan

luasan

batuan

yang

penutup

memadai

untuk

operasional peralatan yang digunakan paling
kurang untuk 7 (tujuh) hari produksi.
v.

Pengupasan Material Lumpur
(i)

pengupasan material lumpur hanya dapat
dilakukan setelah ada kajian teknis yang
paling sedikit terdiri atas:
(a)

ketebalan

dan

volume

material

lumpur;
(b)

sifat fisik material lumpur;

(c)

penirisan

kandungan

air

dalam

material lumpur; dan
(d)

rekomendasi

penanganan

material

lumpur;
(ii)

menyediakan landasan dengan campuran
material keras dengan daya dukung yang
dapat menanggung beban unit excavator,
clamshell, pompa lumpur (sludge pump atau
slurry

pump),

dan

sejenisnya

yang

digunakan;
(iii)

dalam

hal

landasan

dengan

campuran

material keras dengan daya dukung yang
dapat

menanggung

beban

unit

alat

pengupas tidak tersedia maka alat khusus
pengupas material lumpur yang memenuhi
syarat keselamatan dapat digunakan;
(iv)

alat pengangkut khusus untuk material
lumpur

tersedia

pengangkutannya
boleh tumpah;
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(v)

Kepala Teknik Tambang menetapkan jarak
aman

(buffer

zone)

antara

batas

tepi

penambangan dengan material lumpur di
luar rencana bukaan tambang dan tinggi
kabin alat muat berdasarkan kajian teknis;
vi.

Penimbunan Batuan Penutup di Luar Bukaan
Tambang (Out Pit Dump)
(a)

penimbunan batuan penutup tidak boleh
ditempatkan pada area yang terdapat sumber
daya

dan/atau

cadangan

mineral

atau

batubara;
(b)

dalam

hal

penimbunan

batuan

penutup

ditempatkan pada area yang terdapat sumber
daya

mineral

dan

batubara

maka

menyampaikan kajian teknis kepada Kepala
Inspektur Tambang;
(c)

kajian teknis paling kurang mencakup alasan
pemilihan
jumlah

lokasi

dan

penimbunan,

keterdapatan

luasan,

sumber

daya,

sensitivitas harga komoditas tambang;
(d)

lereng

tunggal

penutup

pada

memiliki

timbunan

geometri

dan

batuan
dimensi

dengan rasio vertikal terhadap horizontal
sebesar 1:2 (kemiringan 50% (lima puluh
persen)) atau berdasarkan kajian teknis;
(e)

dalam hal nilai faktor keamanan lereng
timbunan dengan menggunakan kohesi dan
sudut gesek residual tidak memenuhi nilai
dalam studi kelayakan maka berdasarkan
hasil

kajian

teknis

yang

paling

kurang

dan

dimensi

lereng

timbunan,

faktor

mencakup

geometri

timbunan,

umur pakai

keamanan

lereng,

upaya

penguatan

timbunan, rencana pemantauan, dan tindak
lanjut serta analisis risiko;
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(f)

tempat

penimbunan

memiliki

daya

batuan

penutup

yang

memadai

dukung

terhadap timbunan batuan penutup;
(g)

area penimbunan batuan penutup terlebih
dahulu dilakukan pengupasan tanah pucuk;

(h)

dilarang menimbun batuan penutup pada
area bekas kolam, bekas alur sungai, dan
rawa kecuali dilakukan berdasarkan hasil
kajian teknis;

(i)

timbunan batuan penutup dengan sistem
bottom

up

menggunakan

dilakukan
compactor

pemadatan

secara

bertahap

atau menggunakan alat angkut dengan rasio
tebal layer tidak lebih dari 1/3 tinggi alat
angkut atau berdasarkan hasil kajian teknis;
(j)

dalam

hal

penimbunan

batuan

penutup

dengan sistem curah, dilakukan berdasarkan
hasil

kajian

teknis

kestabilan

timbunan,

kepadatan timbunan, dan rekomendasi sudut
lereng;
(k)

area penimbunan batuan penutup memiliki
sistem penyaliran dan/atau pengelolaan air
yang mampu mengalirkan debit air larian
puncak;

(l)

area

kerja

memiliki

penimbunan

luasan

yang

batuan

penutup

memadai

untuk

operasional peralatan yang digunakan;
(m) kajian teknis tersebut disampaikan kepada
Kepala Inspektur Tambang;
vii.

Penimbunan Batuan Penutup di Dalam Bukaan
Tambang (In Pit Dump)
(i)

dalam hal area penimbunan batuan penutup
berada di lokasi yang telah selesai ditambang
(inpit),

dasar

area

timbunan

bebas

dari

lapisan batuan yang dapat menjadi bidang
gelincir serta bebas air dan/atau lumpur;
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(ii)

dalam hal area penimbunan batuan penutup
berada

di

lokasi

ditambang,

jarak

yang

belum

antara

kaki

selesai

timbunan

batuan penutup dengan area kerja aktif
sekurang kurangnya 3 (tiga) kali tinggi total
timbunan

atau

berdasarkan

hasil

kajian

teknis;
(iii)

dalam

hal

lereng

menggunakan

timbunan

kohesi

dan

dengan

sudut

gesek

residual tidak memenuhi faktor keamanan
dalam studi kelayakan maka berdasarkan
hasil

kajian

teknis

yang

paling

kurang

dan

dimensi

lereng

timbunan,

faktor

mencakup

geometri

timbunan,

umur pakai

keamanan

lereng,

upaya

penguatan

timbunan, rencana pemantauan, dan tindak
lanjut serta analisis risiko;
(iv)

hasil

kajian

teknis

disampaikan

dalam

laporan khusus kepada Kepala Inspektur
Tambang;
viii.

Penimbunan Material Lumpur
(i)

dalam hal batuan penutup berupa lumpur
dilakukan penanganan untuk mengurangi
kandungan air sebelum dilakukan kegiatan
penimbunan;

(ii)

penanganan material dilakukan dengan cara
mencampurkannya dengan material kering;

(iii)

dalam hal tidak terdapat material kering
perlu

disiapkan

fasilitas

penampungan

material lumpur;
(iv)

fasilitas

penampungan

material

lumpur

dibuat berdasarkan kajian teknis dan bisa
mengalirkan air secara gravitasi;
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(v)

beda tinggi fasilitas penampung material
lumpur dengan landasan dumping material
lumpur tidak boleh lebih tinggi dari diameter
roda alat angkut yang digunakan untuk
penimbunan

material

lumpur

dengan

landasan dumping stabil dan aman secara
geoteknik

atau

berdasarkan

hasil

kajian

disampaikan

dalam

teknis;
(vi)

hasil

kajian

teknis

laporan khusus kepada Kepala Inspektur
Tambang;
ix.

Penggunaan

Tanggul Laut (Sea Dyke) dalam

Penambangan
(i)

penambangan di laut dengan menggunakan
tanggul

laut

(sea dyke)

memperhatikan

rencana tata ruang wilayah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(ii)

dalam hal dilakukan penambangan dengan
menggunakan tanggul laut membuat kajian
teknis yang paling kurang meliputi:
(a)

kondisi geologi;

(b)

kondisi hidrologi dan hidrogeologi;

(c)

bathimetri;

(d)

arah kecepatan arus laut;

(e)

sifat fisik dan mekanik batuan;

(f)

risiko geoteknik;

(g)

penanganan material dan lumpur;

(h)

sistem penirisan (dewatering);

(i)

dimensi

dan

material

penyusun

tanggul;
(j)

rencana
dan/atau

(k)
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x.

Pengalihan sungai
(i)

dalam hal penambangan perlu melakukan
pengalihan sungai untuk optimasi cadangan
dan

keberlanjutan

umur

mempertimbangkan

orde

sungai,

serta

tambang
dan

mendapatkan

maka

sempadan
persetujuan

prinsip dari instansi yang berwenang.
(ii)

pemegang

IUP

menyampaikan

rencana

pengalihan sungai dan menyusun kajian
teknis kepada Kepala Inspektur Tambang
yang paling kurang mencakup:
(a)

jumlah cadangan mineral dan batubara;

(b)

lokasi dan luas ruas sungai dan rencana
sungai yang dialihkan;

(c)

kondisi hidrologi dan hidrolika sungai
lama dan rencana sungai baru;

(d)

rencana desain konstruksi dan daya
dukung pengalihan sungai;

(e)

dampak lingkungan terhadap pengalihan
sungai; dan

(f)
xi.

analisis ekonomi pengalihan sungai;

Pengalihan Jalan Umum
(i)

dalam hal penambangan perlu melakukan
pengalihan

jalan

keberlanjutan

umum

umur

mempertimbangkan

dalam

rangka

tambang

maka

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dari instansi terkait
dan menyusun kajian teknis yang paling
kurang mencakup:
(a)

cadangan yang ditambang;

(b)

lokasi, panjang, dan kelas jalan yang
akan dialihkan;

(c)

desain dan konstruksi (daya dukung)
jalan yang baru;

(d)

jarak aman (buffer) antara batas akhir
penambangan dengan jalan yang baru;
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(e)

dampak lingkungan terhadap pengalihan
jalan; dan

(f)
(ii)

analisis ekonomi pengalihan jalan;

hasil

kajian

teknis

disampaikan

dalam

laporan khusus kepada Kepala Inspektur
Tambang;
xii.

Penambangan Bersama Perbatasan WIUP
(i)

dalam hal dilakukan penambangan bersama
antar pemegang IUP Operasi Produksi untuk
keberlanjutan umur tambang maka wajib
mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi persyaratan:
(a)

berbatasan

langsung

dan

tidak

dipisahkan koridor;
(b)

sudah

dilakukan

pemasangan

tanda

batas pada masing-masing WIUP yang
akan

melakukan

penambangan

bersama;
(c)

jumlah estimasi sumber daya paling
kurang klasifikasi terunjuk; dan

(d)
(ii)

memiliki kajian teknis penambangan;

kajian

teknis

tersebut

paling

kurang

mencakup:
(a)

jumlah

sumber

dikonversi

daya

menjadi

yang

dapat

cadangan

pada

masing-masing wilayah;
(b)

perencanaan

penambangan

bersama

sesuai dengan rencana penambangan
yang dituangkan dalam dokumen RKAB
Tahunan yang telah disetujui; dan
(c)
(iii)

analisis risiko;

perjanjian kerja sama antar pemegang IUP
yang paling sedikit terdiri atas:
(a)

administrasi

meliputi

lokasi,

waktu, volume, dan pelaksana;
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(b)

pengaturan

operasional

penambangan

berdasarkan kesepakatan antara Kepala
Teknik

Tambang

penambangan,

meliputi

aspek

aspek

keselamatan

pertambangan, dan aspek perlindungan
lingkungan;
(c)

klausul

tertentu

terkait

risiko

keberlanjutan proyek, perselisihan, dan
kondisi kahar;
(iv)

hasil kajian teknis tersebut disampaikan
dalam

laporan

khusus

kepada

Kepala

Inspektur Tambang;
xiii.

Penempatan Batuan Penutup di Luar WIUP
(i)

dalam hal dilakukan penempatan batuan
penutup

di

luar

WIUP

karena

tidak

tersedianya area yang cukup maka wajib
mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi persyaratan:
(a)

keberlanjutan umur tambang;

(b)

perlindungan lingkungan;

(c)

sudah dilakukan pemasangan tanda
batas WIUP; dan

(d)
(ii)

memiliki kajian teknis penimbunan;

kajian

teknis

tersebut

paling

kurang

perencanaan

penimbunan

batuan

penutup

dan

mencakup:
(a)

pelaksanaan

penimbunan batuan penutup; dan
(b)
(iii)

analisis risiko;

hasil kajian teknis tersebut disampaikan
kepada Kepala Inspektur Tambang;

(iv)

dalam

hal

lokasi

penempatan

batuan

penutup di luar WIUP bukan merupakan
WIUP lain maka dijadikan wilayah proyek;
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(v)

dalam

hal

lokasi

penempatan

batuan

penutup berada pada WIUP lain maka
membuat

perjanjian

kerja

sama

antar

pemegang IUP;
(vi)

perjanjian kerjasama tersebut disampaikan
kepada Kepala Inspektur Tambang;

xiv.

Penggalian Mineral dan Batubara
(i)

penggalian sesuai rencana penambangan;

(ii)

rencana kerja teknis penggalian mineral dan
batubara

meliputi

rencana

harian

dan

mingguan yang dapat diperiksa sewaktuwaktu oleh Inspektur Tambang;
(iii)

rencana

harian

dan

mingguan

untuk

penggalian mineral dan batubara paling
kurang meliputi:
i.

geometri dan dimensi penggalian;

ii.

elevasi dan volume penggalian;

iii.

jenis dan jumlah peralatan serta
metode penggalian; dan

iv.
(iv)

jalan tambang;

penggalian

batubara

segera

dilakukan

setelah lapisan batubara dibersihkan dari
material lapisan atap (roof);
(v)

kontrol

kualitas

(grade/quality

control)

mineral dan batubara dilakukan sebelum
penggalian;
(vi)

kemajuan

pengalian

didokumentasikan

dalam bentuk peta kemajuan;
(vii)

area kerja penggalian (front penambangan)
memiliki sistem penyaliran yang mampu
mengalirkan debit air larian tertinggi;

(viii)

area kerja penggalian memiliki luasan yang
memadai untuk operasional peralatan yang
digunakan paling kurang untuk 7 (tujuh)
hari produksi;
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(ix)

area kerja pemuatan memiliki daya dukung
terhadap alat gali-muat dan alat angkut
terberat yang dioperasikan di area tersebut;

(x)

penggalian dimulai dari sisi highwall ke
lowwall;

(xi)

tinggi

dinding

penggalian

tidak

boleh

melebihi tinggi jangkauan efektif alat galimuat terbesar yang dioperasikan;
xv.

Lereng Penambangan
(i)

dalam hal ditemukan kondisi geologi yang
belum teridentifikasi dalam kajian geoteknik
sebelumnya maka melakukan:
(a)

langkah pengamanan terhadap lereng;

(b)

meningkatkan

intensitas

pemantauan

pergerakan lereng;
(c)

memastikan

kestabilan

lereng

dan

tindak lanjut hasil pemantauan; dan
(d)

membuat kajian geoteknik lanjutan yang
sewaktu-waktu

dapat

diperiksa

oleh

Inspektur Tambang.
(ii)

setiap

kejadian

longsor

pada

lereng

penambangan dilakukan pemeriksaan dan
melakukan analisis ulang (back analysis)
geoteknik;
(iii)

pada setiap lereng penambangan memiliki
sistem penyaliran yang mampu mengalirkan
debit air larian tertinggi;

(iv)

faktor

keamanan

keseluruhan
geser

dihitung

puncak,

tambang

untuk

lereng

menggunakan

sedangkan

tunggal

dan

tambang

untuk

lereng

kuat
lereng

timbunan

dihitung menggunakan kuat geser residual/
sisa;

7338

- 92 -

(v)

dalam

hal

nilai

faktor

keamanan

dan

probabilitas longsor lereng tambang tidak
memenuhi nilai dalam studi kelayakan maka
berdasarkan hasil kajian teknis yang paling
kurang

mencakup

geometri

dan

dimensi

lereng tambang, umur pakai lereng, faktor
keamanan lereng tambang, upaya penguatan
lereng tambang, rencana pemantauan, dan
tindak lanjut serta analisis risiko.
xvi.

Lereng Akhir Penambangan
(i)

pengaturan lereng akhir penambangan sesuai
dengan dokumen studi kelayakan yang telah
disetujui;

(ii)

dalam hal lereng akhir penambangan tidak
sesuai

dengan

berdasarkan

hasil

rencana,
kajian

dilakukan

teknis

untuk

memastikan kestabilan lereng dan batas
akhir penambangan;
(iii)

dalam hal proses pembentukan lereng akhir
penambangan
dicegah

menggunakan

terjadinya

peledakan

overbreak

akibat

peledakan dan baris terakhir lubang ledak
sekurang-kurangnya berjarak 2 (dua) kali
tinggi lereng tunggal dari rencana lereng
akhir penambangan atau berdasarkan hasil
kajian teknis;
(iv)

pemantuan
penambangan

kestabilan
dilakukan

lereng
secara

akhir
terus

menerus dengan menggunakan alat pantau
yang memadai;
(v)

Kepala Teknik Tambang menetapkan kriteria
hasil pemantauan kestabilan lereng akhir
penambangan dan langkah tindak lanjut;

(vi)

dalam hal untuk tujuan tertentu kendaraan
digunakan disediakan akses paling kurang
satu setengah kali lebar alat yang digunakan;
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(vii)

akses dilengkapi dengan tanggul pengaman
dengan

tinggi

paling

kurang

¾

(tiga

perempat) roda terbesar kendaraan yang
digunakan;
(viii)

pada

crest

lereng

diberikan

tanggul

pengaman yang berfungsi untuk menahan
batuan yang jatuh dengan tinggi paling
kurang 1 (satu) meter ditambah 4% (empat
persen) dari tinggi lereng;
(ix)

lebar bukaan tambang paling kurang 1 (satu)
kali total tebal lapisan termasuk interburden
ditambah dengan kedalaman akhir dibagi
tangen

sudut

keseluruhan

(overall

slope

angle) hasil kajian kemantapan lereng, dikali
2 (dua);

Gambar V.1 Ilustrasi Tambang Terbuka Batubara
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Gambar V.2 Ilustrasi Tambang Terbuka Mineral
(x)

dalam hal kedalaman akhir penambangan
lebih dari 45 (empat puluh lima) meter maka
tersedia dua akses untuk jalan masuk dan
jalan keluar;

(xi)

dalam

hal

nilai

faktor

keamanan

dan

probabilitas longsor lereng akhir tambang
tidak memenuhi nilai dalam studi kelayakan
maka berdasarkan hasil kajian teknis yang
sekurang-kurangnya mencakup geometri dan
dimensi
keamanan

lereng
lereng

akhir
akhir

tambang,

faktor

tambang,

upaya

penguatan lereng akhir tambang, rencana
pemantauan dan tindak lanjut, serta analisis
risiko;
(xii)

kajian teknis berkaitan dengan lereng akhir
penambangan disampaikan dalam laporan
khusus kepada Kepala Inspektur Tambang;
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xvii.

Pengelolaan Air Tambang
(i)

fasilitas penampungan air tambang, serta
fasilitas

pengendapan

memiliki

kapasitas

sekurang-kurangnya 1,25 (satu koma dua
puluh lima) kali volume air tambang pada
curah hujan tertinggi selama 84 (delapan
puluh empat) jam;
(ii)

pengendalian isi fasilitas penampungan dan
pengelolaan air tambang

dilakukan apabila

telah terisi 80% (delapan puluh persen) atau
lebih dari kapasitas penampungan sesuai
ketentuan pada pada angka 2;
(iii)

pengendalian isi fasilitas penampungan dan
pengelolaan air tambang meliputi pengerukan
sedimentasi,

pemompaan

peningkatan

kapasitas

penambahan

sedimentasi,

pompa,

dan/atau

kapasitas

penampungan

dan/atau

fasilitas

pengelolaan

air

tambang;
(iv)

dalam hal terjadi air larian yang tidak
terkendali,

kegiatan

terpengaruh

penambangan

dihentikan

kecuali

yang

kegiatan

untuk penanganan air larian;
(v)

jarak minimal fasilitas pengendapan ke tepi
terluar penambangan sekurang kurangnya
500 (lima ratus) meter atau berdasarkan
kajian teknis;

(vi)

pengelolaan air tambang meliputi:
(a)

melakukan inventarisasi dan evaluasi
secara

berkala

terhadap

sumber

air

tambang;
(b)

pembuatan

sistem

penyaliran

air

tambang; dan
(c)

pemeliharaan fasilitas penanganan air
tambang;

(vii)

pemeliharaan fasilitas meliputi:
(a)
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(b)

perbaikan saluran penyaliran;

(c)

perkuatan dinding dan dasar saluran;

(d)

pemeliharaan kolam penampungan dan
pengurasan

sedimentasi

pada

kolam

pengendapan; dan
(e)

pemeliharaan dan perawatan pompa dan
jaringan pipa.

(viii)

Kepala

Teknik

Tambang

menjamin

daya

dukung fasilitas pengendapan terhadap air
dan material endapan;
xviii.

Penumpukan Mineral dan Batubara
(i)

tempat penumpukan memenuhi syarat:
(a) tidak boleh ditempatkan pada area yang
terdapat

cadangan

mineral

atau

tanah

pucuk

batubara;
(b) dilakukan

pengupasan

terlebih dahulu;
(c) memiliki daya dukung yang memadai
terhadap

tumpukan

dan

alat

yang

digunakan;
(d) bebas dari air yang menggenang dan
memiliki sistem penyaliran yang mampu
mengalirkan debit air larian tertinggi;
(e) dilengkapi

dengan

material

bedding

untuk mencegah terjadinya dilusi;
(f) dilengkapi

tanggul

pembatas

setinggi

paling kurang 1 (satu) meter di sekeliling
area tumpukan;
(g) tersedia akses masuk dan keluar alat
angkut yang terpisah; dan
(h) kapasitas tempat penumpukan paling
kurang sebesar 3 (tiga) hari kapasitas
produksi harian;
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(ii)

dalam hal penumpukan ditempatkan pada
area yang terdapat sumber daya mineral
dan batubara maka menyampaikan kajian
teknis kepada Kepala Inspektur Tambang
selambat-lambatnya

2

(dua)

minggu

upaya

untuk

menjaga

sebelum penumpukan;
(iii)

Kegiatan penumpukan:
(a)

melakukan

kualitas mineral dan batubara yang
ditumpuk;
(b)

memisahkan

dengan

jelas

berdasarkan

kadar/kualitas,

jenis

dan/atau raw dan produk;
(c)

menerapkan sistem First In First Out
(FIFO)

dengan

mempertimbangkan

blending;
(d)

menyediakan jarak antar tumpukan
dan tanggul pembatas;

(e)

tidak

boleh

maksimum

melebihi
area

kapasitas

penumpukan

dan/atau daya dukung tumpukan;
(f)

dalam

hal

dioperasikan
untuk

area

penumpukan

menggunakan

mengeluarkan

chute

mineral

dan

batubara maka dilarang unit bekerja
di atas tumpukan ketika chute akan
dioperasikan; dan
(g)

diukur kondisi akhir dibandingkan
dengan kondisi awal mineral atau
batubara
kesesuaian

dalam

rangka

jumlah

menjaga

material

yang

ditumpuk (tidak terjadi kehilangan
dalam stock opname);
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xix.

Jalan Pertambangan
(i)

lebar

jalan

tambang/produksi

mempertimbangkan

alat

angkut

terbesar

yang melintasi jalan tersebut paling kurang:
i.

tiga setengah kali lebar alat angkut
terbesar, untuk jalan tambang dua arah

ii.

dua kali lebar alat angkut terbesar,
untuk jalan tambang satu arah

iii.

lebar

jalan

pada

jembatan

sesuai

ketentuan di atas.
(ii)

pada setiap jalan tambang/produksi tersedia
tanggul pengaman di sisi luar badan jalan
dengan tinggi sekurang-kurangnya ¾ (tiga
per empat) diameter roda kendaraan terbesar
dan memperhitungkan potensi air limpasan
dan/atau material lepas yang dapat masuk
ke jalan;

(iii)

dalam

hal

jalan

tambang/produksi

menggunakan tipe boxcut, tanggul dapat
tersedia;
(iv)

dalam hal kondisi jalan tambang/produksi
menggunakan tipe boxcut dan berpotensi
material lepas, dilakukan penguatan lereng;

(v)

di

sepanjang

jalan

tambang/produksi

memiliki sistem penyaliran yang mampu
mengalirkan debit air larian tertinggi dan
dipelihara dengan baik;
(vi)

sepanjang

permukaan

tambang/produksi

badan

dibentuk

jalan

kemiringan

melintang (cross fall) paling kurang 2% (dua
persen);
(vii)

kemiringan (grade) jalan tambang/produksi
dibuat tidak boleh lebih 12% (dua belas
persen) dengan memperhitungkan:
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(a)

spesifikasi kemampuan alat angkut;

(b)

jenis material jalan; dan

(c)

fuel ratio penggunaan bahan bakar;
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(viii)

dalam

hal

kemiringan

jalan

tambang/

produksi lebih dari 12% (dua belas persen)
dilakukan kajian teknis yang paling kurang
mencakup:

(ix)

(a)

kajian risiko;

(b)

spesifikasi teknis alat; dan

(c)

spesifikasi teknis jalan;

lebar, radius tikungan, dan super elevasi
pada

setiap

jalan

pertambangan

yang

menikung mampu menahan gaya dari setiap
jenis

kendaraan

yang

melintas

dengan

batasan kecepatan yang telah ditentukan;
(x)

jalan pertambangan dilakukan pemeliharaan
dan perawatan sehingga tidak menghambat
kegiatan pengangkutan;

(xi)

daya dukung jalan pertambangan lebih kuat
dari kapasitas terbesar beban kendaraan dan
muatan yang melintas pada beban statis
dalam kurun waktu tertentu berdasarkan
kajian teknis;

(xii)

pada setiap tikungan dan persimpangan jalan
tambang/produksi dipasang pemisah jalur
(separator)

dengan

tinggi

paling

kurang

setengah diameter roda kendaraan terbesar
dan lebar bagian atas paling kurang sama
dengan lebar roda kendaraan terbesar;
(xiii)

sudut belokan pada pertigaan jalan tidak
boleh kurang dari 70⁰ (tujuh puluh derajat);
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Gambar V.3 Ilustrasi pada pertigaan Jalan Pertambangan
b)

Mineral Bukan Logam dan Batuan
1)

Pengupasan Batuan Penutup Mineral Bukan
Logam dan Batuan
i.

rencana kerja teknis penambangan untuk
pengupasan batuan penutup pada mineral
bukan logam dan batuan paling sedikit
terdiri atas rencana bulanan;

ii.

geometri dan dimensi pengupasan batuan
penutup berdasarkan rekomendasi dalam
dokumen

studi

kelayakan

yang

telah

disetujui;
2)

Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan
i.

dalam hal komoditas tambang bukan logam
dan batuan difungsikan untuk kebutuhan
industri maka mengacu pada ketentuan
dalam

penggalian

komoditas

tambang

mineral dan batubara;
ii.

kemajuan
dalam

penggalian

bentuk

peta

didokumentasikan
yang

dilaksanakan

sekurang-kurangnya setiap bulan;
3)

Lereng Penambangan Mineral Bukan Logam dan
Batuan
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Dalam

hal

ditemukan

tanda-tanda

dan/atau

kejadian longsor paling kurang dilakukan:
i.
ii.

langkah pengamanan terhadap lereng;
meningkatkan

intensitas

pemantauan

pergerakan lereng;
iii.

memastikan kestabilan lereng dan tindak
lanjut hasil pemantauan; dan

iv.

melakukan penyelidikan geoteknik dalam
rangka

memperbaharui

rekomendasi

geometri dan dimensi bukaan tambang yang
ada;
4)

Lereng Akhir Penambangan Mineral Bukan Logam
dan Batuan
i.

pengaturan

geometri

dan

dimensi

lereng

akhir penambangan sesuai dengan dokumen
studi kelayakan;
ii.

dalam hal terdapat perubahan geometri dan
dimensi

lereng

dokumen

studi

akhir

penambangan

kelayakan

yang

dari
telah

disetujui, dapat menjelaskan rekomendasi
geometri dan dimensi yang baru;
iii.

penjelasan perubahan rekomendasi geometri
dan dimensi yang baru disampaikan kepada
Kepala Inspektur Tambang;

5)

Pengelolaan Air tambang dan Air Larian Mineral
Bukan Logam dan Batuan
i.

jarak minimal fasilitas pengendapan ke tepi
terluar

penambangan

berdasarkan

kajian

teknis;
ii.

dalam hal di area penambangan memotong
akuifer, membuat penampungan air untuk
dapat dimanfaatkan.

6)

Penumpukan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tempat penumpukan mineral Bukan Logam dan
Batuan paling kurang dapat mempertimbangkan:
i.

7348

keberadaan area yang terdapat cadangan.
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ii.

daya dukung terhadap tumpukan dan alat
yang digunakan;

iii.

sistem penyaliran yang mampu mengalirkan
debit air larian tertinggi; dan

iv.
7)

kapasitas tempat penumpukan;

Penambangan

dengan

Kawat

Gergaji

Mineral

Bukan Logam dan Batuan
i.

dalam hal dilakukan pemotongan batuan
menggunakan kawat gergaji (diamond wire
sawing) maka ditempatkan pada tempat yang
datar;

ii.

pengeboran

untuk

lubang

tempat

kawat

gergaji saling menyambung;
iii.

pemotongan batuan dengan kawat gergaji
memperhatikan kekar dari batuan;

iv.

kekuatan dari kawat gergaji lebih kuat dari
kekuatan batuan yang akan dipotong;

v.

besaran blok disesuaikan dengan rencana
kerja teknis penambangan;

8)

Pelaksanaan

Penambangan

pada

Tambang

Semprot
i.

penempatan
material

sisa

yang

hasil

masih

ekonomis

pada

ditempatkan

pada

pengolahan

dan

mengandung
tambang

tempat

kadar

semprot

tersendiri

dan

terpisah dari batuan penutup;
ii.

pengelolaan air kerja pada tambang semprot
menggunakan sistem sirkulasi tertutup agar
ketersediaan air kerja terjaga;

iii.

fasilitas

penampungan

air

kerja

mampu

menampung kapasitas jumlah air kerja yang
dibutuhkan
terbesar

ditambah

serta

jumlah

ditambah

10%

air

hujan

(sepuluh

persen);
iv.

konstruksi fasilitas penampungan mampu
menahan
ditampung;
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tekanan

air

terbesar

yang
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v.

fasilitas penampungan waste atau sisa hasil
pengolahan

direncanakan

mampu

menampung seluruh waste atau sisa hasil
pengolahan selama umur tambang;
vi.

jarak antara area kerja dengan fasilitas
penampungan air kerja berdasarkan kajian
kestabilan

dan

jarak

kerja

yang

aman

terhadap dinding penggalian;
vii.

pengoperasian

pompa

dalam

operasional

tambang semprot tidak boleh lebih dari 95%
(sembilan puluh lima persen) kapasitas tekan
maupun kapasitas isap;
viii.

daya dukung untuk lokasi dan konstruksi
sakhan (sluice box) mampu menahan beban
dinamis terbesar dalam operasional;

ix.

jarak

efektif

pemuka

kerja

ke

fasilitas

penampungan slurry tidak boleh lebih dari 40
(empat puluh) meter;
c.

Tambang Bawah Tanah
1)

Ketentuan Umum
dalam melaksanakan penambangan bawah tanah membuat
rencana

penambangan

dan

rencana

kerja

teknis

penambangan paling kurang memuat:
a)

metode dan tata cara penambangan;

b)

sekuen penambangan;

c)

pengembangan lubang bukaan tambang;

d)

sistem ventilasi;

e)

sistem pengelolaan air tambang;

f)

sistem pengelolaan geoteknik;

g)

sistem penyanggaan;

h)

rencana produksi meliputi tonase dan/atau volume,
kualitas atau kadar, cut off grade, minimum thickness,
dan

mining

recovery

serta

sisa

umur

dan/atau
i)

7350

jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan.

tambang;
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2)

sekuen

penambangan,

Pengembangan

lubang

bukaan,

Sistem ventilasi, Sistem pengelolaan air tambang, Sistem
pengelolaan geoteknik dan Sistem penyanggaan.
a)

sekuen penambangan disajikan dalam bentuk peta dan
tabel yang berisi:
1)

kemajuan, sekuen, dan arah penambangan;

2)

lokasi, dimensi lubang bukaan, dan level lubang
bukaan;

b)

pengembangan lubang bukaan tambang bawah tanah
mencakup paling kurang:
1)

lokasi, dimensi, dan panjang bukaan jalan masuk;

2)

metode penerowongan;

3)

jumlah dan/atau volume dari batuan samping,
batubara,

dan/atau

bijih

tergali

hasil

penerowongan;
c)

sistem ventilasi mencakup paling kurang:
1)

kebutuhan dan kualitas udara setiap area;

2)

peralatan meliputi lokasi, jenis, jumlah, dan
kapasitas peralatan ventilasi;

3)

jaringan

ventilasi

dalam

bentuk

peta

yang

mencakup debit dan arah aliran udara, jumlah
dan lokasi pintu angin, serta jalur evakuasi
keadaan darurat;
4)

pemeliharaan dan perawatan sarana ventilasi;

5)

pemantauan kualitas udara meliputi kelembaban,
temperatur,

kandungan

gas

(oksigen,

gas

berbahaya dan/atau beracun), dan debu serta
kuantitas udara meliputi kecepatan aliran dan
volume;
d)

sistem pengelolaan air tambang sekurang-kurangnya
memuat:
1)

peta pengelolaan air tambang yang mencakup
paling kurang cebakan air, lokasi, elevasi, dimensi
dan kapasitas fasilitas penampungan air tambang,
dimensi saluran, dan arah penyaliran;
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2)

jumlah

dan

cadangan

kapasitas

yang

pompa

utama

mempertimbangkan

debit

dan
air

tambang terbesar ditambah 15% (lima belas
persen);
3)

pemeliharaan dan perawatan sarana pengelolaan
air tambang;

e)

sistem pengelolaan geoteknik memuat paling kurang:
1)

geometri dan dimensi lubang bukaan;

2)

kriteria pergerakan;

3)

metode

dan

jadwal

pemantauan

pergerakan

pemantauan

pergerakan

lubang bukaan;
4)

tindak

lanjut

hasil

lubang bukaan;
5)

peta potensi bahaya runtuhan (hazard map)
berdasarkan
lubang

hasil

bukaan

asesmen
dan

peta

terhadap

kondisi

mitigasi

bahaya

runtuhan yang paling kurang mencakup zona
bahaya, zona aman, tempat berkumpul (muster
point), serta jalur evakuasi apabila terjadi kondisi
bahaya; dan
6)
f)

pemutakhiran data geoteknik.

sistem penyanggaan menjelaskan paling kurang:
1)

umur pakai bukaan;

2)

jenis dan tipe serta jumlah penyangga minimum;

3)

jarak antar penyangga;

4)

peralatan instalasi penyangga;

5)

quality assurance;

6)

pemantauan kestabilan penyangga; dan

7)

pemeliharaan dan perawatan.

3) Pelaksanaan
a)

Pembuatan Jalan Masuk
1)

pembuatan jalan masuk mengacu pada dokumen
studi kelayakan yang sudah disetujui;

2)

lokasi jalan masuk pada massa batuan yang kuat,
kompak, dan mampu menahan beban alami;
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3)

dalam hal lokasi jalan masuk tidak terpenuhi
maka dilakukan penguatan dengan konstruksi
permanen;

4)

jalan masuk memiliki dimensi dengan ukuran
paling kurang lebar 2 (dua) meter dan tinggi 2,5
(dua koma lima) meter;

5)

dalam hal jalan masuk dilintasi peralatan maka
dimensi jalan memiliki lebar sekurang-kurangnya
selebar alat terlebar ditambah 2 (dua) kali 60
(enam puluh) cm dan 60 (enam puluh) cm dari
tinggi alat tertinggi bebas dari rintangan;

b)

Lubang Bukaan
1)

rencana

kerja

teknis

penambangan

untuk

pengembangan lubang bukaan meliputi rencana
harian

dan

mingguan

yang

dapat

diperiksa

sewaktu-waktu oleh inspektur tambang;
2)

Rencana

harian

pengembangan

dan

lubang

mingguan
bukaan

untuk
sekurang-

kurangnya meliputi:
(a)

geometri dan dimensi lubang bukaan;

(b)

penyanggaan lubang bukaan;

(c)

level dan volume penggalian ore/batubara
dan country rock;

3)

(d)

jenis dan jumlah peralatan penggalian; dan

(e)

kemajuan lubang bukaan;

geometri dan dimensi lubang bukaan berdasarkan
rekomendasi hasil kajian geoteknik;

4)

kemajuan

lubang

bukaan

didokumentasikan

dalam bentuk peta dengan skala paling kurang
1:100;
5)

sarana untuk mengalirkan air pada setiap lubang
bukaan menuju kolam penampung tersedia;
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6)

pada daerah perempatan (intersection) memiliki
nilai faktor keamanan paling kurang 2 (dua) pada
setiap terowongan sekurang-kurangnya sepanjang
1,6 (satu koma enam) kali dari lebar lubang
bukaan kearah terowongan dihitung dari titik
tengah;

7)

pada daerah pertigaan (t-junction) memiliki nilai
faktor keamanan sekurang-kurangnya 2 (dua)
pada

setiap

terowongan

sekurang-kurangnya

sepanjang 1,5 (satu koma lima) kali dari lebar
lubang bukaan kearah terowongan dihitung dari
titik tengah;
8)

dinding

terowongan

pada

tiap

daerah

persimpangan dibuat tidak membentuk sudut;
9)

dalam hal pembuatan lubang bukaan tambang
bawah

tanah

dilakukan

dengan

metode

pengeboran dan peledakan mengikuti ketentuan
pemberaian batuan untuk tambang bawah tanah;
10) desain peledakan pada tambang bawah tanah
mempertimbangkan hasil identifikasi terhadap
lubang bor atau lubang bekas eksplorasi yang
saling berpotongan (intercept atau breakthrough)
dan kontrol pada area batuan lemah;
11) Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku

pembuatan

dan

pemeliharaan

lubang

bukaan;
c)

Penyanggaan
1)

pelaksanaan

penyanggaan

mengacu

pada

dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui;
2)

penetapan jenis dan tipe serta minimum jumlah
penyangga
terhadap

berdasarkan
tegangan

hasil

insitu,

kajian
induced

teknis
stress,

klasifikasi massa batuan, serta geometri dan
dimensi lubang bukaan;
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3)

jenis dan tipe penyangga diuji kekuatannya dan
hasil uji kekuatan penyangga disimpan serta
dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh Inspektur
Tambang;

4)

Kepala Teknik Tambang menetapkan standar
penyangga dan penyanggaan berdasarkan hasil
kajian teknis dan hasil uji kekuatan penyangga;

5)

penetapan lokasi, dimensi, dan jumlah penyangga
alami berdasarkan hasil kajian teknis terhadap
tegangan insitu, induced stress, klasifikasi massa
batuan,

serta

geometri

dan

dimensi

lubang

bukaan;
6)

Kepala

Teknik

Tambang

melakukan

evaluasi

secara berkala terhadap Quality Assurance sistem
penyanggaan;
7)

dalam hal kegiatan penambangan melakukan
pengambilan

penyangga

alami

(pillar

robbing)

maka Kepala Teknik Tambang melakukan kajian
teknis dan menyampaikan kajian teknis tersebut
kepada Kepala Inspektur Tambang;
8)

kajian teknis pengambilan penyangga alami (pillar
robbing) mencakup paling kurang:
(a)

latar belakang;

(b)

geoteknik;

(c)

jenis dan kekuatan penyangga pengganti
pilar;

(d)

lokasi dan jumlah pilar;

(e)

urutan dan metode pillar robbing;

(f)

peralatan dan jumlah;

(g)

tenaga teknis;

(h)

sistem pemantauan kestabilan penyangga
pada proses dan pasca pillar robbing; dan

(i)

7355

analisis risiko;
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9)

kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan
khusus kepada Kepala Inspektur Tambang;

10) Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku

pemeliharaan

dan

perawatan

serta

pemantauan penyangga;
d)

Ventilasi
1)

sistem ventilasi mengacu pada dokumen studi
kelayakan yang sudah disetujui;

2)

daya dukung lokasi penempatan kipas angin
utama (main fan) bisa menahan beban statis
rumah kipas angin;

3)

terowongan untuk jalan utama udara masuk dan
jalan utama udara keluar pada lokasi massa
batuan yang kuat dan kompak atau dilakukan
perkuatan dengan konstruksi permanen;

4)

kapasitas kipas angin utama mampu mengalirkan
udara ke seluruh area tambang bawah tanah
sesuai kebutuhan maksimum ditambah 15% (lima
belas persen);

5)

kipas angin cadangan yang mampu mengalirkan
udara untuk kebutuhan udara minimal tambang
bawah tanah tersedia;

6)

dalam hal kipas angin cadangan tidak terpenuhi
maka disediakan refuge chamber;

7)

refuge chamber ditempatkan pada lokasi massa
batuan yang kuat dan kompak atau dilakukan
perkuatan

dengan

konstruksi

permanen

dan

memiliki nilai faktor keamanan paling kurang 2,0
(dua koma nol).
8)

jenis dan tipe kipas angin yang digunakan pada
tambang batubara bawah tanah jenis kipas angin
isap (auxiliary exhaust fan) dan/atau gabungan
sistem isap dan tekan;

9)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku

pemeliharaan

ventilasi;
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dan

perawatan

sistem
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e)

Pengelolaan Air Tambang Bawah Tanah
1)

pengelolaan air tambang bawah tanah mengacu
pada

dokumen

studi

kelayakan

yang

sudah

disetujui;
2)

lapisan batuan pembawa air termasuk cebakan
air dipetakan paling kurang terdiri atas lokasi,
debit air, dan arah aliran;

3)

dilarang

membuat

lubang

bukaan

memotong

lapisan batuan pembawa air dan/atau cebakan
air kecuali telah dilakukan upaya penyaliran atau
pengalihan

aliran

air

dari

lapisan

dan/atau

cebakan tersebut;
4)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku pemeliharaan dan perawatan dalam sistem
pengelolaan air tambang bawah tanah;

f)

Pengelolaan Lumpur (wet muck)
(1)

Kepala

Teknik

Tambang

menetapkan

kriteria

lumpur basah dan perubahannya serta yang
dapat ditarik dari lubang pemuatan;
(2)

Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten
menentukan jumlah lumpur basah yang dapat
ditarik berdasarkan hasil sampling;

(3)

Tenaga teknis Pertambangan yang Berkompeten
menentukan

komposisi

pencampuran

lumpur

basah dengan material kering pada ore pass;
(4)

pengawasan

langsung

terhadap

kegiatan

penarikan lumpur basah dilakukan;
(5)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku pengelolaan lumpur (wet muck);

g)

Longwall Mining
(1)

dalam hal menerapkan metode longwall mining
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
(a)

lapisan batubara memiliki kemiringan yang
relatif mendatar (<12o) (kurang dari dua belas
derajat) dan ketebalan yang relatif seragam;
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(b)

kondisi batuan atap (immediate roof) mudah
hancur dan runtuh saat mendapat tekanan
atap;

(c)

perkiraan area ambrukan yang terjadi dengan
mempertimbangkan kemungkinan terjadinya
subsidence pada permukaan;

(d)

penetapan tambang bawah tanah dengan
metode

retreating

advancing

longwall

longwall

mining

mining

atau

berdasarkan

kajian teknis;
(e)

lebar

panel

permuka

kerja

(coal

face)

disesuaikan dengan kondisi massa batuan
supaya

ambrukan

dapat

terjadi

secara

bertahap dan terkontrol;
(f)

dimensi penyangga alami (barrier/chain pillar)
diantara panel kerja;

(g)

spesifikasi teknis power roof support, drum
shearer, plough, dan armoured face conveyor
yang digunakan;

(h)

daya dukung dasar permuka kerja mampu
menahan beban unit dan massa batuan yang
berada di atasnya;

(2)

spesifikasi

teknis

power

roof

support

menggunakan water-based hydraulic system dan
paling kurang mampu menahan beban dari total
massa batuan yang ada diatasnya dan total massa
batuan samping yang belum runtuh;
(3)

dalam hal kemiringan lapisan batubara lebih dari
12o (dua belas derajat) maka arah penggalian
dapat menggunakan apparent dip dengan tetap
mempertimbangkan kestabilan panel;

(4)

dalam hal metode longwall mining dilakukan
dengan non-fully mechanized maka dikecualikan
dari

ketentuan

sebagaimana

angka 1 huruf a dan huruf g;
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(5)

Kepala Teknik Tambang menetapkan standar
luasan maksimal area bekas penggalian yang
diruntuhkan berdasarkan hasil kajian teknis;

(6)

kajian teknis disampaikan dalam laporan khusus
kepada Kepala Inspektur Tambang;

(7)

dalam hal luasan maksimal area bekas penggalian
yang diruntuhkan telah tercapai maka penggalian
dihentikan

dan

melakukan

upaya

untuk

meruntuhkan area tesebut;
(8)

dilakukan

upaya

teknis

untuk

mengurangi

konsentrasi gas berbahaya yang terjadi pada area
ambrukan (gob/goaf area);
(9)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku penambangan bawah tanah dengan metode
longwall mining;

h)

Penyangga Alami
(1)

Kepala Teknik Tambang membuat kajian teknis
untuk

menentukan

dimensi

dan

jumlah

penyangga alami;
(2)

kajian teknis tersebut paling kurang memuat:
(a)

peruntukkan lubang bukaan;

(b)

sifat fisik dan mekanik massa batuan;

(c)

dimensi lubang bukaan;

(d)

beban yang disangga;

(e)

struktur geologi;

(f)

hidrogeologi;

(g)

jumlah

minimum

dan

kekuatan

tiap

penyangga alami; dan
(h)
(3)

rekomendasi hasil kajian teknis;

kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan
khusus kepada Kepala Inspektur Tambang;

i)

Amblesan Permukaan (Surface Subsidence)
(1)

dalam melakukan penambangan bawah tanah,
Kepala Teknik Tambang menyampaikan kajian
teknis

amblesan

permukaaan

kepada

Kepala

Inspektur Tambang yang paling kurang memuat:

7359

- 113 -

(a)

daerah pengaruh (influence area) termasuk
prediksi luasan dan kedalaman amblesan;

(b)

keterdapatan sumber air permukaan dan air
tanah;

(c)

struktur geologi lokal;

(d)

geometri dan dimensi bijih atau batubara
yang akan ditambang;

(e)

kedalaman

minimal

rencana

bukaan

tambang bawah tanah untuk produksi dari
permukaan;
(f)

rekomendasi sistem penyanggaan termasuk
dimensi dan jumlah penyangga alami; dan

(g)
(2)

rancangan tambang bawah tanah;

daerah pengaruh paling kurang 55⁰ (lima puluh
lima derajat) dari garis vertikal bagian terluar area
produksi

dengan

mempertimbangkan

kondisi

massa batuan di atas rencana area produksi;
(3)

dilarang melakukan penambangan bawah tanah
dengan metode penambangan ambrukan (caving)
dan/atau
merupakan

longwall
daerah

mining

yang

pengaruh

di

atasnya

yang

terdapat

infrastruktur, pemukiman, lahan pertanian, situs
bersejarah dan tempat yang dikeramatkan, sungai
serta danau, dan sejenisnya;
(4)

kedalaman minimal rencana bukaan tambang
bawah tanah untuk produksi dari permukaan
sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter atau
berdasarkan kajian teknis;

(5)

kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan
khusus kepada Kepala Inspektur Tambang;

(6)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku

pengawasan

kurang

metode

surface

subsidence

pemantauan,

paling
program

pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil
evaluasi;
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(7)

tata

cara

baku

dan

hasil

pengawasannya

disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala
Inspektur Tambang;
(8)

dalam

hal

(subsidence),

terjadi
segala

amblesan
akibat

yang

permukaan
timbul

dari

kejadian tersebut menjadi tanggung jawab penuh
oleh Pemegang IUP atau IUPK;
d.

Tambang Bawah Air
1) Ketentuan Umum
a)

penambangan dengan metode tambang bawah air
menggunakan Kapal Keruk.

b)

dalam

melaksanakan

penambangan

bawah

air

membuat rencana penambangan dan rencana kerja
teknis penambangan paling kurang memuat:
(1)

metode dan tata cara penambangan;

(2)

penambangan

meliputi

sekuen,

lokasi,

luas,

kedalaman penggalian, blok, dan tata waktu;
(3)

pengelolaan waste meliputi lokasi, luas, kapasitas
penimbunan waste, dan tata waktu;

(4)

metode penggalian batuan penutup dan volume
batuan penutup yang dibongkar dan dipindahkan;

(5)

rencana

produksi

meliputi

tonase

dan/atau

volume, kualitas atau kadar, cut off grade, mining
recovery dan sisa umur tambang;
(6)

sistem pengelolaan air kerja dan akses/lintasan
kerja;

(7)
c)

jenis, jumlah dan kapasitas peralatan;

Penambangan dilengkapi dengan peta dan tabel yang
berisi paling kurang:
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2) Pelaksanaan
a)

Kapal Keruk yang dioperasikan di pertambangan
memiliki spesifikasi teknis dan memenuhi kriteria
unjuk

kerja

peralatan

yang

meliputi

physical

availability (PA), mechanical availability (MA), utilization
of

availability

(UA),

effective

utilization

(EU),

dan

produktivitas;
b)

dalam merencanakan lokasi penambangan kapal keruk
yang beroperasi di laut mempertimbangkan kondisi
cuaca sepanjang tahun, morfologi dasar laut, jalur lalu
lintas kapal, dan bentuk endapan;

c)

penempatan
koordinat

lokasi
yang

operasional

telah

sesuai

direncanakan

dengan

dan

telah

ditetapkan oleh bagian survei;
d)

koordinat

yang

menggunakan

telah

ditetapkan

peralatan

global

diukur

dengan

navigation

satellite

system (gnss);
e)

posisi operasional kapal keruk dapat dipantau secara
real time dan dipastikan tidak keluar dari WIUP;

f)

dalam hal kapal keruk dioperasikan pada fasilitas
pengendapan maka ketentuan pada huruf b, huruf c,
dan huruf d dapat dikecualikan;

g)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
penambangan

bawah

air

dengan

Kapal

Keruk

termasuk pemeliharaan dan perawatan;
h)

Kapal Isap dan Ponton Isap Produksi
(1)

dalam hal pengoperasian kapal keruk dengan
metode kapal isap dan ponton isap produksi
mempertimbangkan jarak aman operasi antar
kapal paling kurang sejauh jangkauan operasi;

(2)

dalam hal pengoperasian kapal keruk dengan
metode

ponton

produksi

memenuhi

persyaratan

operasional,

rancang

operasional;
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e.

Peralatan Penambangan
1) Umum
a)

jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan dilengkapi
dengan informasi unjuk kerja peralatan;

b)

peralatan utama dan peralatan pendukung memenuhi
kelaikan teknis;

c)

unjuk kerja peralatan meliputi:
(1)

ketersediaan fisik atau physical availability (PA)
adalah

persentase

waktu

ketersediaan

yang

dihitung berdasarkan perbandingan antara waktu
kerja ditambah waktu tidak beroperasi/tunggu
dibagi dengan waktu kerja ditambah waktu tidak
beroperasi/tunggu dan waktu perbaikan.
PA =

x 100%

Dimana:
W = Waktu kerja atau working hours (jam),
R = Waktu perbaikan atau repair hours (jam),
S = Waktu tidak operasi/tunggu atau standby
hours (jam)
(2)

ketersediaan mekanik atau Mechanical availability
(MA) adalah persentase waktu ketersediaan yang
dihitung berdasarkan perbandingan antara waktu
kerja

dibagi

waktu

kerja

ditambah

waktu

perbaikan.
MA =

x 100%

Dimana:
W = Waktu kerja atau working hours (jam),
R = Waktu perbaikan atau repair hours (jam),
(3)

utilization of availability (UA) adalah persentase
waktu ketersediaan yang dihitung berdasarkan
perbandingan antara waktu kerja dibagi waktu
kerja ditambah waktu tidak operasi/tunggu.
UA =

x 100%

Dimana:
W = Waktu kerja atau working hours (jam),
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S = Waktu tidak operasi/tunggu atau standby
hours (jam)
(4)

effective

utilization

efektifitas

(EU)

penggunaan

adalah
alat

yang

persentase
dihitung

berdasarkan perbandingan antara waktu kerja
dibagi

waktu

kerja

ditambah

waktu

tidak

operasi/tunggu dan waktu perbaikan.
EU =

x 100%

Dimana:
W = Waktu kerja atau working hours (jam),
R = Waktu perbaikan atau repair hours (jam),
S = Waktu tidak operasi/tunggu atau standby
hours (jam).
(5)

pencapaian produktivitas adalah aktual produksi
per satuan waktu dibagi target produksi per
satuan waktu dikali seratus persen.
Pencapaian Produktivitas =

x

100%
d)

Nilai unjuk kerja peralatan utama:
(1)

ketersediaan fisik atau physical availability (pa)
peralatan tambang paling kurang 90% (sembilan
puluh persen);

(2)

ketersediaan mekanik atau mechanical availability
(ma)

peralatan

tambang

paling

kurang

85%

(delapan puluh lima persen);
(3)

ketersediaan

penggunaan

atau

utilization

of

availability (ua) peralatan tambang paling kurang
75% (tujuh puluh lima persen);
(4)

efektifitas penggunaan atau effective utilization (eu)
peralatan

tambang

sekurang-kurangnya

65%

(enam puluh lima persen);
(5)

pencapaian

produktivitas

sekurang-kurangnya

peralatan

mencapai

85%

tambang
(delapan

puluh lima persen) dari target produktivitas yang
telah ditetapkan;
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e)

dalam rangka menghindari antrian atau waktu tunggu
maka match factor/keserasian alat muat dan angkut
diupayakan mendekati satu;

f)

dalam hal digunakan peralatan dengan teknologi baru,
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal;

g)

peralatan utama tetap dilakukan pemeliharaan dan
perawatan untuk mempertahankan nilai mechanical
availability (MA) dari kondisi sejak tidak dioperasikan’

2) Pelaksanaan
a)

Alat Gali-Muat
(1)

kapasitas alat gali-muat mampu memuat material
ke alat angkut tidak boleh lebih dari 5 (lima) kali
pemuatan dan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) kali
pemuatan;

(2)

dalam hal ketebalan lapisan mineral dan/atau
batubara kurang dari 75 (tujuh puluh lima)
centimeter dilakukan pengumpulan dengan alat
tertentu

sebelum

dilakukan

pemuatan

atau

berdasarkan kajian teknis;
(3)

alat

gali-muat

yang

dioperasikan

diupayakan

memiliki bucket fill factor mencapai sekurangkurangnya 80% (delapan puluh persen);
(4)

penggalian material dengan menggunakan alat
gali muat tidak boleh melebihi beban gali alat
yang digunakan;

(5)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku operasional alat gali-muat yang digunakan;

b)

Alat Angkut
(1)

dalam rangka sinkronisasi peralatan, kapasitas
truk pengangkut dari permuka kerja mampu
memuat material tidak boleh lebih dari 5 (lima)
kali pengisian dan tidak boleh kurang dari 3 (tiga)
kali pengisian dari alat gali-muat;
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(2)

pengangkutan

material

dengan

menggunakan

truk tidak boleh melebihi kapasitas maupun
beban angkut serta tidak boleh kurang dari 90%
(sembilan puluh persen) kapasitas maupun beban
angkut;
(3)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku operasional alat angkut yang digunakan;

c)

Rope Haulage (Derek) dan Hoist
(1)

penggunaan

system

angkutan

dengan

menggunakan Rope Haulage (derek) dan Hoist
didasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang
mencakup:
(a)

daya tarikan;

(b)

diameter drum;

(c)

kecepatan rope;

(d)

umur rope;

(e)

diameter rope;

(f)

kemiringan shaft;

(g)

panjang rope;

(h)

standar kekuatan rope yang digunakan;

(i)

beban terberat yang akan diangkat;

(j)

safety device yang akan digunakan;

(k)

daya dukung pondasi menara dan derek;

(l)

faktor keamanan rope yang digunakan;

(m) spesifikasi anchor yang digunakan; dan
(n)
(2)

spesifikasi dan sistem pengereman hoist;

sumuran untuk lokasi lintasan derek pada massa
batuan yang kuat, kompak, mampu menahan
beban alami, dan operasional Derek;

(3)

dalam hal sebagian atau keseluruhan lokasi tidak
terpenuhi

maka

tindakan

penguatan

dinding

dilakukan;
(4)

lokasi

pembangunan

menara

memiliki

daya

dukung tanah/pondasi yang mampu menahan
beban menara dan beban derek maksimum;
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(5)

kajian teknis Rope Haulage (derek) dan Hoist
disampaikan

dalam

laporan

khusus

kepada

Kepala Inspektur Tambang;
(6)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku

pengangkutan

dengan

derek

termasuk

pemeriksaan dan pemeliharaan;
d)

Load Haul Dump (LHD)
(1)

dimensi LHD disesuaikan dengan dimensi lubang
bukaan yang tersedia, lebar LHD tidak boleh lebih
dari 0,8 (nol koma delapan) kali lebar lubang
bukaan;

(2)

dimensi lubang bukaan memiliki ruang bebas
(clearance) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
cm pada sisi kiri dan kanan serta 60 (enam puluh)
cm dari tinggi LHD terbesar yang dioperasikan;

(3)

LHD

yang

dioperasikan

diupayakan

memiliki

bucket fill factor mencapai paling kurang 80%
(delapan puluh persen);
(4)

dalam hal penambangan tambang bawah tanah
dengan metode caving maka penggunaan LHD
ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis;

(5)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku menggunakan LHD termasuk pemeriksaan
dan pemCaan;

e)

Truk Tambang Bawah Tanah (Underground truck)
(1)

dimensi truk tambang bawah tanah disesuaikan
dengan dimensi lubang bukaan yang tersedia,
lebar truk tambang bawah tanah tidak boleh lebih
dari 0,8 (nol koma delapan) kali lebar lubang
bukaan;

(2)

dimensi lubang bukaan memiliki ruang bebas
(clearance) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
cm pada sisi kiri dan kanan serta 60 (enam puluh)
cm dari tinggi truk tambang bawah tanah terbesar
yang dioperasikan;
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(3)

ruang bebas (clearance) bagian atas area dumping
sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) cm dari
tinggi vessel ketika dumping;

(4)

pengangkutan

material

dengan

menggunakan

truk tambang bawah tanah tidak boleh melebihi
kapasitas maupun beban angkut serta tidak boleh
kurang

dari

90%

(sembilan

puluh

persen)

kapasitas maupun beban angkut;
(5)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku operasional truk tambang bawah tanah
termasuk dan pemeliharaan;

f)

Peralatan Pendukung (Supporting Unit)
(1)

dilarang mengalihfungsikan alat gali-muat dan
alat angkut menjadi peralatan pendukung atau
sebaliknya tanpa kajian teknis;

(2)

jumlah dan jenis kebutuhan peralatan pendukung
yang

tersedia

berdasarkan

kajian

analisis

kebutuhan;
(3)

jumlah dan jenis bulldozer memperhitungkan
jumlah material yang ditangani dalam kegiatan
penimbunan dan kegiatan pengupasan lahan;

(4)

jumlah Motor Grader, jumlah, dan kapasitas water
truck

tersedia

ditetapkan berdasarkan kajian

teknis yang mempertimbangkan lebar, panjang
jalan,

jenis

perkerasan

jalan,

dan

stasiun

pengisian air;
(5)

compactor tersedia di area penimbunan yang
metode penimbunannya dengan metode curah;

(6)

jumlah service truck dan fuel truck tersedia
berdasarkan kajian analisis kebutuhan;

(7)

hasil

kajian

terkait

Peralatan

Pendukung

(Supporting Unit) dapat diperiksa sewaktu-waktu
oleh Inspektur Tambang;
(8)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku operasional peralatan pendukung termasuk
pemeliharaan dan perawatan;
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g)

Alat Gali Mekanis Kontinyu
(1)

pemilihan metode penambangan dengan alat gali
mekanis kontinyu berdasarkan kajian teknis yang
paling kurang mempertimbangkan kekuatan gigi
gali dan karakteristik batuan.

(2)

penambangan dengan alat gali mekanis kontinyu
berupa surface miner paling kurang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
(a)

kuat

tekan

batuan

antara

10

(sepuluh)

sampai dengan 50 (lima puluh) MPa atau
lebih dari 50 (lima puluh) MPa jika terdapat
kekar;
(b)

tingkat kejenuhan air dalam batuan tidak
lebih dari 15% (lima belas persen);

(c)

kemiringan

permukaan

penggalian

tidak

lebih dari 25% (dua puluh lima persen); dan
(d)

memiliki

luasan

yang

memadai

untuk

operasional peralatan yang digunakan;
(3)

dalam hal penambangan menggunakan surface
miner membuat kajian teknis yang memuat paling
kurang:
(a)

paramater

geologi,

karakteristik

massa

batuan dan batuan utuh;
(b)

parameter mesin, teknik pemberaian, gigi
gali, dan sistem pengendali debu;

(c)

sistem

manajemen

pemberaian,

logistik,

operasional dan perawatan
(d)

geometri dan dimensi dan kestabilan lereng
yang terbentuk;

(4)

kajian teknis penambangan menggunakan surface
miner disampaikan dalam laporan khusus kepada
Kepala Inspektur Tambang;

(5)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara
baku operasional alat gali mekanis kontinyu
termasuk pemeliharan dan perawatan;
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7.

PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
a.

Umum
1)

pemegang

IUP

atau

IUP

Operasi

Produksi

Khusus

Pengolahan dan Pemurnian menyusun rencana pengolahan
dan/atau pemurnian;
2)

rencana pengolahan dan/atau pemurnian wajib disusun
oleh Tenaga Teknik yang Kompeten;

3)

konstruksi

pabrik

pengolahan

dan

pemurnian

mempertimbangkan faktor kegempaan yang paling kurang
terdiri atas koefisien gempa (Peak Ground Acceleration)
perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan
sesuai

SNI

1726:2012

atau

perubahannya,

dan

penanggulangan pasca gempa;
4)

pemegang

IUP

atau

IUP

Operasi

Produksi

Khusus

Pengolahan dan/atau Pemurnian melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap unjuk kerja pabrik pengolahan
dan/atau pemurnian secara berkelanjutan dalam rangka
optimasi unjuk kerja;
5)

pengoptimalan unjuk kerja pabrik pengolahan dan/atau
pemurnian dapat dilakukan dengan cara:
a)

menjaga

atau

meningkatkan

laju

umpan

sesuai

kapasitas peralatan yang digunakan;
b)

meningkatkan utilitas peralatan;

c)

memantau dan memperbaiki parameter proses;

d)

pengoptimalan recovery;

e)

pengoptimalan konsumsi energi dan air;

f)

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;

g)

mengembangkan

teknologi

pengolahan

dan/atau

pemurnian mineral kualitas rendah;
h)

penyesuaian

parameter

proses

sesuai

dengan

perubahan karakteristik komoditas tambang yang
diolah dan/atau dimurnikan; dan/atau
i)

efisiensi pemakaian reagen kimia dan bahan habis
pakai lainnya;
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6)

dalam hal terdapat perubahan jumlah dan kapasitas
peralatan utama serta penggunaan teknologi baru maka
menyampaikan kajian teknis kepada Kepala Inspektur
Tambang;

7)

penanganan material pada kegiatan pengolahan dan/atau
pemurnian dilakukan berdasarkan jenis, bentuk, sifat, dan
potensi bahaya yang dimiliki suatu material;

b.

Perencanaan
1)

rencana pengolahan dan/atau pemurnian meliputi: rencana
pengolahan dan/atau pemurnian tahunan, triwulan dan
bulanan;

2)

rencana pengolahan dan/atau pemurnian triwulan dan
bulanan

dituangkan

dalam

rencana

kerja

teknis

pengolahan dan/atau pemurnian yang dapat diperiksa
sewaktu-waktu oleh Inspektur Tambang;
3)

rencana pengolahan dan/atau pemurnian dan rencana
kerja teknis pengolahan dan/atau pemurnian paling kurang
memuat:
a)

umpan (feed);

b)

produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian;

c)

recovery

pengolahan

dan/atau

persen

ekstrasi

pemurnian;
d)

pengelolaan air proses;

e)

penempatan

produk

hasil

pengolahan

dan/atau

pemurnian;
f)

sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian; dan

g)

peralatan utama pengolahan dan/atau pemurnian;

h)

material balance, water balance, energy balance dan
metallurgical balance;

4)

umpan (feed) dan produk hasil pengolahan dan/atau
pemurnian sekurang-kurangnya memuat jumlah, jenis, dan
kualitas batubara atau kadar mineral;

5)

recovery pengolahan dan/atau persen ekstrasi pemurnian
paling kurang sama dengan dokumen studi kelayakan;
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6)

pengelolaan

air

proses

sekurang-kurangnya

memuat

diagram/skema pengelolaan air proses, volume kebutuhan
air proses, sumber air proses, dan kolam penampungan air
sisa proses;
7)

penempatan produk hasil pengolahan dan/atau pemurnian
paling

kurang

memuat

lokasi

dan

kapasitas

tempat

penampungan;
8)

sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian sekurangkurangnya memuat volume dan jenis sisa hasil pengolahan
dan/atau pemurnian, serta lokasi dan kapasitas tempat
penampungan;

9)

peralatan utama pengolahan dan/atau pemurnian paling
kurang terdiri atas jenis, jumlah dan kapasitas peralatan,
serta unjuk kerja fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;

10) material balance dihitung terhadap total material, fasa
material tunggal (padat, cair, gas), komponen kimia dari
berbagai fasa, komponen mineral dari fasa padat;
11) water balance dihitung terhadap volume air yang masuk
dan

keluar,

make

up

water,

air

yang

diambil

dari

lingkungan dan dikembalikan ke lingkungan.
12) energy balance dihitung terhadap komponen panas masuk
(sensible heat, panas dari reaksi eksotermis, panas dari
pembakaran bahan bakar, dan panas dari listrik) serta
komponen panas keluar (panas dari reaksi indotermis,
sensible heat material yang keluar dari reaktor dan
kehilangan panas);
13) metallurgical balance dihitung terhadap berat umpan, kadar
air (moisture) dalam umpan, sampel representatif umpan
padatan dan cairan, densitas pulp umpan ke sirkuit proses,
nilai kadar (assay value) padatan dan cairan, konsumsi
bahan baku dan energi, hasil produk akhir, dan komposisi
produk habis pakai;
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c.

Penggunaan peralatan utama
nilai

unjuk

kerja

peralatan

utama

pengolahan

dan/atau

pemurnian terdiri atas:
1)

ketersediaan fisik atau Physical Availability (PA) peralatan
pengolahan

dan/atau

pemurnian

paling

kurang

90%

(sembilan puluh persen);
2)

ketersediaan Mekanik atau Mechanical Availability (MA)
peralatan

pengolahan

dan/atau

paling

kurang

90%

(sembilan puluh persen);
3)

ketersediaan penggunaan atau Utilization of Availability (UA)
peralatan pengolahan dan/atau pemurnian paling kurang
90% (sembilan puluh persen);

4)

efektifitas

penggunaan

atau

Effective

Utilization

(EU)

peralatan pengolahan dan/atau pemurnian paling kurang
80% (delapan puluh persen);
5)

pencapaian produktivitas peralatan pengolahan sekurangkurangnya mencapai 85% (delapan puluh lima persen) dari
target produktivitas yang telah ditetapkan;

d.

Pelaksanaan
1)

Pengolahan Batubara
a)

b)

Pengolahan batubara dilakukan dengan cara:
(1)

peremukan batubara (coal crushing);

(2)

pencucian batubara (coal washing);

(3)

pencampuran batubara (coal blending); dan

(4)

penggerusan batubara (coal milling);

kapasitas

peralatan

pengolahan

paling

kurang

ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari kapasitas
produksi penambangan;
c)

batubara dari tambang diupayakan langsung masuk
ke dalam pengolahan;

d)

pengolahan untuk peningkatan nilai tambah batubara
dengan upaya peningkatan kualitas batubara (coal
upgrading)

dilakukan

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan;
2) Peremukan Batubara
a)
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peremukan batubara dilakukan dengan:

ketentuan
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(1)

upaya

optimalisasi

ukuran

produk

dapat

menggunakan mesin peremuk (crusher) primer
dan/atau

sekunder

yang

dilengkapi

dengan

ayakan (screen);
(2)

pencatatan volume, lokasi dan kapasitas tempat
penampungan sisa hasil pengayakan;

(3)

pembatasan kapasitas operasi alat penggerus
tidak boleh lebih dari 95% (sembilan puluh lima
persen) dari kapasitas terpasang;

(4)

pembatasan material yang tidak lolos ayakan
sebanyak-banyaknya

adalah

15%

(lima

belas

persen) dari umpan;
(5)

dalam hal unit crusher tidak dilengkapi dengan
ayakan melakukan size analysis secara periodik;

b)

masing-masing mesin peremuk (crusher) memiliki rasio
reduksi tidak lebih dari 5 (lima) dan tidak kurang dari
4 (empat) atau dilakukan berdasarkan hasil kajian
teknis;

c)

kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan
khusus kepada Kepala Inspektur Tambang;

d)

alat timbang tersedia pada setiap fasilitas peremukan
dan dilakukan kalibrasi alat timbang secara berkala;

e)

batubara yang terbuang akibat proses peremukan
tidak boleh lebih 0,1% (nol koma satu persen) dari
jumlah batubara yang diremukkan;

f)

pengambilan

sampel

kualitas

batubara

hasil

peremukan dilakukan pada tempat tertentu secara
otomatis dengan tenggang waktu yang sama;
g)

jumlah batubara halus (fine coal) hasil peremukan
tidak lebih dari 1% (satu persen) dari jumlah batubara
yang diremukan;

3) Pencucian Batubara
a)

pencucian batubara harus:
(1)

memperhatikan karakteristik batubara yang akan
dicuci;

(2)
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menggunakan sistem sirkulasi air tertutup;
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(3)

menempatkan sisa hasil pencucian pada tempat
khusus atau kolam penampung;

(4)

memiliki daya dukung kolam penampung yang
mampu menahan beban maksimum sisa hasil
pencucian batubara sesuai kapasitasnya;

(5)

membatasi

isi

kolam

penampung

sisa

hasil

pencucian tidak boleh lebih dari 90% (sembilan
puluh persen) kapasitas kolam;
(6)

melakukan pengerukan sisa hasil pencucian yang
tertampung dalam kolam secara berkala;

(7)

penentuan

metoda

pencucian

mengacu

pada

pencucian

pada

washability study;
(8)

menempatkan
tempat

product

khusus

pengelompokan

hasil

(stockpile)

sesuai

berdasarkan

dengan

karakteristik/

kualitas batubara yang dihasilkan;
b)

dalam

hal

kondisi

tertentu

pencucian

batubara

menggunakan air tanah mengikuti ketentuan yang
mengatur pengelolaan air tanah;
c)

batubara yang terbuang akibat proses pencucian
tidak boleh lebih 50% (lima puluh persen) dari jumlah
batubara yang dicuci;

d)

jumlah batubara halus (fine coal) hasil pencucian
tidak lebih dari 0,5% (nol koma lima persen) dari
jumlah batubara yang dicuci;

e)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
pencucian batubara;

4) Pencampuran Batubara
a)

dalam

hal

melakukan

kegiatan

pencampuran

batubara dilakukan kajian teknis terlebih dahulu
yang paling kurang terdiri atas:
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(1)

kualitas batubara;

(2)

jumlah batubara;

(3)

metode pencampuran;

(4)

lokasi ; dan

(5)

peralatan;
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b)

pemegang IUP atau IUPK dalam melakukan proses
pencampuran batubara hanya dilakukan ketika proses
penggerusan/peremukan batubara;

c)

pengambilan

sampel

kualitas

pencampuran

batubara

batubara

dilakukan

pada

hasil
tempat

tertentu secara otomatis dengan tenggang waktu yang
sama;
d)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
pencampuran batubara;

5) Penggerusan Batubara
a)

dalam hal melakukan kegiatan penggerusan batubara
dilakukan kajian teknis yang paling kurang terdiri
atas:

b)

(1)

ukuran batubara;

(2)

kadar air batubara;

(3)

kadar volatile matter;

(4)

umpan batubara; dan

(5)

spesifikasi peralatan;

pengambilan

sampel

kualitas

penggerusan

dilakukan

batubara

sesuai

dengan

hasil
analisa

kegunaannya pada tempat tertentu dengan metode
yang sudah ditetapkan;
c)

batubara sisa hasil penggerusan (reject) yang masih
bisa

termanfaatkan

disirkulasi

kembali

untuk

kepentingan produksi;
d)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
penggerusan

serta

pemeliharaan

dan

perawatan

peralatan penggilingan batubara;
6) Underground Coal Gasification (UCG)
a)

dalam

rangka

pengolahan

batubara

dengan

Underground Coal Gasification (UCG) paling kurang
memperhatikan:
(1)

lapisan batuan atas (roof) dan bawah (floor)
lapisan batubara impermeable;

(2)

ketebalan lapisan batubara paling kurang 5 (lima)
meter;
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(3)

kemiringan lapisan batubara (dip) kurang dari 5o
(lima derajat);

(4)

kedalaman lapisan batubara lebih dari 200 (dua
ratus) meter;

(5)

kondisi

struktur

geologi

tidak

kompleks

(sederhana s.d. moderat);
(6)

memiliki kadar abu dan air kurang dari 60%
(enam puluh persen); dan

(7)

memiliki

rank

batubara

tidak

lebih

dari

bituminous;
b)

sumur pemantauan air tanah dipasang dalam radius
200 (dua ratus) meter dari sumur produksi terluar;

c)

dalam hal kualitas air tanah yang terpantau di sumur
pemantauan melebihi baku mutu air dan kandungan
benzene di atas 10 (sepuluh) ppb maka kegiatan
ekstraksi dihentikan sementara;

d)

tekanan hidrostatik (Ph) dan tekanan operasional (Po)
diupayakan keseimbangannya;

7) Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam
e)

pelaksanaan kegiatan pengolahan mineral dilakukan
dengan

cara

pengecilan

ukuran

(comminution),

pemisahan berdasarkan ukuran (sizing), peningkatan
kadar (concentrating), dan pengurangan kadar air
(dewatering);
a)

pelaksanaan kegiatan pemurnian mineral dilakukan
dengan

cara

pengambilan

logam

berharga

dari

mineralnya (extracting) dan pemurnian (refining);
b)

penggunaan

reagen

dalam

proses

pengolahan

dan/atau pemurnian menerapkan prinsip recycle dan
reused;
c)

dalam

hal

pengolahan

dan/atau

pemurnian

menggunakan reagen maka sisa hasil pengolahan
dan/atau pemurnian dilakukan detoksifikasi sebelum
ditempatkan di kolam penampungan;
d)

penggunaan sianida sebagai reagen mengacu pada
standar pengelolaan sianida sebagaimana diatur dalam
International Cyanide Management Code;
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e)

kualitas dan jumlah produk yang dihasilkan pada
setiap tahap proses pengolahan dan/atau pemurnian
serta

sisa

hasil

pengolahan

pada

akhir

proses

dilakukan pencatatan;
f)

tempat penyimpanan tertentu untuk produk hasil
pengolahan dan pemurnian mineral logam tersedia;

g)

tempat penyimpanan tertentu memenuhi syarat paling
kurang:
(1)

berbentuk bangunan dengan dilengkapi atap dan
dinding;

(2)

memiliki daya dukung yang mampu menahan
beban bangunan ditambah beban isi; dan

(3)

memiliki fasilitas pendukung untuk penyimpanan,
pemuatan, dan pembongkaran;

h)

tempat penampungan sisa hasil pengolahan memiliki
rancangan teknis/desain yang menggambarkan daya
dukung,

dimensi,

dan

kapasitas

tertentu

sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i)

rancangan teknis/desain disampaikan kepada Kepala
Inspektur Tambang;

j)

dalam hal pengolahan dan/atau pemurnian mineral
menggunakan air tanah wajib mengikuti ketentuan
peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

pengelolaan air tanah;
8) Pengolahan Mineral Logam
a)

Pengolahan Mineral Logam yang dilakukan:
(1)

pencatatan

volume

hasil

pengecilan

ukuran

(comminution) dan pemisahan berdasarkan ukuran
(sizing);
(2)

pembatasan kapasitas operasi pengecilan ukuran
(comminution) dan pemisahan berdasarkan ukuran
(sizing) tidak boleh lebih dari 95% (sembilan puluh
lima

persen)

terhadap

kapasitas terpasang;

7378

power load

alat
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(3)

pembatasan material yang tidak lolos ayakan
sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 15% (lima
belas persen) dari umpan (feed) atau berdasarkan
hasil kajian teknis;

(4)

dalam

hal

Penggunaan

hydrocyclone

untuk

pemisahan material pada ballmill, circulating load
tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali umpan;
b)

analisis sifat fisik dan kimia material umpan pada
setiap

tahap

proses

pengolahan

mineral

logam

dilakukan;
c)

sifat fisik meliputi persentase passing screen tertentu,
ukuran butir, sifat konduktivitas, densitas, dan sifat
kemagnetan;

d)

sifat kimia meliputi kadar bijih/umpan, komposisi
kimia, dan reaktivitas mineral;

9) Pengecilan ukuran
a)

dalam hal melakukan kegiatan pengecilan ukuran
mineral dilakukan kajian teknis terlebih dahulu yang
paling kurang terdiri atas:

b)

(1)

analisis sifat fisik dari bijih;

(2)

ukuran umpan;

(3)

ukuran produk;

(4)

jenis alat peremuk (crusher); dan

(5)

jenis alat penggerusan (grinding/milling);

proses peremukan dan penggerusan dilakukan secara
bertahap dan dilengkapi dengan ayakan dan/atau
hydrocyclone;

c)

reduction ratio masing-masing alat peremuk sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) dan paling kurang 4 (empat)
atau dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis;

d)

kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan
khusus kepada Kepala Inspektur Tambang;

10) Peningkatan kadar (concentrating)
a)

dalam hal melakukan kegiatan peningkatan kadar
mineral dilakukan kajian teknis terlebih dahulu yang
paling kurang terdiri atas:
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(1)

analisis sifat fisik dan/atau sifat kimia dari
umpan, produk dan sisa hasil peningkatan kadar;

b)

(2)

reagen yang dipergunakan;

(3)

metode peningkatan kadar; dan/atau

(4)

sifat fisik permukaan mineral;

peningkatan

kadar

(concentrating)

untuk

mineral

dilakukan dengan pemisahan berdasarkan sifat fisik
mineral dan/atau penambahan reagen;
c)

dalam hal penggunaan

sluice box (sakhan)

atau

shaking table untuk proses pemisahan berdasarkan
densitas, kemiringan sluice box atau shaking table
ditentukan berdasarkan hasil kajian teknis;
d)

dalam hal penggunaan spiral untuk proses pemisahan
berdasarkan densitas diatur jenis dan kecepatan aliran
media pemisah;

e)

dalam hal penggunaan magnetic separator untuk
proses pemisahan berdasarkan sifat magnet batuan
diatur kecepatan putar per menit drum dan kekuatan
magnet penarik;

f)

dalam hal penggunaan electrostatic separator untuk
proses pemisahan berdasarkan sifat konduktivitas
diatur kecepatan putar per menit drum dan arus
listrik;

g)

dalam hal penggunaan heavy media separator untuk
proses pemisahan berdasarkan berat jenis dilakukan
pengayakan untuk memisahkan fine material;

11) Pengurangan kadar air (dewatering)
a)

dalam hal melakukan kegiatan pengurangan kadar air
dilakukan kajian teknis terlebih dahulu yang paling
kurang terdiri atas:
(1)

kadar air umpan dan target kadar air produk;

(2)

unit dewatering;

(3)

pemanfaatan air hasil dewatering;

(4)

penyimpanan produk hasil dewatering;

(5)

reagen;

(6)

settling rate (laju pengendapan) serta kejernihan;
dan/atau
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(7)

discfilter

(kelembaban

umpan,

tekanan,

dan

produk);
b)

produk hasil pengurangan kadar air yang berbentuk
pasiran ditentukan dari transportation moisture limit;

12) Pemurnian Mineral Logam
a)

dalam melaksanakan kegiatan pemurnian mineral
logam mengacu pada hasil kajian teknis yang paling
kurang terdiri atas:
(1)

analisis sifat fisik dan kimia dari umpan;

(2)

metode, diagram alir proses, dan reaksi kimia
dalam pemurnian mineral logam;

(3)

kadar dan jumlah umpan;

(4)

persen ekstraksi/metalisasi;

(5)

peralatan dan umur pakai peralatan;

(6)

reagen yang dipergunakan;

(7)

target kualitas dan jenis produk;

(8)

kajian flux;

(9)

bata tahan api (refractories); dan/atau

(10) material balance, water balance, energy balance
dan metallurgical balance;
b)

sisa

hasil

pemurnian

mineral

logam

didata

dan

ditempatkan di tempat tertentu serta dapat diperiksa
sewaktu-waktu oleh Inspektur Tambang;
13) Pengambilan logam berharga dari mineralnya (extracting)
dalam

melaksanakan

kegiatan

pengambilan

logam

berharga dari mineralnya mengacu pada hasil kajian teknis
yang paling kurang terdiri atas:
a)

analisis sifat kimia dari umpan;

b)

proses dan reaksi kimia dalam proses ekstraksi logam;

c)

jumlah, kadar, dan bentuk logam yang akan diambil;

d)

peralatan dan umur pakai peralatan;

e)

reagen yang dipergunakan;

f)

proses

pemanfaatan

ulang

detoksifikasinya; dan
g)
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penyimpanan hasil ekstraksi;

reagen

dan/atau
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14) Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
a)

pengolahan

mineral

bukan

logam

dan

batuan

dan

batuan

pengecilan

ukuran

dilakukan dengan cara:

b)

(1)

pengecilan ukuran (comminution);

(2)

pemilahan (screening/sizing);

(3)

pemolesan (polishing);

(4)

pembakaran (kalsinasi);

pengolahan

mineral

bukan

logam

dilakukan:
(1)

pencatatan

volume

(comminution)

hasil

dan

pemisahan

berdasarkan

ukuran (sizing).
(2)

dalam hal pengolahan menggunakan alat peremuk
(crusher),

pembatasan

kapasitas

operasi

pengecilan ukuran (comminution) dan pemisahan
berdasarkan ukuran (sizing) tidak boleh lebih dari
95% (sembilan puluh lima persen) dari kapasitas
terpasang;
(3)

dalam

hal

pengolahan

menggunakan

ayakan

(screening), pembatasan material yang tidak lolos
ayakan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 15%
(lima belas persen) dari umpan (feed);
(4)

dalam hal pengolahan menggunakan alat potong
(cutting

stone),

ukuran

blok

yang

dipotong

memperhatikan kapasitas alat potong.
8.

PENGANGKUTAN
a.

Ketentuan Umum
1)

pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dan IUP Operasi
Produksi

Khusus

Pengolahan

dan

Pemurnian

wajib

menyusun rencana pengangkutan yang mengacu pada
dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui;
2)

rencana pengangkutan meliputi rencana pengangkutan
tahunan, triwulanan, dan bulanan;

3)

rencana pengangkutan triwulan dan bulanan dituangkan
dalam rencana kerja teknis pengangkutan yang dapat
diperiksa sewaktu-waktu oleh Inspektur Tambang;
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4)

rencana

pengangkutan

dan

rencana

kerja

teknis

pengangkutan paling kurang memuat:
a)

sistem pengangkutan
sistem pengangkutan paling kurang memuat metode
dan pertimbangan penetapan jenis pengangkutan.

b)

kapasitas pengangkutan
kapasitas pengangkutan paling kurang memuat target
pengangkutan, jenis material dan kapasitas angkut.

c)

jalur dan jarak pengangkutan
jalur dan jarak pengangkutan paling kurang dimensi,
peta jalur, lokasi, dan jarak angkut.

d)

daya dukung jalur pengangkutan
daya dukung jalur pengangkutan paling kurang terdiri
atas sifat fisik dan mekanik tanah/litologi, jenis, dan
profil perkerasan serta kekuatan jalur angkut.

e)

peralatan pengangkutan
peralatan pengangkutan paling kurang memuat jenis,
jumlah, kapasitas, dan unjuk kerja peralatan.

f)

perawatan dan pemeliharaan jalan tambang/produksi
pemeliharaan dan perawatan jalur angkut paling
kurang memuat jadwal pemeliharaan dan perawatan
rutin, dan/atau perkerasan jalan.

g)

unjuk kerja peralatan
unjuk kerja peralatan paling kurang terdiri atas
kesediaan

fisik

atau

physical

availability

(PA),

kesediaan mekanik atau mechanical availability (MA),
utilization of availability (UA), effective utilization (EU),
dan produktivitas.
b.

Pelaksanaan Pengangkutan
1)

Ketentuan Umum
a)

pelaksanaan pengangkutan tidak boleh melebihi 80%
(delapan

puluh

persen)

dari

kapasitas

jalur

pengangkutan;
b)

pelaksanaan

pengangkutan

tidak

boleh

kekuatan daya dukung jalur pengangkutan;
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c)

dalam hal pengangkutan menggunakan atau melewati
jalur angkutan umum maka mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d)

volume dan berat komoditas tambang/mineral atau
batubara yang diangkut dilakukan pengukuran dan
pencatatan;

e)

pengangkutan material berbentuk pasiran terlebih
dahulu dilakukan pengurangan kadar air sampai
memenuhi ketentuan transportation moisture limit;

f)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
pelaksanaan

pengangkutan,

pemeliharaan

dan

perawatan serta pengaturan lalu lintas di jalur angkut;
2)

Pengangkutan dengan Truk
a)

dalam rangka singkronisasi peralatan, kapasitas truk
pengangkut dari permuka kerja mampu memuat
material tidak boleh lebih dari 5 (lima) kali pengisian
dan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) kali pengisian dari
alat gali-muat;

b)

dalam

hal

ketebalan

lapisan

mineral

dan/atau

batubara kurang dari 50 (lima puluh) centimeter
dilakukan pengumpulan dengan alat tertentu sebelum
dilakukan pemuatan atau berdasarkan kajian teknis;
c)

pengangkutan material dengan menggunakan truk
tidak boleh melebihi kapasitas muat dan beban muat
serta tidak boleh kurang dari 90% (sembilan puluh
persen) kapasitas angkut dan beban muat;

d)

jalan tambang/produksi menggunakan truk dapat
dibuat atau disediakan tempat istirahat dan jalur
putar

berdasarkan

kebutuhan,

jarak

jalan,

dan

dimensi

unit

kepadatan kendaraan yang melintas;
e)

tempat

istirahat

mempertimbangkan

terbesar yang menggunakan jalan tambang/produksi
dan prosedur pengaturan keluar masuk kendaraan;
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f)

dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah
atau menghindari kelebihan dan kehilangan material
angkut pada jenis pengangkutan menggunakan truk
dipasang jembatan timbang untuk dapat mengetahui
berat dan/atau volume material yang diangkut;

g)

dalam hal pengangkutan dump truck dilanjutkan
menggunakan konveyor maka rekonsiliasi data muatan
dapat dilakukan dengan menggunakan belt scale;

h)

jembatan timbang dan belt scale dilakukan kalibrasi
secara berkala;

i)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
alat angkut menggunakan truk;

j)

efisiensi pengangkutan dengan truk dapat diukur
berdasarkan

hasil

kajian

teknis

yang

sekurang-

kurangnya meliputi waktu edar, jumlah ritase, dan
kecepatan;
k)

pemantauan proses pengangkutan dengan truk dapat
dilakukan secara real time dengan menggunakan
teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS),
Radio Frequency Identification (RFID), dispatch System,
dan teknologi sejenis.

3)

Pengangkutan dengan Konveyor
a)

penggunaan sistem konveyor didasarkan hasil kajian
teknis yang paling kurang mencakup:
(1)

jenis material;

(2)

ukuran butir terbesar;

(3)

ketersediaan sumber energi;

(4)

kemiringan;

(5)

daya dukung dasar konveyor;

(6)

daya penggerak;

(7)

kapasitas angkut;

(8)

jarak pengangkutan;

(9)

kandungan air dalam material tidak lebih dari
20% (dua puluh persen); dan

(10) tingkat kekerasan material;
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b)

dalam hal pengangkutan sistem konveyor (Pit Crushing
and Conveying System)/PCC untuk batuan penutup,
kajian

teknis

paling

kurang

mencakup

jarak

penempatan lokasi hopper terhadap permuka kerja,
ketersediaan sumber energi untuk sistem PCC serta
daya dukung dasar untuk kestabilan sistem PCC dan
kestabilan lokasi timbunan;
c)

perbedaan kemiringan antara head and tail konveyor
tidak boleh lebih dari 250 (dua puluh lima derajat)
kecuali permukaan belt dilengkapi dengan penahan
luncuran material;

d)

konstruksi konveyor kukuh dan mampu menahan
beban yang diangkut;

e)

konveyor dilengkapi dengan alat penangkap logam
(magnetic trap) dan/atau metal detector;

f)

sistem

pengangkutan

menggunkan

konveyor

batuan

penutup

dilengkapi

dengan

paling

kurang

dengan jalur air dan/atau air bertekanan di area
hopper crusher dan transfer chute untuk mengurangi
debu dan block material;
g)

konveyor

dapat

dilengkapi

dengan

atap

yang

melindungi material dari hujan dan angin serta alat
monitor kecepatan angin;
h)

dalam hal pengangkutan menggunakan konveyor yang
melintasi di atas jalan maka memperhitungkan posisi
penyanggaan, tinggi dari jalan ke konveyor serta
memasang penangkap material;

i)

dalam

hal

pengangkutan

menggunakan

konveyor

melintas di bawah jalan maka terowongan dibuat
mampu menahan beban statis terberat kendaraan
beserta muatan yang melintas di atas terowongan;
j)

terowongan dilengkapi dengan jalur inspeksi, ramburambu, dan pencahayaan;

7386

- 140 -

k)

dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah
atau menghindari kelebihan dan kehilangan material
angkut

pada

jenis

pengangkutan

menggunakan

konveyor dipasang alat ukur (belt scale) untuk dapat
mengetahui berat dan/atau volume material yang
diangkut;
l)

alat ukur (belt scale)

dilakukan kalibrasi secara

berkala;
m)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
pengangkutan

menggunakan

konveyor

termasuk

pemeriksaan dan pemeliharaan.
4)

Pengangkutan dengan Lokomotif dan Lori
a)

penggunaan lokomotif dan lori didasarkan hasil kajian
teknis yang berkaitan dengan kestabilan jalur rel;

b)

batuan yang digunakan sebagai penopang bantalan rel
memperhatikan kekuatan batuan dan jenis batuan
segar bukan dari jenis batuan yang teralterasi;

c)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
pengangkutan dengan lokomotif dan lori termasuk
pemeriksaan dan pemeliharaan;

5)

Pengangkutan dengan Pipa
a)

pengangkutan dengan pipa didasarkan hasil kajian
teknis yang paling kurang mencakup:

b)

(1)

jenis dan ukuran pipa;

(2)

jenis material (konsentrat atau tailing);

(3)

ukuran butir terbesar;

(4)

ketersediaan sumber energi;

(5)

kemiringan (pemilihan lokasi);

(6)

daya dukung jalur pipa;

(7)

pompa dan daya penggerak;

(8)

kapasitas angkut; dan

(9)

jarak dan jalur pengangkutan;

konstruksi jalur pipa kukuh dan mampu menahan
beban yang diangkut;

c)

dalam hal pengangkutan menggunakan pipa yang
melintasi di atas jalan umum maka memperhitungkan
posisi penyanggaan, tinggi dari jalan ke pipa.
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d)

dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah
atau menghindari kelebihan dan kehilangan material
angkut pada jenis pengangkutan menggunakan pipa
dipasang alat untuk dapat mengetahui berat dan/atau
volume material yang diangkut;

e)

alat dilakukan kalibrasi secara berkala.

f)

Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku
pengangkutan dengan pipa termasuk pemeriksaan dan
pemeliharaan

yang

paling

kurang

mencakup

pencegahan korosi;
6)

Pengangkutan dengan Tongkang
a)

pengangkutan menggunakan tongkang maka membuat
rencana pengangkutan paling kurang terdiri atas:
(1)

kapasitas pelabuhan sarana penunjang;

(2)

jalur pengangkutan;

(3)

kedalaman jalur pengangkutan (kondisi pasang
dan surut)

b)

(4)

jumlah komoditas tambang yang diangkut; dan

(5)

jenis, jumlah, serta kapasitas tongkang;

penentuan kapasitas pelabuhan sarana penunjang
didasarkan pada jumlah komoditas tambang yang
akan diangkut;

c)

jalur pengangkutan merupakan area perairan umum;

d)

rencana pemasaran dan produksi memperhitungkan
pasang dan surut area perairan jalur pengangkutan;

e)

dalam

rangka

memastikan

tidak

terjadinya

kontaminasi muatan yang diangkut tongkang maka
sebelum proses pemuatan dilakukan inspeksi;
f)

jenis, jumlah, serta kapasitas tongkang didasarkan
pada jumlah komoditas tambang yang akan dimuat,
kondisi

perairan,

sarana penunjang;
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g)

dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah
atau menghindari kelebihan dan kehilangan material
angkut

pada

jenis

penggangkutan

menggunakan

tongkang dilakukan pengukuran berdasarkan draft
survey

untuk

dapat

mengetahui

berat

dan/atau

volume material yang diangkut;
h)

pelabuhan yang dioperasikan mendapatkan izin dari
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang perhubungan;

i)

tongkang yang akan berlayar memenuhi persyaratan
keselamatan pelayaran dan mendapatkan persetujuan
dari otoritas pelabuhan setempat atau syahbandar.
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9.

PENGELOLAAN TEKNIS PASCATAMBANG
a.

Ketentuan Umum
pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun
rencana pascatambang yang mengacu pada dokumen studi
kelayakan dan dokumen pascatambang yang sudah disetujui.

b.

Pelaksanaan
1)

Pelaksanaan Pengelolaan Teknis Pascatambang Tambang
Permukaan
a)

Kepala Teknik Tambang menetapkan geometri dan
dimensi lereng akhir penambangan dan timbunan
berdasarkan hasil kajian teknis;

b)

dalam hal lubang bekas tambang ditinggalkan maka
kestabilan

dinding

lubang

tambang

tersebut

dipastikan stabil;
c)

Kepala Teknik Tambang melakukan upaya penstabilan
lereng akhir penambangan dan timbunan sesuai
persetujuan dokumen pascatambang;

2)

Pelaksanaan Pengelolaan Teknis Pascatambang Tambang
Bawah Tanah
a)

Kepala

Teknik

Tambang

menetapkan

batas

area

amblesan (crack limit/subsidence area) berdasarkan
hasil kajian teknis;
b)

dalam hal lubang bukaan tambang bawah tanah
ditinggalkan maka akses menuju lubang bukaan
tersebut ditutup;

c)

Kepala Teknik Tambang mendata dan memetakan
lokasi dan kedalaman lubang bekas tambang bawah
tanah yang ditinggalkan;
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

:

1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

:

7 Mei 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
DAN KESELAMATAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
MINERAL DAN BATUBARA
A.

PELAKSANAAN

KESELAMATAN

DAN

KESEHATAN

KERJA

PERTAMBANGAN DAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL
DAN BATUBARA
Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dan
Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara meliputi:
1.

Keselamatan

Kerja

Pertambangan

dan

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian mencakup:
a.

Manajemen Risiko
Manajemen risiko merupakan suatu aktivitas dalam mengelola
risiko yang ada, terdiri atas:

b.

1)

komunikasi dan konsultasi,

2)

penetapan konteks,

3)

identifikasi bahaya,

4)

penilaian dan pengendalian risiko, dan

5)

pemantauan dan peninjauan.

Program Keselamatan Kerja
Program keselamatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk
mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kebakaran, dan
kejadian

lain

yang

berbahaya

serta

menciptakan

budaya

keselamatan kerja.
Kejadian

berbahaya

merupakan

kejadian

yang

dapat

membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi.
Kecelakaan atau kejadian berbahaya dilaporkan sesaat setelah
terjadinya kecelakaan atau kejadian berbahaya.
Program keselamatan kerja disusun dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebutuhan, dan
proses manajemen risiko.
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Kecelakaan tambang memenuhi 5 (lima) unsur, terdiri atas:
1)

benar-benar

terjadi,

yaitu

tidak

diinginkan,

tidak

direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan;
2)

mengakibatkan cidera pekerja tambang atau orang yang
diberi

izin

oleh

kepala

teknik

tambang

(KTT)

atau

penanggungjawab teknik dan lingkungan (PTL);
3)

akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan
dan/atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang
lainnya;

4)

terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat
cidera atau setiap saat orang yang diberi izin; dan

5)

terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau
wilayah proyek.

Wilayah kegiatan usaha pertambangan mencakup WIUP, WIPR,
WIUPK, WIUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan
Wilayah Proyek.
Cidera akibat kecelakaan tambang dicatat dalam buku daftar
kecelakaan tambang dan digolongkan dalam kategori sebagai
berikut:
1)

Cidera Ringan
Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan
pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula
lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 3 (tiga) minggu,
termasuk hari minggu dan hari libur.

2)

Cidera Berat
a)

cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan
pekerja tambang

tidak mampu melakukan tugas

semula selama sama dengan atau lebih dari 3 (tiga)
minggu termasuk hari minggu dan hari libur;
b)

cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan
pekerja tambang cacat tetap (invalid); dan

c)

cidera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung
dari

lamanya

pekerja

tambang

tidak

mampu

melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti
salah satu di bawah ini:
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(1)

keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul,
lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha
sampai ruas jari kaki, dan lepasnya tengkorak
bagian wajah;

(2)

pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan
kekurangan oksigen;

(3)

luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat
mengakibatkan ketidakmampuan tetap; atau

(4)

persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak
pernah terjadi.

3)

Mati
Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang
mati akibat kecelakaan tersebut.

c.

Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan kerja
Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pekerja baru,
pekerja

tambang

untuk

tugas

baru,

pelatihan

untuk

menghadapi bahaya dan pelatihan penyegaran tahunan atau
pendidikan dan pelatihan lainnya.
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan
kegiatan, jenis, dan risiko pekerjaan pada kegiatan usaha
pertambangan
mengacu

atau

kepada

pengolahan

standar

dan/atau

kompetensi

pemurnian

yang

berlaku

dan
atau

kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang
(KaIT).
d.

Kampanye
Kampanye keselamatan kerja direncanakan dan dilaksanakan
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pelaksanaan kampanye keselamatan dievaluasi sebagai bahan
peningkatan kinerja keselamatan kerja.

e.

Administrasi Keselamatan Kerja
Administrasi keselamatan kerja mencakup:
1)

Buku Tambang
Pemegang

izin

usaha

pertambangan

memiliki

Buku

Tambang yang disimpan dan selalu tersedia di Kantor
KTT/PTL serta salinannya disimpan di Kantor KaIT/Kepala
Dinas.
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2)

Buku Daftar Kecelakaan Tambang
Pemegang izin usaha pertambangan memiliki Buku Daftar
Kecelakaan Tambang yang disimpan dan selalu tersedia di
Kantor KTT/PTL.

3)

Pelaporan Keselamatan Kerja
Pelaporan keselamatan kerja dilakukan sesuai dengan
format

dan

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
4)

Rencana Kerja, Anggaran dan Biaya Keselamatan Kerja
Rencana Kerja, Anggaran, dan Biaya keselamatan kerja
disusun sesuai dengan format dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)

Prosedur dan/atau Instruksi Kerja
KTT/PTL

menyusun,

menetapkan,

mensosialisasikan,

melaksanakan, dan mendokumentasikan seluruh prosedur
dan/atau instruksi kerja untuk menjamin setiap kegiatan
dapat dijalankan secara aman.
6)

Dokumen

dan

ketentuan

Laporan

Pemenuhan

Peraturan

Kompetensi;

Perundang-undangan

dan
serta

persyaratan lainnya.
KTT/PTL

mengidentifikasi,

memelihara

setiap

pemenuhan

kompetensi,

mendokumentasikan,

dokumen

dan

dan

laporan

ketentuan

dan
terkait

peraturan

perundang-undangan serta persyaratan lainnya.
f.

Manajemen Keadaan Darurat mencakup:
1)

Identifikasi dan Penilaian Potensi Keadaan Darurat
Setiap potensi keadaan darurat yang mungkin muncul
diidentifikasi dan dinilai.

2)

Pencegahan Keadaan Darurat
Program

pencegahan

dilaksanakan

sesuai

keadaan
dengan

darurat

hasil

disusun

identifikasi

dan

potensi

keadaan darurat.
3)

Kesiapsiagaan Keadaan Darurat
Penanggulangan keadaan darurat direncanakan sesuai
dengan tingkatan atau kategori keadaan yang sudah
diidentifikasi.
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Sumber daya, sarana, dan prasarana serta Tenaga Teknis
Pertambangan yang Berkompeten agar disiapkan, untuk
menjamin

keadaan

darurat

dapat

dideteksi

dan

ditanggulangi sesegera mungkin.
4)

Respon Keadaan Darurat
Pada saat terjadi keadaan darurat, sumber daya, sarana,
dan prasarana serta Tenaga Teknis Pertambangan yang
Berkompeten

sesegera

mungkin

dapat

menanggulangi

keadaan darurat.
5)

Pemulihan Keadaan Darurat
Pemulihan keadaan darurat paling kurang mencakup
pengaturan tim pemulihan, investigasi keadaan darurat,
perkiraan kerugian, pembersihan lokasi, operasi pemulihan,
dan laporan pemulihan pasca keadaan darurat.

g.

Inspeksi Keselamatan Kerja
Inspeksi keselamatan kerja dilakukan di setiap area kerja dan
kegiatan meliputi:

h.

1)

perencanaan inspeksi;

2)

persiapan inspeksi;

3)

pelaksanaan inspeksi;

4)

rekomendasi dan tindak lanjut hasil inspeksi;

5)

evaluasi inspeksi; dan

6)

laporan dan penyebarluasan hasil inspeksi.

Penyelidikan Kecelakaan dan Kejadian Berbahaya
Kecelakaan dan kejadian berbahaya dilakukan penyelidikan oleh
KTT, PTL, atau Inspektur Tambang berdasarkan pertimbangan
KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT. KTT/PTL segera melakukan
Penyelidikan

terhadap

semua

kecelakaan

dan

kejadian

berbahaya dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam.
2.

Kesehatan Kerja Pertambangan dan Pengolahan dan/atau Pemurnian
mencakup:
a.

Program Kesehatan Kerja
Program kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk
mencegah kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit
akibat kerja serta menciptakan budaya sehat di tempat kerja.
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Program kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan melalui
pendekatan 4 (empat) pilar yaitu promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.
Program kesehatan kerja disusun dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan, kebijakan, kebutuhan, dan
proses manajemen risiko.
Dalam menerapkan program kesehatan kerja paling kurang
dilaksanakan:
1)

Pemeriksaan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan kesehatan kerja mencakup:
a)

pemeriksaan kesehatan awal, dilakukan pada pekerja
baru

sebelum

pekerja

tersebut

diterima

untuk

melakukan pekerjaan atau dipindahkan ke pekerjaan
baru apabila dibutuhkan;
b)

pemeriksaan

kesehatan

berkala,

dilakukan

paling

kurang 1 (satu) tahun sekali dan untuk pekerja
tambang bawah tanah dilakukan paling kurang 2 (dua)
kali setahun;
c)

pemeriksaan

kesehatan

khusus,

dilakukan

untuk

mengetahui adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu
terhadap pekerja tambang atau golongan pekerja
tambang tertentu, disesuaikan dengan pajanan risiko
pekerjaannya; dan
d)

pemeriksaan

kesehatan

akhir,

dilakukan

sebelum

seorang pekerja tambang mengakhiri masa kerjanya.
Pemeriksaan kesehatan kerja dilaksanakan oleh Dokter
Pemeriksa Tenaga Kerja dan tata caranya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokter

Pemeriksa

Tenaga

Kerja

adalah

Dokter

yang

ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pemeriksaan
pekerja tambang.
Hasil pemeriksaan kesehatan ditindaklanjuti dan menjadi
dasar dalam pengelolaan tenaga kerja. Tindak lanjut
pemeriksaan kesehatan pekerja yang memiliki risiko tinggi
dilakukan dengan:
a)

menginformasikan

kepada

pekerja yang bersangkutan;
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b)

menempatkan
disesuaikan

pekerja

pada

dengan

kondisi

pekerjaan

yang

pekerja

yang

bersangkutan; dan
c)

melakukan pemantauan, pengobatan, dan rehabilitasi
terhadap pekerja yang bersangkutan.

2)

Pelayanan Kesehatan Kerja
Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, perlu
disediakan Tenaga Kesehatan Kerja, sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3)

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
Pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan dengan
menyediakan

petugas,

fasilitas,

dan

peralatan

serta

mengadakan pelatihan untuk pertolongan pertama pada
kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4)

Pengelolaan Kelelahan Kerja (fatigue)
Pengelolaan kelelahan kerja (fatigue) meliputi:
a)

melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian
faktor yang dapat menimbulkan kelelahan pekerja
tambang;

b)

memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada semua
pekerja tambang tentang pengetahuan pengelolaan dan
pencegahan kelelahan khususnya bagi pekerja dengan
waktu kerja bergilir (shift);

c)

mengatur pola gilir kerja (shift) pekerja tambang; dan

d)

melakukan

penilaian

dan

pengelolaan

tingkat

kelelahan pada pekerja tambang sebelum awal gilir
kerja (shift) dan saat pekerjaan berlangsung.
5)

Pengelolaan pekerja tambang yang bekerja pada tempat
yang memiliki risiko tinggi
Sebelum pekerja bekerja pada tempat yang memiliki risiko
tinggi, perlu melakukan hal sebagai berikut:
a)

memastikan

risiko

yang

ada

sudah

dikendalikan

secara memadai;
b)

memberikan

pemahaman

cara

kerja

konsekuensi bekerja di area tersebut; dan
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c)

bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan
akibat pekerjaan tersebut.

6)

Rekaman Data Kesehatan Kerja
Rekaman data kesehatan kerja dipelihara dan dijaga
kerahasiaannya

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan. Rekaman data kesehatan dianalisis
dan dievaluasi sebagai bahan untuk perbaikan kinerja
kesehatan kerja.
b.

Higiene dan Sanitasi
Higiene dan sanitasi dilakukan dengan menyediakan fasilitas
untuk menunjang tercapainya higienitas, serta melakukan
pengelolaan sanitasi di area kerja.

c.

Pengelolaan Ergonomi
Pengelolaan ergonomi dilakukan dengan mengelola kesesuaian
antara pekerjaan, lingkungan kerja, peralatan, dan pekerja
tambang.

d.

Pengelolaan Makanan, Minuman, dan Gizi Pekerja Tambang
Pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja tambang
dilakukan dengan memastikan bahwa penyediaan makanan dan
minuman telah memenuhi syarat keamanan, kecukupan, dan
higienitas

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

serta

mempertimbangkan aspek keseimbangan gizi pekerja.
Pekerja tambang yang di bawah pengaruh alkohol dan Napza
(narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilarang bekerja.
e.

Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja
Diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan melalui serangkaian
tahapan pemeriksaan klinis, kondisi pekerja tambang, serta
lingkungan kerja.
Penyakit akibat kerja ditetapkan oleh dokter sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. KTT/PTL segera
melaporkan
terhadap

kepada

penyakit

KaIT/Kepala
akibat

kerja

Dinas
sesuai

atas

nama

dengan

KaIT

ketentuan

peraturan perundang-undangan.
KTT, PTL atau Inspektur Tambang melakukan penyelidikan
terhadap penyakit akibat kerja berdasarkan pertimbangan
KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT. KTT, PTL atau Inspektur
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Tambang

segera

melakukan

penyelidikan

terhadap

semua

penyakit akibat kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam.
Pengelolaan Kesehatan Kerja juga
pendidikan

dan

pelatihan,

meliputi manajemen risiko,

administrasi,

manajemen

keadaan

darurat, inspeksi, dan kampanye pengelolaan kesehatan kerja yang
pedoman

pelaksanaannya

menyesuaikan

dengan

pedoman

pengelolaan keselamatan kerja.
3.

Lingkungan Kerja
Pengelolaan lingkungan kerja dilakukan dengan cara antisipasi,
pengenalan, pengukuran dan penilaian, evaluasi, serta pencegahan
dan pengendalian bahaya dan risiko di lingkungan kerja.
Pengelolaan lingkungan kerja paling kurang mencakup:
a.

pengelolaan debu;

b.

pengelolaan kebisingan;

c.

pengelolaan getaran;

d.

pengelolaan pencahayaan;

e.

pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja;

f.

pengelolaan iklim kerja;

g.

pengelolaan radiasi;

h.

pengelolaan faktor kimia;

i.

pengelolaan faktor biologi; dan

j.

pengelolaan kebersihan lingkungan kerja.

Pengukuran dan penilaian lingkungan kerja dilakukan oleh Tenaga
Teknis Pertambangan yang Berkompeten dan mengacu kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan Lingkungan Kerja juga meliputi manajemen risiko,
pendidikan

dan

pelatihan,

administrasi,

manajemen

keadaan

darurat, inspeksi, dan kampanye pengelolaan lingkungan kerja yang
pedoman

pelaksanaannya

menyesuaikan

dengan

pedoman

pengelolaan keselamatan kerja.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan
kerja pertambangan dan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan
batubara ditetapkan dalam suatu petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal.
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B.

PELAKSANAAN

KESELAMATAN

OPERASI

PERTAMBANGAN

DAN

PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA
Pelaksanaan

Keselamatan

Operasi

Pertambangan

dan

Pengolahan

dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara meliputi:
1.

Sistem

dan

Pelaksanaan

Pemeliharaan/Perawatan

Sarana,

Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan
Dalam sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan

sarana,

prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan paling kurang
terdiri atas:
a.

daftar

sarana,

prasarana,

instalasi,

dan

peralatan

pertambangan;
b.

mengidentifikasi jenis dan karakteristik atas pemeliharaan atau
perawatan

sarana,

prasarana,

instalasi,

dan

peralatan

pertambangan;
c.

menyusun

dan

menetapkan

prosedur

pemeliharaan

atau

perawatan berdasarkan hasil identifikasi jenis dan karakteristik
sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
d.

merencanakan
perawatan

program

sarana,

dan

jadwal

prasarana,

pemeliharaan

instalasi,

dan

atau

peralatan

pertambangan;
e.

melaksanakan

pemeliharaan/perawatan

sarana,

prasarana,

instalasi, dan peralatan pertambangan;
f.

evaluasi

hasil

pelaksanaan

pemeliharaan

atau

perawatan

sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan; dan
g.

tindak

lanjut

hasil

evaluasi

pemeliharaan/perawatan

sarana,

dan

peningkatan

prasarana,

kinerja

instalasi,

dan

peralatan pertambangan.
2.

Pengamanan Instalasi
Pengamanan instalasi paling kurang terdiri atas:
a.

daftar instalasi;

b.

mengidentifikasi kebutuhan pengaman atas instalasi;

c.

menyusun dan menetapkan prosedur pengamanan instalasi;

d.

menyusun dan menetapkan desain pengamanan instalasi;

e.

menyusun

dan

menetapkan

prosedur

proses

pemasangan

instalasi;
f.

menyusun

dan

menetapkan

pengamanan instalasi; dan
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g.
3.

memantau dan mengevaluasi sistem pengamanan instalasi.

Tenaga

Teknis

Pertambangan

yang

Berkompeten

di

Bidang

Keselamatan Operasi
Dalam menyusun dan menetapkan prosedur, membuat program dan
jadwal, serta melaksanakan pengujian kelayakan, pengamanan dan
pemeliharaan terhadap sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
pertambangan dilakukan oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang
Berkompeten

di

bidang

Keselamatan

Operasi

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.

Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan
Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
dengan melaksanakan uji dan pemeliharaan kelayakan.
Kegiatan pertambangan memerlukan fasilitas penunjang berupa
sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang
dinyatakan layak sesuai dengan tata cara pengujian sebagai berikut:
a.

mengidentifikasi kebutuhan sarana, prasarana, instalasi, dan
peralatan

sesuai

dengan

karakteristik

kegiatan

pertambangannya;
b.

menetapkan daftar sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan
yang dibutuhkan sesuai hasil identifikasi;

c.

menyusun dan menetapkan prosedur pengujian kelayakan
sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan.

d.

melaksanakan pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi,
dan peralatan;

e.

evaluasi hasil pengujian kelayakan sarana, prasarana, instalasi;
dan peralatan terhadap standar yang menjadi acuan; dan

f.

menetapkan daftar sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan
yang dinyatakan layak untuk dioperasikan.

5.

Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan
Kajian teknis dilakukan pada saat awal kegiatan atau sebelum
dimulainya kegiatan pertambangan. Apabila terjadi perubahan atau
modifikasi

terhadap

proses,

sarana,

prasarana,

instalasi,

dan

peralatan pertambangan maka hasil evaluasinya disampaikan kepada
KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT.
6.

Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan
Keselamatan bahan peledak dan peledakan mempertimbangkan:
a.
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1)

Bahan peledak disimpan di gudang yang berupa bangunan,
kontener

atau

tangki

yang

secara

teknis

mampu

menyimpan bahan peledak secara aman.
2)

Bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada
gudang yang telah mempunyai izin dengan kapasitas
tertentu yang ditetapkan oleh KaIT/Kepala Dinas atas nama
KaIT secara tertulis. Apabila gudang bahan peledak terletak
di luar WIUP dan/atau wilayah proyek dan akan digunakan
untuk

kegiatan

pertambangan,

harus

mendapat

persetujuan tertulis dari KaIT/Kepala Dinas atas nama
KaIT.
3)

Gudang bahan peledak yang digunakan untuk kegiatan lain
harus mendapat persetujuan dari KaIT/Kepala Dinas atas
nama KaIT.

4)

Gudang bahan peledak dibangun berdasarkan gambar
konstruksi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan.
Persyaratan teknis pembangunan gudang bahan peledak
tersebut diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

5)

KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT dapat membatalkan
Persetujuan

gudang

bahan

peledak

yang

tidak

lagi

memenuhi persyaratan.
6)

Apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan
untuk waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, KTT/PTL harus
melaporkan kepada KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT dan
gudang bahan peledak harus tetap dijaga.

Klasifikasi gudang bahan peledak menurut fungsinya dibagi
menjadi:
1)

Gudang Sementara
Gudang sementara adalah gudang yang dipergunakan
untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi,
konstruksi,

persiapan

penambangan.

Gudang

bahan

peledak sementara berdasarkan jenisnya terbagi menjadi:
a)

Gudang Bahan Peledak Peka Detonator
Berdasarkan bentuknya gudang bahan peledak peka
detonator dibagi menjadi:
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(1)

Gudang

berbentuk

bangunan,

kapasitasnya

kurang dari atau sama dengan 8.000 kg;
(2)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya kurang
dari atau sama dengan 4.000 kg;

b)

Gudang Bahan Peledak Peka Primer
(1)

Gudang

berbentuk

bangunan,

kapasitasnya

kurang dari atau sama dengan 20.000 kg;
(2)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya kurang
dari atau sama dengan 10.000 kg;

c)

Gudang Bahan Ramuan
(1)

Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 20.000 kg;

(2)

Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 20.000 kg;

(3)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 20.000 kg;

2)

Gudang Utama
Gudang utama adalah gudang yang digunakan sebagai
tempat penyimpan bahan peledak yang letaknya tidak
terlalu jauh dari tambang dan dari gudang ini bahan
peledak dipakai untuk keperluan peledakan. Gudang bahan
peledak utama berdasarkan jenisnya dibagi menjadi:
a)

Gudang Bahan Peledak Peka Detonator
Berdasarkan bentuknya gudang bahan peledak peka
detonator dibagi menjadi:
(1)

Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 150.000 kg;

(2)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 4.000 kg;

b)

Gudang Bahan Peledak Peka Primer
(1)

Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 500.000 kg;

(2)

Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 100.000 kg;

(3)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 10.000 kg;

c)
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(1)

Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 2.000.000 kg;

(2)

Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 300.000 kg;

(3)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 25.000 kg dan kapasitas
daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau
kurang dari dari 1.000.000 kg.

3)

Gudang Transit
Gudang transit adalah gudang yang dipergunakan sebagai
tempat

penyimpanan

sementara

sebelum

diangkut/

dipindahkan ke gudang bahan peledak utama dan berada di
dalam WIUP dan/atau proyek area. Gudang bahan peledak
transit berdasarkan jenisnya dibagi menjadi:
a)

Gudang Bahan Peledak Peka Primer
(1)

Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 1.000.000 kg;

(2)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 10.000 kg dan kapasitas
daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau
kurang dari 1.000.000 kg;

b)

Gudang Bahan Ramuan
(1)

Gudang berbentuk bangunan, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 4.000.000 kg;

(2)

Gudang berbentuk tangki, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 40.000 kg dan kapasitas
daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau
kurang dari 4.000.000 kg;

(3)

Gudang berbentuk kontener, kapasitasnya sama
dengan atau kurang dari 40.000 kg dan kapasitas
daerah penyimpanan tersebut sama dengan atau
kurang dari 4.000.000 kg.

Bahan peledak detonator tidak boleh disimpan dalam gudang
bahan peledak transit dan langsung disimpan dalam gudang
utama. Persyaratan teknis dari masing-masing gudang tersebut
diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
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b.

Jarak Aman Gudang Bahan Peledak
1)

Lokasi

gudang

bahan

peledak

di

permukaan

mempertimbangkan jarak aman terhadap:
a)

bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan
lain/kantor;

b)

tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel,
dan jalan umum besar;

c)

rel kereta api, dan jalan umum kecil; dan

d)

antara

gudang

bahan

peledak

yang

berdasarkan

kapasitas dari gudang bahan peledak.
2)

Lokasi gudang di bawah tanah dalam garis lurus paling
kurang berjarak:
a)

100 (seratus) meter dari sumuran tambang atau
gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya;

b)

25 (dua puluh lima) meter dari tempat kerja;

c)

10 (sepuluh) meter dari lubang naik atau lubang turun
untuk orang dan pengangkutan; dan

d)
3)

50 (lima puluh) meter dari lokasi peledakan.

Pengaturan ruangan dan persyaratan keselamatan gudang
bahan peledak
Ruangan gudang bahan peledak di permukaan dan di
bawah tanah terdiri dari ruang tempat penyimpanan bahan
peledak, dan ruangan tempat penerimaan dan pengeluaran
bahan peledak.

4)

Penyimpanan bahan peledak
Bahan peledak berdasarkan sifatnya hanya dapat disimpan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a)

detonator dilarang disimpan dalam gudang yang sama
dengan bahan peledak lainnya dan hanya berada
dalam

gudang

tersendiri

yang

diizinkan

untuk

menyimpan detonator;
b)

bahan peledak peka detonator dilarang disimpan di
gudang bahan peledak peka primer atau di gudang
bahan ramuan;

c)

bahan peledak peka primer dapat disimpan bersamasama di dalam gudang bahan peledak peka detonator
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tetapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam
gudang bahan ramuan;
d)

bahan ramuan dapat disimpan bersama-sama di
dalam gudang bahan peledak peka primer dan/atau di
dalam gudang bahan peledak peka detonator;

e)

bahan ramuan bahan peledak yang berbentuk cair
atau agar-agar (gel) hanya boleh disimpan dalam
gudang berbentuk tangki; dan

f)

Tata cara teknis penyimpanan bahan ramuan bahan
peledak, bahan peledak peka primer dan bahan
peledak peka detonator diatur dengan petunjuk teknis
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

5)

Juru Ledak
Juru

ledak

adalah

Perusahaan

seseorang

Pertambangan

bertanggungjawab

yang

atau

terhadap

diangkat
KTT/PTL

pelaksanaan

oleh
yang

peledakan

dan/atau melakukan inisiasi peledakan serta memiliki
Kartu Izin Meledakkan (KIM).
Pengangkatan dan Kualifikasi Juru Ledak adalah:
a)

KTT/PTL

mengangkat

orang

yang

berkemampuan

dalam melaksanakan pekerjaan peledakan.
b)

Pekerjaan peledakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf

a

terdiri

atas

persiapan

peledakan

dan

pelaksanaan peledakan.
c)

Orang

yang

melakukan

pelaksanaan

peledakan

dipersyaratkan memiliki Kartu Pekerja Peledakan (KPP)
dan/atau Kartu Izin Meledakkan (KIM).
d)

KPP

dan

KIM

diberikan

kepada

orang

yang

berhubungan dengan bahan peledak dan peledakan
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
(1)

KPP Pertama yang mencakup pengamanan bahan
peledak dan menyumbat lubang ledak;

(2)

KPP

Madya

mengangkut

yang
bahan

mencakup
peledak

peka

pekerjaan
detonator,

detonator, bahan peledak peka primer dan bahan
ramuan ke lokasi peledakan, administrasi gudang
bahan peledak, meramu bahan peledak, membuat
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primer, mengisi bahan peledak ke lubang ledak,
merangkai dan menyambung bahan peledak;
(3)

KIM yang mencakup pekerjaan, menguji pola
peledakan, menetapkan daerah bahaya peledakan,
menyuruh

orang

menyingkir

dan

berlindung,

meledakkan lubang ledak, menangani kegagalan
peledakan, menyambung sirkit peledakan ke sirkit
detonator,

mengendalikan

akibat

peledakan,

memastikan hasil peledakan.
e)

KPP pertama diberikan kepada orang yang telah
mendapatkan

pendidikan

dan

pelatihan

pengelola

peledakan yang diselenggarakan secara internal oleh
KTT/PTL.
f)

KPP

madya

diberikan

kepada

orang

yang

telah

mendapatkan pendidikan dan pelatihan juru ledak
(kelas II) yang diselenggarakan oleh instansi terkait.
g)

KIM hanya dapat diberikan kepada seseorang yang
memiliki sertifikat kompetensi juru ledak (kelas II) dan
berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun.

h)

KIM hanya berlaku untuk tambang yang tercantum
dalam kartu tersebut dan nama juru ledak didaftarkan
dalam Buku Tambang.

i)

Bagi pekerja peledakan yang memiliki KIM tetapi tidak
melaksanakan

pekerjaan

maka

KIM

tersebut

dikembalikan kepada KaIT/Kepala Dinas atas nama
KaIT dan diganti menjadi KPP Madya.
j)

Setiap sertifikat juru ledak yang diberikan oleh instansi
di dalam ataupun di luar Indonesia dapat diakui oleh
KaIT.

k)

Setiap

sertifikat

yang

telah

diakui

sebagaimana

dimaksud dalam huruf j menjadi sama nilainya dengan
sertifikat

juru

ledak

dapat

digunakan

untuk

mendapatkan KIM.
l)

Apabila Juru Ledak yang memiliki KIM tidak bekerja
lagi di tempat kerja semula maka KTT mengembalikan
KIM
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menyertakan surat pernyataan paling lambat dalam
jangka waktu 1 (satu) bulan.
m)

KPP Pertama dikeluarkan oleh KTT/PTL sedangkan
KPP Madya dan KIM disahkan oleh KaIT/Kepala Dinas
atas nama KaIT.

n)

Bagi seseorang yang telah memiliki sertifikat juru ledak
namun tidak mengajukan permohonan KIM dalam
waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal terbit
sertifikat maka kepada yang bersangkutan untuk
dapat memperoleh KIM dipersyaratkan mengikuti ujian
penyegaran dan dinyatakan lulus uji penyegaran
tentang keselamatan penanganan bahan peledak dan
peledakan oleh KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT.

o)

Bagi juru ledak dimana KIM yang dimiliki sudah
kedaluwarsa 1 (satu) tahun atau lebih maka yang
bersangkutan dipersyaratkan mengikuti dan lulus uji
penyegaran tentang keselamatan penanganan bahan
peledak dan peledakan oleh KaIT/Kepala Dinas atas
nama KaIT.

6)

Kepala dan petugas gudang bahan peledak
KTT/PTL

yang

menggunakan

bahan

peledak

dapat

memastikan bahan peledak tersimpan dengan aman dan
diawasi dengan baik dengan mengangkat orang yang cakap
dan diberikan wewenang secara tertulis sebagai:
a)

Kepala gudang bahan peledak dengan persyaratan
paling kurang mempunyai KPP Madya dan memahami
peraturan bahan peledak untuk bertugas bertanggung
jawab terhadap jumlah bahan peledak yang ada di
gudang dan memastikan gudang bahan peledak selalu
terkunci

kecuali

saat

dilakukan

pemeriksaan,

inventarisasi, pemasukan, dan pengeluaran bahan
peledak.
b)

Petugas gudang bahan peledak yang telah berumur 21
(dua puluh satu) tahun ke atas untuk melakukan
perhitungan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran
dan pengamanan bahan peledak serta bertanggung
jawab kepada kepala gudang bahan peledak.
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7)

Pengamanan gudang bahan peledak
Tempat penyimpanan bahan peledak dipersyaratkan selalu
dilakukan pengamanan oleh petugas satuan pengamanan
gudang bahan peledak selama 24 (dua puluh empat) jam
terus menerus, yang berkewajiban:
a)

mengambil tindakan pencegahan terjadinya gangguan
keamanan dan keselamatan bahan peledak yang
disimpan di dalam gudang;

b)

melarang orang yang tidak berkepentingan untuk
mendekati gudang bahan peledak;

c)

mengawasi dan mencatat setiap orang yang memasuki
gudang baik dalam rangka pemasukan, pengeluaran
bahan

peledak

maupun

dalam

rangka

tugas

kunjungan kerja atau pemeriksaan gudang; dan
d)

mengambil tindakan pertama di tempat kejadian bila
terjadi gangguan keamanan dan keselamatan bahan
peledak yang disimpan di gudang, dan selanjutnya
melaporkan kepada Kepala Gudang.

Dilarang masuk ke dalam gudang bahan peledak bagi
pekerja tambang yang tidak berwenang, kecuali Inspektur
Tambang dan Polisi yang menangani bahan peledak. Bahan
peledak hanya boleh ditangani oleh juru ledak dan petugas
gudang bahan peledak.
8)

Buku catatan bahan peledak
Di dalam gudang bahan peledak tersedia buku catatan
bahan peledak dan daftar persediaan sesuai dengan format
yang telah ditentukan dan secara teratur selalu disesuaikan
dan tercatat, serta diarsipkan paling kurang 1 (satu) tahun.
Persediaan dan pemakaian bahan peledak dilaporkan oleh
KTT/PTL kepada KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT dalam
bentuk laporan triwulan.

9)

Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak
a)

Petugas

yang

mengambil

bahan

peledak

harus

menolak atau mengembalikan bahan peledak yang
dianggap rusak atau berbahaya atau tidak layak
digunakan.
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b)

Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak peka
detonator dan peka primer dilakukan pada ruangan
depan

gudang

melakukan

bahan

pekerjaan

peledak
tersebut

dan
pintu

pada

saat

penghubung

harus ditutup.
c)

Jenis bahan peledak yang dibutuhkan dikeluarkan
dari

gudang

sesuai

dengan

urutan

waktu

penerimaannya.
d)

Bahan peledak yang dikeluarkan harus dalam kondisi
baik dan jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang
diperlukan dalam satu gilir kerja.

e)

Bahan peledak sisa pada akhir gilir kerja harus segera
dikembalikan ke gudang. Membuka kembali kemasan
bahan

peledak

yang

dikembalikan

tidak

perlu

dilakukan, apabila bahan peledak tersebut masih
dalam kemasan atau peti aslinya seperti pada waktu
dikeluarkan.
f)

Bahan ramuan sisa pada akhir kerja yang terdapat di
dalam unit pembuat/pencampur bahan peledak harus
berada di dalam area gudang bahan ramuan.

g)

Bahan peledak yang rusak agar segera dimusnahkan
mengikuti ketentuan yang berlaku.

h)

Membuka kemasan bahan peledak dilakukan di bagian
depan gudang bahan peledak.

10) Pemeriksaan gudang bahan peledak.
Paling kurang 1 (satu) kali seminggu, isi dari gudang bahan
peledak diperiksa dengan teliti oleh KTT/PTL atau petugas
yang berwenang dan temuannya didaftarkan pada buku
catatan bahan peledak.
11) Rekomendasi pembelian bahan peledak
Evaluasi terhadap permohonan rekomendasi pembelian
bahan peledak di pertambangan mineral dan batubara
sesuai dengan evaluasi kebutuhan bahan peledak.
c.

Pengangkutan Bahan Peledak
1)

Bahan peledak diserahkan dan disimpan di gudang dalam
jangka waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam
sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan.
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2)

Bahan ramuan diserahkan dan disimpan di gudang dalam
jangka waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam
sejak tibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan jika
menggunakan angkutan darat, dan sejak selesai bongkar
muat jika menggunakan angkutan air.

3)

Dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang
bahan peledak atau di sekitar tambang kecuali dalam peti
aslinya yang belum dibuka atau wadah tertutup yang
digunakan khusus untuk keperluan itu. Apabila dalam
pemindahan bahan peledak dari peti aslinya ke dalam
wadah tertutup terdapat sisa, maka sisa tersebut segera
dikembalikan ke gudang bahan peledak.

4)

KaIT

mengeluarkan

petunjuk

teknis

untuk

mengatur

pengangkutan, pemindahan, atau pengiriman semua jenis
bahan peledak pada kegiatan pertambangan mineral dan
batubara.
d.

Pemboran untuk Peledakan
KTT/PTL menunjuk pengawas operasional dan pengawas teknis
untuk pekerjaan pemboran untuk peledakan, yang mempunyai
kewajiban sebagai berikut:
1) menetapkan

persyaratan

kelayakan

mesin

bor

dan

memastikan mesin bor telah lulus uji kelayakan sebelum
dioperasikan; dan
2) memastikan

bahwa

pekerjaan

pemboran

dilakukan

berdasarkan tata cara kerja yang ditetapkan.
e.

Peralatan dan perlengkapan peledakan
1)

Pada setiap tambang yang menggunakan bahan peledak
harus tersedia peralatan dan perlengkapan peledakan yang
diperlukan agar pekerjaan peledakan dapat dilaksanakan
dengan aman.

2)

Dalam pekerjaan peledakan menggunakan peralatan dan
perlengkapan peledakan yang disetujui oleh KTT/PTL.

3)

KTT/PTL atau petugas yang menangani bahan peledak
pada setiap tambang yang menggunakan bahan peledak
harus:
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a)

memastikan

bahwa

setiap

peralatan,

termasuk

kendaraan yang digunakan dalam pekerjaan yang
berhubungan dengan pekerjaan peledakan:
(1)

sesuai dengan maksud penggunaannya; dan

(2)

disimpan, diperiksa, dan dipelihara agar tetap
dapat digunakan dengan aman.

b)

memastikan bahwa bahan peledak ditangani secara
aman.

4)

Setiap mesin peledak di tambang dilengkapi dengan sistem
pengaman sehingga tanpa perlengkapan tersebut mesin
peledak tidak dapat digunakan. Sistem pengaman tersebut
terdiri atas engkol, kunci, clamp tip atau shotshell primer,
kunci

pengaman

dan

kode/sandi

untuk

detonator

elektronik.
f.

Pekerjaan peledakan
1)

Pekerjaan peledakan dilakukan oleh juru ledak.

2)

Juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau
yang mengawasi pekerjaan peledakan memastikan bahwa
setiap tahap pekerjaan dilaksanakan secara aman.

3)

Juru ledak yang menangani atau mengawasi peledakan
memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan dampak
negatif terhadap lingkungan yang melebihi ambang batas
yang ditetapkan.

g.

Peledakan menggunakan kendali jarak jauh
1)

Pada

setiap

tambang

yang

menggunakan

peledakan

yang

menggunakan

peledakan

jarak

jauh

rekomendasi

teknis

(remote
dari

metode
firing)

instansi

peralatan

pengendalian

harus
yang

memiliki

menangani

komunikasi dan informasi.
2)

KTT/PTL menetapkan tata cara pekerjaan peledakan yang
menggunakan remote firing.

3)

Penyalaan peledakan yang menggunakan remote firing
hanya

boleh

dilakukan

oleh

juru

ledak

yang

telah

mendapatkan pelatihan.
4)

Juru ledak mempunyai kompetensi dalam melakukan
peledakan dengan menggunakan metode remote firing.
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5)

Jika terjadi kondisi yang bisa mempengaruhi proses
peledakan menggunakan remote firing maka penyalaan
peledakan

menggunakan

remote

firing

tidak

dapat

dilakukan.
h.

Radius aman peledakan
KTT/PTL menetapkan dan bertanggung jawab terhadap radius
aman peledakan berdasarkan teknis perhitungan dan kajian
pengendalian risiko yang paling kurang terdiri atas:

i.

1)

jarak aman manusia;

2)

jarak aman peralatan;

3)

jarak aman fasilitas pertambangan; dan

4)

jarak aman lingkungan.

Peledakan dengan penanganan khusus
Apabila pekerjaan peledakan berisiko lebih besar dari pada
peledakan normal, sehingga diperlukan penanganan khusus
sebagai tambahan kontrolnya (peledakan khusus). Peledakan
khusus terdiri atas:

j.

1)

peledakan dengan pengontrolan getaran dan ledakan udara;

2)

peledakan pada tanah yang reaktif;

3)

peledakan untuk lubang panas;

4)

peledakan mengandung gas methan; dan/atau

5)

secondary blasting.

Peledakan tidur
Peledakan tidur (sleep blast) dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1)

tidak boleh menggunakan detonator di permukaan lubang
ledak;

2)

dilakukan pengamanan terhadap daerah peledakan tidur;
atau

3)

apabila terjadi peledakan tidur yang tidak direncanakan
karena masalah tertentu, KTT harus melapor kepada
KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT.

k.

Pasca peledakan dan peledakan mangkir
1)

Pasca Peledakan
a)

Juru ledak melakukan pemeriksaan pasca peledakan
dan hanya dilakukan setelah lokasi yang diledakkan
bebas dari debu dan asap sisa hasil peledakan.
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b)

Dilarang

masuk

ke

lokasi

peledakan

sebelum

dinyatakan aman oleh juru ledak.
2)

Peledakan Mangkir
a)

Suatu kejadian disebut sebagai peledakan mangkir
apabila:
(1)

pengujian

sebelum

peledakan

menunjukkan

ketidaksinambungan yang tidak dapat diperbaiki;
atau
(2)

sebuah lubang ledak atau bagian dari sebuah
lubang ledak gagal meledak pada saat diledakkan.

b)

Apabila terjadi peledakan mangkir maka juru ledak
yang bertugas melakukan peledakan menghubungi
pengawas

operasional,

dan

pengawas

operasional

tersebut:
(1)

melarang setiap orang memasuki area bahaya
tersebut kecuali juru ledak atau orang lain yang
ditunjuknya;

(2)

mengambil langkah yang tepat untuk menentukan
penyebabnya dan menangani peledakan mangkir
tersebut; dan

(3)

menunjuk

petugas

apabila

diperlukan

untuk

mengambil langkah pengamanan untuk mencegah
pencurian bahan peledak ataupun bahan pemicu
ledaknya.
c)

Apabila peledakan mangkir tidak dapat ditangani pada
hari yang sama maka peledakan mangkir tersebut
dikategorikan

sebagai

peledakan

tidur,

dan

penanganannya mengikuti ketentuan pada huruf (j)
angka 3.
7.

Keselamatan Fasilitas Pertambangan
a.

Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan dibangun cukup kuat dan kokoh dengan
memperhatikan kondisi alam seperti gempa, banjir dan lainnya.
Perawatan gedung dilakukan secara berkala sehingga kondisinya
tetap aman dan memenuhi persyaratan keselamatan dan
kesehatan gedung, yang terdiri atas:
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1)

pemeliharaan dan perawatan gedung dan bangunan;

2)

perlindungan terhadap pekerjaan di bagian atas;

3)

jalur atau gang;

4)

proteksi gedung;

5)

jalan untuk menyelamatkan diri;

6)

penyalur petir;

7)

perlindungan terhadap kemungkinan terjatuh;

8)

jembatan kerja (gantri);

9)

jalan bertangga (stairway);

10) jalan melalui lubang pada lantai (hatchways) dan lubang
pada dinding (wall opening); dan/atau
11) penggunaan tangga.
b.

Perbengkelan
Bengkel dioperasikan dan dipelihara dalam keadaan bersih, rapi
sehingga tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dan
kesehatan serta tidak mengganggu atau mengotori lingkungan.
Pengoperasian dan pemeliharaan pada perbengkelan terdiri atas:
1)

pengaturan peralatan dan fasilitas;

2)

tindakan pencegahan terhadap kebakaran atau ledakan;

3)

tindakan pengamanan terhadap uap dan gas berbahaya;

4)

peralatan pengaman;

5)

penggunaan motor penggerak dan mesin;

6)

mesin gerinda;

7)

pekerjaan pengecatan;

8)

bengkel pandai besi;

9)

pekerjaan dengan alat las;

10) mengelas dengan gas bertekanan atau gas yang dicairkan;
11) mengelas dan memotong wadah;
12) mengelas dengan listrik;
13) bangunan atau ruangan penyimpanan zat cair mudah
menyala atau terbakar;
14) penyimpanan zat cair dan bahan yang mudah terbakar;
15) penyimpanan tabung oksigen dan gas mudah terbakar;
16) permesinan dan ruang mesin;
17) penempatan permesinan;
18) alat keselamatan;
19) penanganan permesinan;
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20) perawatan permesinan; dan/atau
21) pemeriksaan.
c.

Tangki Timbun
Tangki timbun dapat berupa tangki bahan bakar cair dan tangki
bahan

kimia.

Dalam

pembangunan

tangki

timbun

memperhatikan hal sebagai berikut:
1)

jarak aman minimum untuk bahan bakar cair;

2)

konstruksi tangki untuk bahan bakar cair;

3)

tangki pendam bahan bakar cair; dan

4)

persediaan,

penyimpanan

bahan

bakar

dan

minyak

pelumas.
d.

Tangki Portable
Tangki portable didesain sesuai dengan standar yang berlaku.
Jika tangki portable tidak dilengkapi dengan dinding ganda,
maka

tangki

portable

dipersyaratkan

mempunyai

tanggul

pengaman, lantai dilapisi terpal yang tahan bocor.
e.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Dalam Kegiatan Pertambangan
atau Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara.
Stasiun pengisian bahan bakar dalam kegiatan pertambangan
paling kurang memenuhi persyaratan:
1)

area pengisian (pump island) minimum terdiri atas fuel
dispenser, refuse container, dan bollard pengaman;

2)

jalan keluar masuk mudah untuk berbelok ke tempat
pompa dan ke dekat pompa, dan mudah untuk berbelok
pada saat keluar dari tempat pompa tanpa halangan
dengan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat
keluar area pengisian bahan bakar minyak;

3)

jalur masuk dan keluar kendaraan tidak boleh saling
bersilangan;

4)

lebar jalur masuk dan keluar minimal selebar kendaraan
terbesar yang dilayani ditambah allowance/kelonggaran
yang memadai;

5)

petugas

pompa

bahan

bakar

dipersyaratkan

berkemampuan; dan/atau
6)
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f.

Stockpile
Stockpile dipersyaratkan memenuhi kriteria paling kurang terdiri
atas:

g.

1)

sistem drainase dan tanggul pengaman yang baik;

2)

rambu-rambu keselamatan dan tanda peringatan;

3)

tersedianya eye wash yang berfungsi dengan baik; dan

4)

lampu penerangan yang memadai.

Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Water Treatment Plant

dan

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/Waste Water Treatment
Plant
Setiap kegiatan yang dilakukan pada instalasi air dan instalasi
pengolahan air limbah dipersyaratkan untuk diidentifikasi
bahaya resikonya dan dilakukan pengendalian yang diperlukan.
Jika menggunakan bahan kimia maka dilakukan pengendalian
sesuai dengan Lembar Data Keselamatan Bahan.
Fasilitas IPA dan IPAL dilengkapi dengan paling kurang terdiri
atas:

h.

1)

Alat Pelindung Diri (APD) dan alat keselamatan yang sesuai;

2)

alat pemadam kebakaran;

3)

perlengkapan P3K;

4)

safety shower atau eye wash; dan

5)

prosedur dan perlengkapan tanggap darurat.

Laboratorium
Fasilitas yang dipersyaratkan tersedia di laboratorium paling
kurang terdiri atas:
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1)

safety shower dan/atau eye wash;

2)

bak cuci;

3)

sistem ventilasi (exhaust fan atau blower);

4)

sistem peringatan dan pemadam kebakaran;

5)

petunjuk arah keluar ruangan dan lampu darurat;

6)

perlengkapan P3K; dan

7)

terdapat Lembar Data Keselamatan Bahan.
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Jika menggunakan bahan kimia maka dilengkapi dengan:
1)

lemari asam; dan

2)

tempat penyimpanan bahan kimia.

Jika ada bahan radioktif maka dilengkapi dengan:
1) survey meter; dan
2) personal dosi meter.
Semua perlengkapan laboratorium dipersyaratkan memenuhi
persyaratan sesuai peruntukkannya dan tahan terhadap bahan
kimia yang digunakan. Jarak minimum antara peralatan
laboratorium

dipersyaratkan

memenuhi

keamanan

dan

kenyamanan kegiatan laboratorium.
8.

Keselamatan Eksplorasi
Keselamatan kegiatan eksplorasi mencakup hal sebagai berikut:
a)

Cara kerja yang aman
KTT menjamin setiap kegiatan eksplorasi dilaksanakan dengan
aman.

Cara

kerja

yang

aman

pada

kegiatan

eksplorasi

disesuaikan dengan kondisi dan tahapan eksplorasi.
b)

Sistem komunikasi
Perusahaan menyediakan dan memelihara sarana, prasarana,
peralatan dan instalasi untuk menjamin adanya komunikasi
antar pekerja. KTT tidak menugaskan pekerja tambang bekerja
seorang diri pada tempat yang terpencil (remote area) atau
dimana ada bahaya yang tidak terduga kecuali tersedia alat
komunikasi yang menghubungkan langsung dengan pekerja lain
yang berdekatan.

c)

Pengendalian operasional eksplorasi
Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, dilakukan hal-hal
sebagai berikut:
1)

mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko yang muncul
pada kegiatan eksplorasi termasuk penyakit endemik yang
ada pada area eksplorasi;

2)

melakukan pengendalian terhadap risiko yang muncul
secara memadai;

7419
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3)

menyediakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
secara memadai serta tenaga teknis pertambangan yang
berkompeten yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
eksplorasi; dan

4)

menyediakan sarana, prasarana dan peralatan secara
memadai

serta

Tenaga

Teknis

Pertambangan

yang

Berkompeten yang diperlukan untuk pengelolaan keadaan
darurat.
9.

Keselamatan Tambang Permukaan
Keselamatan tambang permukaan mencakup hal sebagai berikut:
a)

Cara kerja yang aman
KTT

menjamin

setiap

kegiatan

di

tambang

permukaan

dilaksanakan dengan aman. Cara kerja yang aman pada
tambang permukaan disesuaikan dengan kondisi dan metode
penambangan yang digunakan.
b)

Rencana Kerja Tambang Permukaan
Dalam merencanakan tambang permukaan agar memperhatikan
keselamatan operasional yang meliputi:
1)

kemiringan lereng tambang dan timbunan;

2)

geometri permuka kerja;

3)

tahapan penambangan;

4)

dimensi jalan tambang dan jalan angkut;

5)

sistem penyaliran;

6)

bendungan;

7)

rencana penanganan material lumpur dan penanganan
pergerakan tanah;

8)

dimensi tanggul pengaman;

9)

perencanaan peledakan; dan

10) penanganan lubang bekas tambang.
c)

Operasional Tambang Permukaan
Keselamatan dalam operasional tambang permukaan mencakup
kegiatan sebagai berikut:

7420

1)

pembersihan lahan;

2)

penggalian, pemuatan, dan pengangkutan tanah penutup;
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3)

penimbunan tanah penutup;

4)

penggalian, pemuatan, dan pengangkutan bahan tambang;

5)

penataan lahan;

6)

pekerjaan pendukung tambang permukaan;

Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka
6 di atas memperhatikan:
1) kesesuaian

peralatan

yang

digunakan

pada

tambang

permukaan;
2) tata cara pengoperasian peralatan tambang;
3) pengaturan lalu-lintas tambang;
4) sistem komunikasi dan supervisi;
5) rasio pengawas operasional;
6) kualifikasi pekerja dan pengawas; dan
7) pengendalian bahaya dan risiko.
10. Keselamatan Tambang Bawah Tanah
KTT menjamin setiap kegiatan di tambang bawah tanah dilaksanakan
dengan aman. Cara kerja yang aman pada tambang bawah tanah
disesuaikan

dengan

kondisi

dan

metode

penambangan

yang

digunakan.
a.

Jalan Keluar pada Tambang Bawah Tanah
KTT agar memastikan bahwa setiap jalan yang menghubungkan
ke

tempat

kerja

yang

disediakan

untuk

orang

memiliki

konstruksi yang sesuai dan dirawat dengan baik, aman, dan
mudah digunakan untuk berjalan serta bebas dari rintangan.
Pada setiap area kerja di tambang bawah tanah tersedia paling
kurang 2 (dua) buah jalan keluar yang mengarah ke permukaan,
kecuali:
1)

pada kondisi pembuatan sumuran;

2)

pembuatan jalan keluar ke permukaan atau terowongan
lain yang terhubung ke permukaan;

3)

pembuatan terowongan eksplorasi atau terowongan yang
bukan untuk tujuan produksi; dan

4)

area lain yang sudah dikaji
kemungkinan orang terjebak.

7421

risiko

dan penanganan
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KTT menyediakan tatacara penyelamatan diri dalam hal terjadi
gangguan yang mengakibatkan pada salah satu jalan keluar
tidak dapat digunakan.
b.

Perlindungan Tempat Kerja pada Tambang Bawah Tanah
KTT melindungi tempat kerja pada tambang bawah tanah
dengan melakukan pengamanan terhadap:

c.

1)

corongan bijih;

2)

daerah berbahaya; dan/atau

3)

sumuran dan bukaan.

Penerangan pada Tambang Bawah Tanah
KTT

memastikan

setiap

tambang

bawah

tanah

memiliki

penerangan yang cukup. Pekerja tambang yang masuk ke dalam
tambang bawah tanah agar dilengkapi dengan lampu kedap gas.
d.

Komunikasi pada Tambang Bawah Tanah
KTT memastikan bahwa alat dan sistem komunikasi pada
operasi tambang bawah tanah dapat berfungsi dengan baik
untuk menghubungkan antar karyawan di dalam tambang
bawah tanah dan antara orang di tambang bawah tanah dengan
orang di permukaan. Apabila keseluruhan sistem komunikasi
mati atau tidak berfungsi, semua pekerja dalam tambang bawah
tanah segera dievakuasi keluar ke permukaan. Komunikasi pada
tambang bawah tanah meliputi:
1)

alat dan sistem komunikasi;

2)

persyaratan alat dan sistem komunikasi tambang bawah
tanah;

e.

3)

tata cara komunikasi dalam keadaan bahaya; dan

4)

petugas pengatur komunikasi.

Sumuran dan Derek pada Tambang Bawah Tanah
KTT memastikan bahwa setiap sumuran, lubang naik, lubang
turun, dan jalan melereng termasuk perlengkapannya terpasang
kokoh dan aman serta memastikan bahwa pengoperasiannya
dilakukan dengan aman. Sumuran dan derek pada tambang
bawah tanah meliputi:
1)

7422

sumuran dan kegunaannya;
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2)

angkutan orang melalui sumuran, lubang turun, lubang
naik dan jalan melereng;

3)

angkutan material dan bahan tambang melalui sumuran,
lubang turun, lubang naik dan jalan melereng;

4)

spesifikasi derek dan perlengkapannya;

5)

pengoperasian derek;

6)

pemeriksaaan kawat dan peralatan pengaman;

7)

kawat derek;

8)

pemeriksaaan alat pengikat;

9)

persyaratan juru derek;

10) sinyal;
11) pembuatan sumuran dan pengamanannya;
12) pemeriksaan umum, uji coba dan perawatan sumuran; dan
13) sumuran yang sudah tidak dipakai.
f.

Alat Pemanjat Lubang Naik pada Tambang Bawah Tanah
Penggunaan alat pemanjat lubang naik untuk pengangkutan
orang hanya dapat dilakukan apabila alat pemanjat lubang naik
telah memenuhi persyaratan setelah dilakukan pemeriksaan dan
pengujian. Alat pemanjat lubang naik pada tambang bawah
tanah meliputi:

g.

1)

konstruksi dan peralatan;

2)

tata cara kerja yang aman; dan

3)

pemeriksaan dan uji coba.

Pengangkutan Pada Tambang Bawah Tanah
KTT membuat peraturan mengenai pengangkutan di tambang
bawah tanah untuk menjamin kegiatan operasi tambang yang
aman dari setiap sistem pengangkutan dan terhindarnya orang
dari cidera yang disebabkan oleh sistem pengangkutan yang
digunakan. Pengangkutan pada tambang bawah tanah terdiri
atas:

7423

1)

jalan pengangkutan;

2)

konstruksi jalan rel;

3)

kemiringan memanjang lorong pengangkut;

4)

lubang perlindungan manusia;
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5)

peralatan sistem pengangkutan;

6)

motor bakar;

7)

pengisian bahan bakar dan baterai serta penyimpanan
kendaraan;

8)

pengangkutan orang;

9)

ketentuan kanopi atau kabin pada kendaraan bergerak
bebas dengan kemudi;

10) pencegahan kendaraan meluncur;
11) komunikasi pada sistem pengangkutan;
12) pemeriksaan dan uji coba sistem pengangkutan sebelum
dioperasikan;
13) pengoperasian sistem pengangkutan;
14) kawat dan gelendong;
15) jalan pada pengangkutan dengan ban berjalan (conveyor)
dan jarak bebas;
16) komunikasi dan sinyal ban berjalan;
17) pengaman ban berjalan;
18) rantai berjalan pada permukaan tambang batubara;
19) perawatan; dan/atau
20) pemeriksaan dan pengujian.
h.

Ventilasi pada Tambang Bawah Tanah
KTT menjamin tersedianya aliran udara bersih yang cukup
untuk semua tempat kerja. Apabila dalam sistem ventilasi
tambang terdeteksi adanya gas yang mudah terbakar dan
meledak, maka KTT segera melakukan tindakan pengamanan
khusus

untuk

memperbaiki

kondisi

tersebut.

Pengaturan

ventilasi pada tambang bawah tanah meliputi:
1)

perencanaan sistem ventilasi;

2)

jalan masuk udara;

3)

standar dan pengukuran ventilasi, termasuk di dalamnya
penyediaan gas detektor;

7424

4)

ventilasi alam;

5)

kipas angin utama;
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i.

6)

sistem kipas angin tambahan dan kipas angin cadangan;

7)

pemasangan kipas angin penguat;

8)

jaringan ventilasi; dan

9)

pencegahan kebocoran udara.

Penirisan Gas Metana pada Tambang Bawah Tanah
Pada setiap tambang yang mempunyai sistem penirisan gas
metana agar memiliki prosedur penirisan gas serta peralatan
yang digunakan sesuai untuk keperluan penirisan gas metana.
Pengaturan penirisan gas metana terdiri atas:
1)

alat deteksi gas metana;

2)

pemantauan kandungan gas metana pada pengoperasian
lokomotif atau kendaraan berkemudi;

3)

peralatan dan pengawas;

4)

lubang bor, pipa penirisan dan keran;

5)

bangunan tertutup tempat pompa isap gas metana dan
kalorimeter; dan/atau

6)
j.

pembuangan gas metana.

Pencegahan

Terhadap

Penyulutan

Gas

dan

Debu

Mudah

Menyala pada Tambang Bawah Tanah
Apabila

di

dalam

tambang

bawah

tanah

berbahaya

gas

ditemukan gas metana, agar dilakukan pencegahan penyulutan
gas dan tindakan pencegahan tersebut terus dilakukan selama
bahaya masih ada. Pencegahan terhadap penyulutan gas dan
debu mudah menyala meliputi:
1)

pencegahan terhadap penyulutan gas metana;

2)

pemeriksaan gas metana;

3)

pemeriksaan gas metana di sekitar peralatan listrik atau
mesin diesel;

4)

pemeriksaan gas metana sebelum menggugurkan batuan
atap;

7425

5)

lokasi pengukuran gas metana;

6)

pencegahan terhadap debu mudah menyala;

7)

pengambilan percontoh debu;
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8)

pengamanan

kendaraan

pada

pengangkutan

debu

batubara;
9)

penghambat untuk mencegah meluasnya nyala lidah api;

10) pemeriksaan pra gilir kerja; dan
11) pemeriksaan harian dan mingguan.
k.

Pencegahan Kebakaran di Tambang Bawah Tanah
Hal yang dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran di
tambang bawah tanah meliputi:
1)

benda terlarang di tambang bawah tanah;

2)

penggunaan api di bawah tanah;

3)

penyimpanan cairan mudah terbakar di bawah tanah;

4)

bahan mudah terbakar;

5)

daerah sekitar tambang;

6)

sarana masuk tambang;

7)

tindakan pengamanan di bawah tanah;

8)

penempatan sarana pemadam kebakaran;

9)

persediaan dan penyaluran air;

10) pos pemadam kebakaran;
11) penyelamatan dari ruang tertutup;
12) pencegahan terhadap kobaran api atau diperkirakan api
akan berkobar;
13) sistem peringatan bawah tanah; dan
14) pintu penahan dan pengendali api.
l.

Kontrol Batuan, Penyangga dan Cara Melakukannya
Kontrol batuan, penyangga, dan cara melakukannya terdiri atas:

7426

1)

permuka kerja;

2)

penyangga alami;

3)

pilar pengaman dan pilar mahkota;

4)

penyangga sistematis;

5)

kayu penyangga;

6)

penyangga baja, wire mesh, shotcrete, cable bolt;

7)

pemasangan baut batuan (rock bolting);

8)

batuan lepas dan batuan mudah runtuh;
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9)

pemeriksaan kondisi batuan;

10) ketentuan untuk atap lorong dengan kondisi tertentu;
11) ketentuan umum pemasangan penyangga;
12) pemasangan penyangga pengganti;
13) menunda pemasangan atau memindah penyangga;
14) memasang dan melepas penyangga bertenaga;
15) perbaikan kondisi berbahaya;
16) pengguguran batuan (scaling);
17) pengamanan pengeboran;
18) upaya pengamanan terhadap semburan batuan (rock burst)
dan/atau
19) pemantauan dan pengendalian kegempaan.
m.

Penirisan Air Tambang Bawah Tanah
Tempat kerja di bawah tanah bebas dari akumulasi atau aliran
air yang dapat membahayakan para pekerja dan mempunyai
sistem penirisan air untuk mengeluarkan kelebihan air dari
dalam tambang. Penirisan air tambang bawah tanah terdiri atas:
1)

bendungan dan dinding penutup;

2)

pengaman dasar sumuran; dan/atau

3)

penanganan lumpur basah (wet muck).

11. Keselamatan Kapal Keruk/Isap
Keselamatan kapal keruk/isap mencakup hal sebagai berikut:
a)

Cara Kerja yang Aman
KTT menjamin setiap kegiatan pada Kapal Keruk, Kapal Isap
Produksi, dan Ponton Isap Produksi dilaksanakan dengan aman.

b)

Kapal Keruk
Pada setiap kapal keruk memiliki seorang kepala kapal keruk
yang

bertugas

memimpin,

mengatur,

dan

mengawasi

keselamatan kerja pengoperasian kapal keruk. Untuk dapat
beroperasi setiap kapal keruk memenuhi syarat sebagai berikut:
1)

7427

stabil dan laik operasi;
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2)

dilengkapi dengan ruang kendali dan ruang operator
pembangkit tenaga listrik yang kedap suara serta ruang
makan yang memenuhi persyaratan kesehatan;

3)

mempunyai pompa balast atau lensa yang selalu dalam
kondisi dan berfungsi baik;

4)

menyediakan buku peraturan kerja dan buku jurnal teknik
yang disahkan oleh KTT dan disosialisasikan kepada
seluruh pekerja kapal keruk;

c)

5)

peralatan dan fasilitas keselamatan kerja; dan

6)

sinyal gilir kerja dan sinyal tanda bahaya.

Kapal Isap Produksi
Pada setiap kapal isap produksi memiliki seorang kepala kapal
isap

produksi

yang

bertugas

memimpin,

mengatur,

dan

mengawasi keselamatan kerja dalam pengoperasian kapal isap
produksi. Untuk dapat beroperasi, setiap kapal isap produksi
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1)

dapat menggunakan penggerak berupa propeller, kawat
ataupun penggerak lain sesuai perkembangan teknologi dan
kebutuhan;

2)

stabil dan laik operasi;

3)

dilengkapi dengan ruang kendali dan ruang operator yang
kedap

suara

serta

ruang

makan

yang

memenuhi

persyaratan kesehatan.
4)

setiap kapal isap produksi memiliki pompa yang selalu
dalam kondisi baik;

5)

menyediakan buku peraturan kerja dan buku jurnal teknik
yang disahkan oleh KTT dan disosialisasikan kepada
seluruh pekerja kapal isap produksi;

d)

6)

peralatan keselamatan kerja; dan

7)

sinyal gilir kerja dan sinyal tanda bahaya.

Ponton Isap Produksi
Untuk dapat beroperasi, setiap ponton isap produksi memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1)

7428

mendapatkan pengawasan dari KTT;
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2)

dilengkapi dengan alat keselamatan;

3)

area operasi ponton isap produksi dibatasi dengan jarak
maksimum 1 (satu) mil laut dari pantai dan/atau dengan
kedalaman air laut tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter;

4)

stabilitas ponton mampu menopang berat beban yang
diizinkan dan gaya dari luar;

5)

hanya dioperasikan pada siang hari; dan

6)

hanya dapat dipindahkan dari satu daerah kerja ke daerah
kerja lainnya dengan keputusan tertulis KTT.

12. Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
Pengelolaan Keselamatan Kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian
meliputi:
a)

Cara kerja yang aman
PTL menjamin setiap kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian
dilaksanakan dengan aman. Cara kerja yang aman pada
kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian disesuaikan dengan
metode dan komoditasnya serta mengacu kepada ketentuan
yang berlaku.

b)

Pengendalian operasional pengolahan dan/atau pemurnian
Dalam melaksanakan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian
dilakukan hal-hal sebagai berikut:
1)

mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko yang muncul
pada kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian khususnya
logam panas dan bahaya ledakan;

2)

melakukan pengendalian terhadap risiko yang muncul
secara memadai;

3)

menyediakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan
pada pengolahan dan/atau pemurnian yang layak;

4)

menyediakan
Berkompeten

Tenaga
dalam

dan/atau pemurnian;

7429

Teknis

pelaksanaan

Pertambangan
kegiatan

yang

pengolahan

7430
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

: 1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

:

7 Mei 2018

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
A.

RUANG LINGKUP
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
(SMKP Minerba) yang terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Pertambangan dan Keselamatan Operasi (KO) Pertambangan, diterapkan
oleh Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi,
IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian, dan perusahaan jasa pertambangan.
Penerapan SMKP Minerba terdiri atas elemen sebagai berikut:

B.

1.

kebijakan;

2.

perencanaan;

3.

organisasi dan personel;

4.

implementasi;

5.

pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut;

6.

dokumentasi; dan

7.

tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
PADA PEMEGANG IUP EKSPLORASI, IUPK EKSPLORASI, IUP OPERASI
PRODUKSI,

IUPK

OPERASI

PRODUKSI

DAN

PERUSAHAAN

JASA

PERTAMBANGAN
1.

Kebijakan
Dalam elemen kebijakan, Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi,
IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan Perusahaan Jasa
Pertambangan mengikuti prinsip dasar sebagai berikut:
a.

Penyusunan kebijakan
Dalam

penyusunan

kebijakan,

mempertimbangkan

tinjauan awal dan masukan dari para pekerja tambang.
b.

Isi kebijakan
1)

7431

mencakup visi, misi, dan tujuan; dan

hasil
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2)

berkomitmen

dalam

melaksanakan

K3

dan

KO

Pertambangan.
c.

Penetapan kebijakan
Disahkan oleh pimpinan tertinggi dari pemegang IUP Eksplorasi,
IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi
atau perusahaan jasa pertambangan.

d.

Komunikasi kebijakan
Hasil dari penetapan kebijakan, dilakukan dokumentasi secara
teratur serta dijelaskan dan disebarluaskan kepada pekerja
tambang dan orang yang diberi izin masuk oleh Kepala Teknik
Tambang (KTT).

e.

Tinjauan kebijakan
Dalam

hal

penyesuaian

peninjauan
kondisi

oleh

manajemen

secara

berkala

maka

dilakukan

terhadap

kebijakan

keselamatan pertambangan yang telah ditetapkan.
2.

Perencanaan
Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi,
IUPK Operasi Produksi, dan perusahaan jasa pertambangan dalam
menyusun perencanaan keselamatan pertambangan berpedoman
pada:
a.

hasil proses penelaahan awal yang mencakup:
1)

sistematika bisnis proses dan interaksi proses;

2)

penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan standar; dan

3)

peninjauan

terhadap

kebijakan

Keselamatan

Pertambangan.
b.

Manajemen risiko
Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima) kegiatan yang terdiri
atas komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan konteks
risiko, identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pengendalian
risiko, serta pemantauan dan peninjauan.

c.

Identifikasi

dan

kepatuhan

terhadap

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.
d.

Penetapan tujuan, sasaran, dan program yang meliputi:
1)

pembuatan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan,
serta pendokumentasian tujuan, sasaran, dan program
Keselamatan Pertambangan dan selaras dengan kebijakan
serta dapat diukur; dan
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2)

tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan
ditetapkan

dan

disahkan

oleh

Komite

Keselamatan

Pertambangan.
e.

Rencana kerja, anggaran, dan biaya
Melakukan penetapan rencana kerja, anggaran, dan biaya aspek
Keselamatan Pertambangan yang mendapat persetujuan dari
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai
kewenangannya.

3.

Organisasi dan Personel
Dalam elemen organisasi dan personel mengikuti pedoman sebagai
berikut:
a.

penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang dengan ketentuan untuk penerapan SMKP
Minerba,

struktur

organisasi

Keselamatan

Pertambangan

diintegrasikan ke dalam struktur organisasi;
b.

penunjukan

KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau

Kepala Kapal Keruk/Isap;
c.

penunjukan PJO untuk Perusahaan Jasa Pertambangan;

d.

pembentukan dan penetapan Bagian K3 Pertambangan dan
Bagian KO Pertambangan;

e.

penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknis;

f.

penunjukan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten;

g.

pembentukan

dan

penetapan

Komite

Keselamatan

Pertambangan;
h.

penunjukan Tim Tanggap Darurat;

i.

seleksi dan penempatan personel;

j.

penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
serta kompetensi kerja;

k.

penyusunan,

penetapan,

dan

penerapan

komunikasi

Keselamatan Pertambangan;
1.

pengelolaan administrasi Keselamatan Pertambangan; dan

m.

penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian partisipasi,
konsultasi, motivasi, dan kesadaran.

4.

Implementasi
Dalam

melaksanakan

implementasi

atas

Pertambangan meliputi:
a.
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pelaksanaan pengelolaan operasional;

pemenuhan

kegiatan
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b.

pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja;

c.

pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja;

d.

pelaksanaan pengelolaan KO pertambangan;

e.

pengelolaan bahan peledak dan peledakan;

f.

penetapan sistem perancangan dan rekayasa;

g.

penetapan sistem pembelian;

h.

pemantauan dan pengelolaan perusahaan jasa pertambangan;

i.

pengelolaan keadaan darurat;

j.

penyediaan

dan

penyiapan

pertolongan

pertama

pada

kecelakaan; dan
k.
5.

pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan.

Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Untuk

mengukur

keberhasilan

SMKP

Minerba

maka

perlu

melakukan pemantauan, evaluasi dan melaksanakan tindak lanjut
atas hasil evaluasi terhadap rencana dan penerapan SMKP Minerba
tersebut, serta mendokumentasikannya. Dalam hal ini berpedoman
pada:
a.

pemantauan dan pengukuran kinerja;

b.

inspeksi pelaksanaan keselamatan pertambangan;

c.

evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya yang terkait;

d.

hasil laporan dari penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya,
kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan data rekaman
penyakit akibat kerja;

6.

e.

evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan;

f.

audit internal penerapan SMKP Minerba; dan

g.

rencana perbaikan dan tindak lanjut.

Dokumentasi
Dalam

elemen

dokumentasi,

Pemegang

IUP

Eksplorasi,

IUPK

Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan
Perusahaan Jasa Pertambangan melaksanakan hal sebagai berikut:
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a.

penyusunan manual SMKP Minerba;

b.

pengendalian dokumen;

c.

pengendalian rekaman; dan

d.

penetapan jenis dokumen dan rekaman.
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7.

Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja
Untuk

menilai

peningkatan

dan

kebutuhan

akan

perubahan

terhadap SMKP Minerba dilakukan:
a.

tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan dapat
digunakan dasar bagi manajemen, dalam penentuan kebijakan
atas proses peningkatan kinerja keselamatan pertambangan;

b.

tinjauan

manajemen

dipimpin

oleh

manajemen

tertinggi

pemegang izin; dan
c.

dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan
hasilnya didokumentasikan.

C.

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN
KHUSUS PADA PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK
PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN.
1.

Kebijakan
Dalam elemen kebijakan, pemegang IUP Operasi Produksi Khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian mengikuti prinsip dasar
sebagai berikut:
a.

penyusunan kebijakan
Dalam

penyusunan

kebijakan,

mempertimbangkan

hasil

tinjauan awal dan masukan dari para pekerja.
b.

isi kebijakan
1)

mencakup visi, misi, dan tujuan; dan

2)

berkomitmen dalam melaksanakan K3 dan KO Pengolahan
dan/atau Pemurnian.

c.

penetapan kebijakan
Disahkan oleh pimpinan tertinggi dari pemegang IUP Operasi
Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

d.

komunikasi kebijakan
Hasil dari penetapan kebijakan, dilakukan dokumentasi secara
teratur serta dijelaskan dan disebarluaskan kepada pekerja dan
orang yang diberi izin masuk oleh Penanggungjawab Teknik dan
Lingkungan (PTL).

e.

tinjauan kebijakan
Dalam

hal

penyesuaian

kondisi

keselamatan

pengolahan

ditetapkan.
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peninjauan

oleh

secara

manajemen,
berkala

dan/atau

maka

dilakukan

terhadap

kebijakan

pemurnian

yang

telah
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2.

Perencanaan
Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian dalam menyusun perencanaan keselamatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian berpedoman pada:
a.

hasil proses penelaahan awal yang mencakup:
1)

sistematika bisnis proses dan interaksi proses;

2)

penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan standar; dan

3)

peninjauan terhadap kebijakan Keselamatan Pengolahan
dan/atau pemurnian.

b.

manajemen risiko.
Proses manajemen risiko meliputi 5 (lima) kegiatan terdiri atas
komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan konteks risiko,
identifikasi bahaya dan penilaian risiko, pengendalian risiko,
serta pemantauan dan peninjauan.

c.

identifikasi

dan

kepatuhan

terhadap

ketentuan

peraturan

perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait.
d.

penetapan tujuan, sasaran, dan program
1)

pembuatan, penetapan, penerapan, dan pemeliharaan,
serta pendokumentasian tujuan, sasaran, dan program
Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian dan selaras
dengan kebijakan serta dapat diukur; dan

2)

tujuan, sasaran, dan program Keselamatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian ditetapkan dan disahkan oleh Komite
Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian.

e.

rencana kerja, anggaran dan biaya.
Melakukan penetapan rencana kerja, anggaran, dan biaya aspek
Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, yang mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai kewenangannya.

3.

Organisasi dan Personel
Dalam elemen organisasi dan personel mengikuti pedoman sebagai
berikut:
a.

penyusunan dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang.
Untuk

penerapan

Pemurnian,

SMKP

struktur

khusus

organisasi

Pengolahan

Keselamatan

dan/atau
Pengolahan

dan/atau Pemurnian diintegrasikan dalam struktur organisasi.
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b.

penunjukan PTL;

c.

penunjukan

PJO

untuk

perusahaan

jasa

pada

kegiatan

pengolahan dan/atau pemurnian;
d.

pembentukan dan penetapan Bagian K3 Pengolahan dan/atau
Pemurnian dan Bagian KO Pengolahan dan/atau Pemurnian;

e.

penunjukan pengawas operasional dan pengawas teknis;

f.

penunjukan

Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten

bidang pengolahan dan/atau pemurnian;
g.

pembentukan dan penetapan Komite Keselamatan Pengolahan
dan/atau Pemurnian;

h.

penunjukan Tim Tanggap Darurat;

i.

seleksi dan penempatan personel;

j.

penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
serta kompetensi kerja;

l.

penyusunan,

penetapan,

dan

penerapan

komunikasi

Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian;
1.

pengelolaan administrasi Keselamatan Pengolahan dan/atau
Pemurnian; dan

m.

penyusunan, penerapan, dan pendokumentasian partisipasi,
konsultasi, motivasi, dan kesadaran.

4.

Implementasi
Dalam

melaksanakan

Pengolahan

dan/atau

implementasi
Pemurnian

atas

pemenuhan

berdasarkan

kegiatan

perencanaan,

meliputi:
a.

pelaksanaan pengelolaan operasional;

b.

pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja;

c.

pelaksanaan pengelolaan kesehatan kerja;

d.

pelaksanaan pengelolaan KO Pengolahan dan/atau Pemurnian;

e.

penetapan sistem perancangan dan rekayasa;

f.

penetapan sistem pembelian;

g.

pengelolaan keadaan darurat;

h.

penyediaan

dan

penyiapan

pertolongan

pertama

pada

kecelakaan; dan
i.
5.

pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan.

Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Untuk mengukur keberhasilan SMKP maka pemegang IUP Operasi
Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian melakukan
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pemantauan, evaluasi, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil
evaluasi terhadap rencana dan penerapan SMKP khusus Pengolahan
dan/atau Pemurnian tersebut, serta mendokumentasikannya. Dalam
hal ini berpedoman pada:
a.

pemantauan dan pengukuran kinerja;

b.

inspeksi

pelaksanaan

keselamatan

pengolahan

dan/atau

pemurnian;
c.

evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan persyaratan lainnya yang terkait;

d.

hasil laporan dari penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya,
kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan data rekaman
penyakit akibat kerja;

e.

evaluasi

pengelolaan

administrasi

keselamatan

pengolahan

dan/atau pemurnian;
f.

audit internal penerapan SMKP khusus Pengolahan dan/atau
Pemurnian; dan

g.

6.

rencana perbaikan dan tindak lanjut.

Dokumentasi
Dalam elemen dokumentasi, Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus
untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian melaksanakan hal sebagai
berikut:

7.

a.

penyusunan manual SMKP;

b.

pengendalian dokumen;

c.

pengendalian rekaman; dan

d.

penetapan jenis dokumen dan rekaman.

Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja
Untuk

menilai

peningkatan

dan

kebutuhan

akan

perubahan

terhadap SMKP khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan:
a.

tinjauan hasil dari tindak lanjut rencana perbaikan.
Dapat digunakan dasar bagi manajemen, dalam penentuan
kebijakan

atas

proses

peningkatan

kinerja

Keselamatan

Pengolahan dan/atau Pemurnian
b.

tinjauan

manajemen

dipimpin

oleh

manajemen

tertinggi

perusahaan pemegang izin; dan
c.
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dilakukan secara berkala dan hasilnya didokumentasikan.
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D.

AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP)
Sebagai pengukuran kinerja dan pencapaian penerapan SMKP, maka
perlu dilakukan audit pencapaian tingkat penerapan SMKP tersebut. Pada
kegiatan audit ini dibagi menjadi:
1.

audit internal, audit yang dilakukan oleh internal perusahaan; dan

2.

audit eksternal, audit yang dilakukan oleh lembaga yang telah
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Proses pelaksanaan audit internal dan eksternal, menggunakan skema
yang mengacu pada standar:
1.

2.

3.

4.

5.

7439

permulaan audit:
a)

penentuan kelayakan audit;

b)

penunjukan ketua tim audit;

c)

pemilihan tim audit;

d)

penetapan tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit; dan

e)

pelaksanaan kontak awal dengan auditi.

pelaksanaan tinjauan dokumen:
a)

peninjauan dokumen sistem manajemen; dan

b)

penentuan kecukupan dokumen terhadap kriteria audit.

persiapan untuk kegiatan audit lapangan:
a)

penyiapan rencana audit;

b)

penugasan tim audit; dan

c)

penyiapan dokumen kerja.

pelaksanaan kegiatan audit lapangan:
a)

pelaksanaan rapat pembukaan;

b)

komunikasi selama audit;

c)

tugas dan tanggung jawab pemandu dan pengamat;

d)

pengumpulan dan verifikasi informasi;

e)

perumusan temuan audit;

f)

penyiapan kesimpulan audit; dan

g)

pelaksanaan rapat penutupan.

penyiapan, pengesahan dan penyampaian laporan audit:
a)

penyiapan laporan audit; dan

b)

pengesahan dan penyampaian laporan audit.

6.

penyelesaian audit; dan

7.

pelaksanaan tindak lanjut audit.
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN

NOMOR

:

1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

:

7 Mei 2018 Maret 2018

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN

LINGKUNGAN

HIDUP

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
A.

RUANG LINGKUP
1.

Pedoman pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral
dan batubara meliputi:
a.

pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan eksplorasi;

b.

pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan konstruksi;

c.

pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan;

d.

pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pengangkutan;

e.

pengelolaan

lingkungan

hidup

kegiatan

pengolahan

dan/atau

perusakan

dan/atau pemurnian;
f.

pemantauan lingkungan hidup;

g.

penanggulangan

pencemaran

lingkungan hidup;
h.

sistem

pengelolaan

perlindungan

lingkungan

hidup

pertambangan; dan
i.
2.

penghargaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup pertambangan
mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1,
meliputi kegiatan:
a.

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan

hidup

pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;
b.

penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila
terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

B. ACUAN
1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);
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2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4.

Peraturan

Pemerintah

Pelaksanaan

Kegiatan

Nomor
Usaha

23

Tahun

2010

Pertambangan

tentang

Mineral

dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6186);
5.

Peraturan
Pembinaan

Pemerintah
dan

Nomor

Pengawasan

55

Tahun

2010

Penyelenggaraan

tentang

Pengelolaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik

Indonesia

Tahun

2010

Nomor

85,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
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Tambahan
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6.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010

Nomor

138, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5172);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

8.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015
tentang

Kementerian

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
261Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan
yang

Baik

dan

Pengawasan

Pertambangan

Mineral

dan

Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
596);
C.

PENGERTIAN
1.

Pertambangan,

Mineral,

Batubara,

Pertambangan

Mineral,

Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha
Pertambangan

yang

selanjutnya

disebut

IUP,

Izin

Usaha

Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP
Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang
selanjutnya

disebut

IUP

Operasi

Produksi,

Izin

Usaha

Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut
IUPK Eksplorasi, Izin Usaha pertambangan Khusus Operasi
Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi,
Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi, Penambangan,
Pengolahan dan Pemurnian, Reklamasi, Pascatambang adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
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2.

Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan adalah upaya
penanganan

dampak

terhadap

lingkungan

hidup

yang

ditimbulkan akibat dari kegiatan pertambangan.
3.

Pemantauan lingkungan hidup pertambangan adalah upaya
pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
akibat dari kegiatan pertambangan.

4.

Tanah zona pengakaran adalah lapisan horizon tanah yang
mengandung unsur hara yang dapat berfungsi sebagai media
tanam.

5.

Batuan/tanah penutup adalah batuan/tanah yang menutupi
secara in situ mineral dan/atau batubara.

6.

Tambang bawah tanah adalah suatu metode penambangan
untuk mendapatkan komoditas mineral dan/atau batubara yang
kegiatannya dilakukan di bawah permukaan bumi.

7.

Air tambang adalah air yang berada di lokasi dan/atau berasal
dari

proses

kegiatan

pertambangan,

baik

penambangan,

penimbunan maupun pengolahan yang harus dikelola sebelum
dilepas ke media lingkungan hidup.
8.

Air larian permukaan adalah air hujan yang melimpas pada
wilayah

pertambangan

dan

bukan

akibat

kegiatan

pertambangan.
9.

Air asam tambang adalah air yang bersifat asam akibat oksidasi
mineral sulfida pada kegiatan pertambangan.

10. Air kerja adalah air yang digunakan dalam proses pengolahan
dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral maupun
batubara.
11. Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan yang
disusun

sebagai

acuan

dalam

pelaksanaan

kegiatan

pertambangan yang memuat aspek teknis dan lingkungan untuk
jangka waktu satu tahun kalender.
12. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang berupa
Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan

Hidup,

Upaya

Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, atau
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.
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D.

KEGIATAN
1.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Eksplorasi
Dalam

melaksanakan

kegiatan

eksplorasi,

Pemegang

IUP

Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK
Operasi Produksi wajib melakukan pengelolaan lingkungan
hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup
dengan

tujuan

untuk

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
a.

Pembukaan Lahan Kegiatan Eksplorasi
1)

Rencana pembukaan lahan untuk kegiatan eksplorasi
dicantumkan dalam rencana kerja tahunan.

2)

Pemegang

IUP

dan

IUPK

menyiapkan

sarana

pengelolaan lingkungan dalam rangka pengendalian
erosi dan sedimentasi sebelum melakukan pembukaan
lahan.
3)

Pembukaan

lahan

dilaksanakan

sesuai

dengan

rencana kerja tahunan yang disetujui.
b.

Pembuatan Jalan Akses Eksplorasi
1)

Jalan

untuk

akses

pada

kegiatan

eksplorasi

diupayakan menggunakan jalan yang sudah ada.
2)

Pembuatan jalan akses untuk kegiatan eksplorasi
hanya dapat dilakukan apabila di lokasi eksplorasi
tersebut belum terdapat jalan akses.

3)

Pembukaan lahan untuk pembuatan jalan diupayakan
seoptimal mungkin.

c.

Pembuatan Sumur Uji dan Parit Uji
1)

Pemegang

IUP

dan

IUPK

menyiapkan

fasilitas

pengelolaan lingkungan dalam rangka pengendalian
erosi dan sedimentasi sebelum melakukan pembuatan
sumur uji dan parit uji.
2)

Tanah dan/atau batuan penutup yang terambil pada
kegiatan

pembuatan

sumur

uji

dan

parit

uji

ditempatkan pada lokasi yang aman dalam rangka
menghindari erosi.
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d.

Pengeboran
1)

Pemegang

IUP

dan

IUPK

menyiapkan

fasilitas

pengelolaan lingkungan sebelum melakukan kegiatan
pengeboran eksplorasi.
2)

Fasilitas

pengelolaan

lingkungan

ditujukan

untuk

pengendalian erosi dan sedimentasi, perlindungan
terhadap kualitas air permukaan, serta perlindungan
terhadap kontaminasi bahan berbahaya dan beracun
dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke media
lingkungan hidup. Fasilitas pengelolaan lingkungan
tersebut meliputi:
a)

saluran drainase;

b)

kolam pengendap; dan

c)

wadah penampung limbah bahan berbahaya dan
beracun

dan

bukan

bahan

berbahaya

dan

beracun.
e.

Kajian Geokimia
1)

Dalam hal terdapat potensi air asam tambang dan
pelindian logam, pemegang IUP dan IUPK melakukan
kajian geokimia.

2)

Kajian geokimia tersebut sedikitnya meliputi:
a)

identifikasi

potensi

pembentukan

air

asam

tambang

2.

b)

pencegahan pembentukan air asam tambang; dan

c)

penanggulangan air asam tambang

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Konstruksi
Dalam

melaksanakan

kegiatan

konstruksi,

Pemegang

IUP

Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi

Khusus

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian

wajib

melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sesuai
dengan dokumen lingkungan hidup dengan tujuan untuk
pencegahan

dan

penanggulangan

perusakan lingkungan hidup.
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a.

Pembukaan Lahan Untuk Kegiatan Konstruksi
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi membuat rencana pembukaan lahan sebelum
melakukan

pembukaan

lahan

untuk

kegiatan

konstruksi.
2)

Pembukaan lahan disertai dengan penyiapan sarana
pengelolaan lingkungan dalam rangka pengendalian
erosi dan sedimentasi.

3)

Pembukaan

lahan

dilaksanakan

sesuai

dengan

rencana kerja tahunan yang disetujui.
4)

Melakukan pemisahan dan pengelolaan tanah zona
pengakaran pada lahan yang akan digunakan untuk
kegiatan tambang, timbunan, sarana dan prasarana.

b.

Pembangunan Sarana dan Prasarana
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi dalam membangun sarana dan prasarana
pertambangan dilengkapi dengan sarana pengelolaan
lingkungan.

2)

Sarana dan prasarana pertambangan yang dilengkapi
dengan fasilitas pengelolaan lingkungan dapat berupa:
a)

perumahan dan/atau perkantoran;

b)

fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;

c)

jalan tambang;

d)

jalan angkut;

e)

pelabuhan;

f)

bengkel;

g)

fasilitas pencucian kendaraan;

h)

tempat penimbunan dan stasiun pengisian bahan
bakar cair;

i)

tempat penyimpanan sementara limbah bahan
berbahaya dan beracun;

3)

j)

gudang umum;

k)

sarana pembibitan; dan

l)

fasilitas kesehatan.

Fasilitas pengelolaan lingkungan dibuat dalam rangka
pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup terdiri atas:
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a)

drainase;

b)

kolam pengendap;

c)

kolam

perangkap

limbah

cair

terkontaminasi

hidrokarbon;
d)

instalasi pengolahan air limbah;

e)

tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah
organik,

sampah

terkontaminasi

anorganik

limbah

bahan

dan

sampah

berbahaya

dan

beracun; dan/atau
f)

wadah penampung limbah bahan berbahaya dan
beracun.

4)

Media

lingkungan

hidup

yang

terkontaminasi

hidrokarbon atau bahan kimia lainnya pada sarana
dan prasarana pertambangan dilakukan pengelolaan
sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.
5)

Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap
fasilitas pengelolaan lingkungan agar tetap berfungsi
dengan baik.

c.

Pembuatan Jalan Akses
Pengelolaan lingkungan hidup pada jalan akses kegiatan
konstruksi meliputi:
1)

pembuatan saluran drainase di sisi kiri dan/atau
kanan jalan akses;

2)

saluran drainase di sisi kiri dan/atau kanan jalan
akses dialirkan ke kolam pengendap yang berfungsi
dengan baik;

3)

melaksanakan program pemeliharaan terhadap jalan
akses, drainase, dan kolam pengendap; dan

4)

pembuatan jalan akses disesuaikan dengan rencana
kerja tahunan yang telah disetujui.

d.

Pengelolaan lingkungan hidup pada bengkel meliputi:
1)

pembuatan dasar lantai bengkel yang kedap fluida
untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah oleh
hidrokarbon atau bahan kimia lainnya;

2)

melengkapi bengkel dengan kolam perangkap limbah
cair terkontaminasi hidrokarbon;
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3)

pembangunan atap yang dilengkapi dengan talang air
untuk mengarahkan air hujan langsung ke drainase;
dan

4)

dalam

hal

peralatan

bengkel
berat

dan

digunakan
kendaraan,

untuk

perbaikan

maka

dibangun

fasilitas pencucian kendaraan yang dilengkapi dengan
kolam pengendap dan kolam perangkap limbah cair
terkontaminasi hidrokarbon.
e.

Pengelolaan lingkungan hidup pada fasilitas pengisian
bahan bakar cair meliputi:
1)

stasiun pengisian bahan bakar cair yang digunakan
untuk keperluan pengisian bahan bakar kendaraan
dan alat berat dilengkapi dengan atap penahan air
hujan, lantai yang kedap fluida, tanggul pengaman,
drainase, dan fasilitas perangkap hidrokarbon untuk
mencegah terjadinya tumpahan dan/atau ceceran
bahan bakar cair ke media lingkungan hidup; dan

2)

unit pengisian tangki bahan bakar cair bergerak yang
digunakan untuk keperluan pengisian bahan bakar ke
dalam mesin generator listrik, kendaraan, dan alat
berat, dilengkapi dengan peralatan untuk mencegah
terjadinya tumpahan dan/atau ceceran bahan bakar
cair ke media lingkungan hidup.

f.

Generator listrik yang menggunakan bahan bakar cair
paling

sedikit

dilengkapi

dengan

fasilitas

pengelolaan

lingkungan terdiri atas:
1)

saluran drainase;

2)

sarana perangkap hidrokarbon; dan/atau

3)

sarana penampungan limbah bahan berbahaya dan
beracun.

g.

Kolam Pengendap
1)

Kolam pengendap dibangun di lokasi yang stabil dan
dibuat dengan memenuhi:
a)

desain

teknis

kegiatannya; dan
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b)

jarak

aman

dengan

badan

sungai,

lokasi

bangunan perumahan penduduk, fasilitas umum,
lahan pertanian dan lahan perkebunan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2)

Pembuatan kolam pengendap dilakukan dengan:
a)

penebasan vegetasi/tanaman;

b)

pengupasan

dan

pengelolaan

tanah

zona

pengakaran; dan
c)

pemadatan

dasar

kolam

sampai

memenuhi

kriteria desain sesuai kaidah teknis.
3)

Kolam pengendap dilengkapi:
a)

akses

pemeliharaan

dan

pemantauan

yang

terpelihara dengan baik;
b)

alat yang berfungsi menghentikan aliran air di
titik keluar menuju badan perairan umum jika
terjadi pelampauan baku mutu lingkungan hidup
pada titik keluar (outlet) kolam pengendap;

c)

sarana pengukur debit air pada titik keluar kolam
pengendap; dan

d)

papan informasi hasil pemantauan kualitas air
limbah pertambangan.

4)

Kolam pengendap dipelihara secara berkala supaya
berfungsi dengan baik.

3.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Penambangan
a. Dalam melaksanakan kegiatan penambangan, Pemegang
IUP

Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib

melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan
sesuai dengan dokumen lingkungan hidup dengan tujuan
untuk

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.
b. Dalam

melakukan

pembukaan

lahan

untuk

kegiatan

penambangan, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi

Produksi

melakukan

tahapan

meliputi:
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3)

pengupasan dan pengelolaan lapisan tanah zona
pengakaran.

c.

Dalam

melakukan

pembukaan

lahan

untuk

kegiatan

penambangan, Pemegan IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi

Produksi

menyiapkan

fasilitas

pengelolaan

lingkungan terdiri atas:
1)

saluran drainase;

2)

kolam pengendap; dan/atau

3)

sarana kendali erosi lainnya.

d. Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

atau

IUPK

Operasi

Produksi mempertimbangkan kecukupan volume tanah
zona pengakaran untuk perencanaan kegiatan reklamasi
hingga akhir umur tambang.
e.

Tanah

zona

pengakaran

sedapat

mungkin

langsung

digunakan untuk revegetasi.
f.

Dalam hal tanah zona pengakaran tidak dapat langsung
digunakan, maka dilakukan penyimpanan pada lokasi yang
dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan lingkungan untuk
menghindari terjadinya kontaminasi, erosi dan genangan,
serta dilakukan upaya untuk menjaga kualitas tanah zona
pengakaran yang disimpan.

g.

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

dalam

Produksi

melakukan

mempertimbangkan

jarak

atau

kegiatan

aman

IUPK

Operasi

penambangan

terhadap

bangunan

perumahan penduduk, fasilitas umum, situs sejarah, cagar
budaya, badan perairan umum, lahan pertanian dan
perkebunan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
h. Kegiatan penambangan mempertimbangkan kajian hidrologi
dan hidrogeologi sehingga air permukaan dan air tanah
terhindar dari pencemaran dan/atau perusakan.
i.

Penambangan

yang

menggunakan

kegiatan

peledakan

tidak boleh menimbulkan gangguan dan/atau kerusakan
terhadap

rumah,

bangunan

lingkungan di sekitarnya.
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j.

Penimbunan Batuan Penutup
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

dalam

melakukan

penimbunan

batuan

penutup mengutamakan pengisian kembali lubang
bekas tambang dengan mempertimbangkan aspek
konservasi mineral dan batubara.
2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi melakukan penimbunan batuan penutup
berdasarkan kajian:
a)

geoteknik;

b)

geokimia batuan penutup; dan

c)

hidrologi

yang

termasuk

di

dalamnya

pengendalian erosi dan sedimentasi.
3)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi melakukan penimbunan batuan penutup di
luar bekas tambang berdasarkan kajian jarak aman
terhadap bangunan perumahan penduduk, fasilitas
umum, badan perairan umum, lahan pertanian dan
perkebunan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
4)

Sebelum dilakukan penimbunan batuan penutup di
area

penimbunan,

dilaksanakan

tahapan

yang

meliputi:
a)

pembersihan vegetasi; dan

b)

pengupasan dan pengelolaan lapisan tanah zona
pengakaran.

k. Pengelolaan Air Larian Permukaan, Air Tambang, dan Air
Asam Tambang
Air larian permukaan dan air tambang dikelola dengan baik
sebagai

upaya

pencegahan

atas

potensi

pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.
l.

Pengelolaan Air Larian Permukaan dan Air Tambang
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
dalam

melakukan

kegiatan

pengelolaan yang meliputi:
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1)

mengalirkan air tambang melalui saluran drainase
yang

berfungsi

dengan

baik

menuju

kolam

pengendap sebelum dilepaskan ke badan perairan
umum;
2)

air tambang sebelum dilepas ke badan perairan
umum wajib

memenuhi baku mutu lingkungan

hidup

ketentuan

sesuai

peraturan

perundang-

undangan; dan
3)

mengalirkan air larian permukaan yang mengarah ke
lokasi tambang dari lahan sekitar tambang yang
tidak terganggu melalui saluran pengalih/pengelak.

m. Pengelolaan Air Asam Tambang
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi melakukan kajian geokimia batuan untuk
mengetahui adanya potensi terbentuknya air asam
tambang.

2)

Dalam hal terdapat potensi terbentuknya air asam
tambang, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi melakukan pencegahan terhadap
pembentukan air asam tambang.

3)

Pencegahan

terhadap

pembentukan

air

asam

tambang terdiri atas:
a)

manajemen penempatan batuan penutup;

b)

pengkapsulan (dry cover);

c)

metode perendaman (wet cover);

d)

pencampuran
dengan

material

material

yang

pembentuk
tidak

asam

berpotensi

membentuk asam atau bersifat basa; dan/atau
e)

penggunaan metode lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4)

Dalam hal telah dilakukan pencegahan terhadap
pembentukan

air

asam

tambang

tetapi

masih

terbentuk air asam tambang, maka pemegang IUP
Operasi

Produksi

dan

IUPK

Operasi

Produksi

melakukan penanggulangan terhadap terbentuknya
air asam tambang sampai memenuhi baku mutu
lingkungan

hidup

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan sebelum dilepas ke
badan perairan umum.
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5)

Penanggulangan terhadap terbentuknya air asam
tambang terdiri atas:
a) cara aktif; dan/atau
b) cara pasif.

6)

Penanggulangan terhadap terbentuknya air asam
tambang dengan cara aktif terdiri atas:
a) penggunaan bahan kimia penetral asam seperti
kapur, soda kaustik; dan/atau
b) penggunaan

metode

lainnya

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7)

Penanggulangan terhadap terbentuknya air asam
tambang dengan cara pasif terdiri atas:
a) lahan basah;
b) open limestone channel; dan/atau
c) penggunaan

metode

lainnya

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
n. Tambang Bawah Tanah
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi dalam melakukan kegiatan tambang bawah
tanah memperhatikan hal sebagai berikut:
a)

mengidentifikasi dan mengkaji potensi penurunan
permukaan tanah (subsidence);

b)

melakukan pemantauan penurunan permukaan
tanah sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;
dan

c)

melakukan pemulihan fungsi lahan yang rusak
akibat

penurunan

permukaan

tanah

karena

kegiatan tambang bawah tanah.
2)

Air penyaliran dari tambang bawah tanah dikelola
hingga memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

sebelum dilepas ke badan perairan umum.
3)

Kegiatan tambang bawah tanah dilakukan dengan
mencegah penurunan kualitas air tanah dan/atau air
permukaan.
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o.

Tambang Semprot
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi pada kegiatan tambang semprot melakukan
pengelolaan lingkungan meliputi:
a)

pengupasan

tanah

penutup

terlebih

dahulu

sebelum mengoperasikan semprotan air; dan
b)
2)

pengelolaan tanah penutup.

Luas

daerah

semprot

genangan

disesuaikan

akibat

dengan

kegiatan
luas

tambang

lahan

yang

direncanakan dalam rencana kerja tahunan yang
disetujui.
3)

Pasir sisa hasil pencucian diutamakan untuk menjadi
material pengisi lubang bekas tambang.

4)

Kegiatan pengisian lubang bekas tambang dilanjutkan
dengan kegiatan penebaran tanah penutup dan/atau
tanah zona pengakaran untuk keperluan revegetasi.

5)

Penggunaan

air

kerja

pada

tambang

semprot

diutamakan menggunakan sirkulasi tertutup.
p. Tambang Kapal Keruk Darat
1)

Tambang kapal keruk darat merupakan kegiatan
tambang

yang

dilakukan

di

darat

dengan

menggunakan ponton isap darat dan kapal keruk
darat.
2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

menyesuaikan

luasan

daerah

genangan

akibat kegiatan pengerukan dengan rencana kerja
tahunan yang disetujui.
3)

Penggunaan air kerja pada kegiatan tambang kapal
keruk

darat

diutamakan

menggunakan

sirkulasi

tertutup.
4)

Pasir sisa hasil pencucian diutamakan untuk menjadi
material pengisi lubang bekas tambang.

5)

Kegiatan pengisian lubang bekas tambang dilanjutkan
dengan kegiatan penebaran tanah penutup dan/atau
tanah zona pengakaran untuk keperluan revegetasi.
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6)

Dalam melakukan kegiatan penambangan dengan
kapal keruk darat dilakukan pencegahan terjadinya
ceceran atau tumpahan hidrokarbon atau bahan kimia
lainnya.

7)

Dalam hal kegiatan kapal keruk darat memerlukan
tambahan air dari lingkungan sekitar, maka dilakukan
kajian hidrologi.

q. Tambang Kapal Keruk Laut
1)

Tambang

kapal

keruk

laut

merupakan

kegiatan

tambang yang dilakukan di laut dengan menggunakan
ponton isap, kapal isap, dan kapal keruk.
2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi dalam melakukan kegiatan penambangan
dengan menggunakan kapal keruk melakukan:
a)

pengelolaan kualitas air laut;

b)

pencegahan dan penanggulangan terhadap abrasi
dan/atau pendangkalan pantai; dan

c)
3)

perlindungan keanekaragaman hayati.

Dalam melakukan kegiatan penambangan dengan
kapal keruk dilakukan pencegahan terjadinya ceceran
atau tumpahan hidrokarbon atau bahan kimia lainnya
ke perairan laut.

4)

Dalam

hal

terjadinya

ceceran

atau

tumpahan

hidrokarbon atau bahan kimia lainnya ke perairan laut
dilakukan

pengelolaan

sesuai

dengan

ketentuan

keruk

disediakan

peraturan perundang-undangan.
5)

Pada

kegiatan

tambang

kapal

fasilitas pengelolaan lingkungan yang terdiri atas
tempat sampah serta wadah penampungan limbah
bahan berbahaya dan beracun.
r.

Tambang Ekstraksi Cair (Solution Mining)
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi dalam melaksanakan kegiatan penambangan
dengan metode tambang ekstraksi cair, melakukan
pengelolaan lingkungan sebagai berikut:
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a)

pengelolaan dan pemantauan kualitas air tanah;

b)

pembuatan sumur pantau;
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2)

c)

daur ulang air kerja; dan/atau

d)

pemantauan penurunan permukaan tanah;

Dalam melakukan kegiatan penambangan dengan
metode tambang ekstraksi cair dilakukan pencegahan
terjadinya

kontaminasi

bahan

kimia

ke

media

lingkungan hidup.
3)

Dalam hal terjadinya kontaminasi bahan kimia ke
media lingkungan hidup dilakukan pengelolaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Pengangkutan
a.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,
dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau
Pemurnian dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan
wajib

melakukan

pengelolaan

lingkungan

hidup

pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup.
b.

Pengelolaan

lingkungan

pengangkutan

untuk

hidup

dalam

meminimalkan

kegiatan

konsentrasi

debu

hingga memenuhi baku mutu udara ambien yang dilakukan
dengan:
1)

penyiraman jalan secara rutin;

2)

penghijauan;

3)

pembatasan kecepatan kendaraan;

4)

penyemprotan debu di ban berjalan; dan/atau

5)

ban berjalan dilengkapi dengan atap penutup dan
sistem pembersihan return belts.

c.

Kegiatan pengangkutan hasil pengolahan komoditas dengan
menggunakan pipa dilakukan pemeriksaan berkala pada
instalasi pemipaan untuk mencegah potensi kebocoran
dan/atau kerusakan.

d.

Kegiatan

pembongkaran

pemuatan komoditas
mengupayakan

barang

di pelabuhan

pencegahan

perusakan lingkungan hidup.

7457

dan

peralatan

dilakukan

pencemaran

serta

dengan

dan/atau
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e.

Dalam

hal

terjadinya

tumpahan

pada

kegiatan

pengangkutan bahan berbahaya dan beracun serta limbah
bahan berbahaya dan beracun pada media lingkungan
hidup,

maka

dilakukan

pengelolaan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.

Pengelolaan Lingkungan pada Kegiatan Pengolahan dan/atau
Pemurnian
a.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,
dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau
Pemurnian
dan/atau

dalam

melaksanakan

pemurnian

wajib

kegiatan

pengolahan

melakukan

pengelolaan

lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen
lingkungan hidup dengan tujuan untuk pencegahan dan
penanggulangan

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan hidup.
b.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi,
dan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau
Pemurnian

dalam

melakukan

kegiatan

pengolahan

dan/atau pemurnian diupayakan menggunakan air kerja
secara sirkulasi tertutup.
c.

Air

yang

keluar

pemurnian

dari

dialirkan

fasilitas
melalui

pengolahan

saluran

dan/atau

drainase

yang

berfungsi dengan baik menuju ke fasilitas pengolahan air
limbah dan memenuhi baku mutu lingkungan hidup sesuai
ketentuan

peraturan

perundangan-undangan

sebelum

dilepas ke badan perairan umum.
d.

Emisi

cerobong

dari

fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.

Debu

yang

ditangkap

pada

fasilitas

pengendalian

pencemaran udara yang tidak digunakan lagi dikelola
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.

Dalam hal terjadinya tumpahan dan/atau ceceran bahan
kimia ke media lingkungan hidup, dilakukan pengelolaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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g.

Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau
pemurnian yang mengandung bahan radioaktif, dilakukan
pengelolaan

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.
h.

Dalam melakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian
bijih emas tidak menggunakan air raksa (Hg).

i.

Sisa hasil proses pengolahan dan/atau pemurnian yang
merupakan

limbah

bahan

berbahaya

dan

beracun

dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
j.

Fasilitas

penyimpanan

dan/atau

pemurnian

dioperasikan

sesuai

perundang-undangan,

sisa
agar

hasil

proses

dirancang,

dengan

dibangun,

ketentuan

sehingga

pengolahan

aman

dan

peraturan
dan

tidak

menimbulkan pencemaran terhadap air permukaan dan air
tanah.
k.

Fasilitas

penyimpanan

sisa

hasil

proses

pengolahan

dan/atau pemurnian yang dibangun di darat berupa
bendungan limbah tambang (tailing), dilengkapi sistem
tanggap darurat dan rencana mitigasi kegagalan struktur.
l.

Sisa hasil proses pengolahan dan/atau pemurnian yang
ditempatkan di bawah laut, dilakukan pengelolaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m.

Pelindian Timbunan Bijih (Heap Leach)
1)

Desain dan konstruksi fasilitas pelindian timbunan
bijih (heap leach) mempertimbangkan curah hujan,
dan

kondisi

topografi

sehingga

air

lindian

tidak

mengalir ke badan perairan umum.
2)
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Fasilitas pelindian timbunan bijih dilengkapi dengan:
a)

sistem sirkulasi air kerja tertutup;

b)

lapisan kedap fluida (liner system);

c)

sumur pantau;

d)

parit keliling dan kolam pengaman;

e)

sistem pemantauan kebocoran; dan

f)

sistem tanggap darurat lingkungan.
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3)

Dalam

melakukan

pelindian
terjadinya

kegiatan

timbunan

bijih

kontaminasi

pengolahan

dilakukan

bahan

dengan

pencegahan

kimia

ke

media

lingkungan hidup.
4)

Dalam hal terjadinya kontaminasi bahan kimia ke
media lingkungan hidup, dilakukan pengelolaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.

Pemantauan Lingkungan Hidup
a.

Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK
Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi Khusus
Pengolahan

dan/atau

Pemurnian

wajib

melakukan

pemantauan lingkungan hidup dan menyusun tata cara
baku

pemantauan

lingkungan

hidup

pertambangan

sesuai dengan dokumen lingkungan hidup dengan tujuan
untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.
b.

Pemantauan lingkungan hidup antara lain: pemantauan
kualitas air permukaan, kualitas dan kuantitas air tanah,
kualitas air laut, kualitas air limbah, kualitas tanah,
kualitas

udara,

keanekaragaman

hayati,

penurunan

permukaan tanah, atau erosi dan sedimentasi.
c.

Pemantauan lingkungan hidup dilakukan oleh tenaga
teknis yang berkompeten serta menggunakan peralatan
pantau yang standar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

7.

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan
Hidup
a.

Tata cara baku penanggulangan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang disusun oleh KTT
meliputi:

b.

1)

penyiapan ketentuan dan prosedur;

2)

penyiapan personil dan tim yang berkompeten;

3)

penyiapan sarana, peralatan dan bahan; dan

4)

kesiapsiagaan dan tanggap darurat lingkungan.

Upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang dilakukan oleh KTT meliputi:
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1)

identifikasi

sumber

pencemaran

dan/atau

perusakan lingkungan hidup beserta dampak yang
ditimbulkan;
2)

tindakan perbaikan terhadap sumber pencemaran
dan/atau

perusakan

lingkungan

hidup

beserta

dampak yang ditimbulkan; dan
3)

pemantauan

dan

evaluasi

terhadap

tindakan

perbaikan yang telah dilakukan.
8.

Sistem

Pengelolaan

Perlindungan

Lingkungan

Hidup

lingkungan

hidup

Pertambangan
Dalam

melaksanakan

pertambangan, setiap

pengelolaan

Pemegang IUP atau IUPK Operasi

Produksi yang memiliki dokumen lingkungan hidup berupa
analisis mengenai dampak lingkungan hidup menerapkan
sistem

pengelolaan

perlindungan

lingkungan

hidup

pertambangan yang meliputi:
a.

kebijakan

internal

pertambangan

yang

pengelolaan

lingkungan

ditandatangani

oleh

hidup

pimpinan

tertinggi perusahaan;
b.

perencanaan

pengelolaan

lingkungan

hidup

pertambangan yang terintegrasi dengan perencanaan
tambang;
c.

struktur organisasi yang menangani lingkungan hidup
pertambangan dan diisi oleh tenaga teknis pertambangan
yang berkompeten di bidang lingkungan pertambangan;

d.

pelaksanaan

pengelolaan

lingkungan

hidup

pertambangan;
e.

program evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup pertambangan;

f.

dokumentasi

pengelolaan

lingkungan

hidup

pertambangan; dan
g.

tinjauan manajemen terhadap pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup pertambangan.
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

: 1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

:

7 Mei 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG SERTA
PASCAOPERASI PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA
A.

RUANG LINGKUP
Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi
pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi:
1.

Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan
Rencana Pascaoperasi;

2.

Penilaian dan Persetujuan;

3.

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang;

4.

Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi;

5.

Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan
Pascatambang;

B.

6.

Penyerahan Lahan Reklamasi; dan

7.

Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi.

ACUAN
1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi
dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah
Nomor

23

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6186);
6.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan

Usaha

Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5142);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5172);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 782);

7464

- 218 -

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
C.

PENGERTIAN
1.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha
pertambangan

untuk

menata,

memulihkan,

dan

memperbaiki

kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali
sesuai peruntukannya.
2.

Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang,
adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir
sebagian

atau

seluruh

kegiatan

usaha

pertambangan

untuk

memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut
kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
3.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, Penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pascatambang.

4.

Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur
atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk
lepas atau padu.

5.

Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk
secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

6.

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan

kegiatan

penyelidikan

umum,

eksplorasi,

dan

studi

kelayakan.
7.

IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan

kegiatan

penyelidikan

umum,

eksplorasi,

dan

studi

kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
8.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah
selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi.
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9.

IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah
selesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan
kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan
khusus.

10. IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan

dan/atau

pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang
diberikan

kepada

perusahaan

untuk

membeli,

mengangkut,

mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang
mineral atau batubara hasil olahannya.
11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi,
bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari
bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan
lingkungan hidup.
12. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang
berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha
pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta
perencanaan Pascatambang.
13. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang
meliputi

konstruksi,

Penambangan,

pengolahan,

pemurnian,

termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian
dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
14. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
15. Pascaoperasi adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut
untuk memulihkan fungsi lingkungan dan sosial setelah berakhirnya
seluruh kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP,
adalah

wilayah

yang

diberikan

kepada

pemegang

Izin Usaha

Pertambangan.
17. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut
WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha
Pertambangan Khusus.
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18. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin
Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai
jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
19. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang
Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus
sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
20. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
Pemantauan

Hidup

atau

Upaya

Lingkungan,

atau

Pengelolaan
Surat

Lingkungan-Upaya

Pernyataan

Pengelolaan

Lingkungan.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Menteri

adalah

Menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan
tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Mineral dan Batubara.
D.

KEGIATAN
1.

PENYUSUNAN RENCANA REKLAMASI, RENCANA PASCATAMBANG,
DAN RENCANA PASCAOPERASI
a.

Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
1)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum
melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana
Reklamasi

tahap

Eksplorasi

berdasarkan

Dokumen

Lingkungan Hidup yang telah disetujui dengan jangka
waktu kegiatan Eksplorasi dengan rincian tahunan.
2)

Rencana

Reklamasi

tahap

Eksplorasi

sebagaimana

dimaksud meliputi:
a)

tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan
Eksplorasi;

b)

rencana pembukaan lahan kegiatan Eksplorasi yang
menyebabkan lahan terganggu;

c)
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program Reklamasi tahap Eksplorasi;
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d)

kriteria

keberhasilan

Reklamasi

tahap

Eksplorasi

meliputi standar keberhasilan penatagunaan lahan,
revegetasi, dan penyelesaian akhir; dan
e)
3)

rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi.

Rencana

biaya

Reklamasi

tahap

Eksplorasi

dihitung

berdasarkan:
a)

b)

biaya langsung, terdiri atas biaya:
1)

penatagunaan lahan; dan

2)

revegetasi;

biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
1)

mobilisasi dan demobilisasi alat;

2)

perencanaan Reklamasi;

3)

administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai
pelaksana Reklamasi tahap Eksplorasi; dan

4)
4)

supervisi.

Rencana

biaya

Reklamasi

tahap

Eksplorasi

memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat
pelaksanaan Eksplorasi.
5)

Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi
Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah, atau suku
bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang
dalam Dolar Amerika Serikat.

6)

Rencana biaya Reklamasi tahap Eksplorasi harus menutup
seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi
termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi yang
dilakukan oleh pihak ketiga.

7)

Penentuan biaya Reklamasi tahap Eksplorasi dihitung
berdasarkan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi seluas
lahan yang dibuka untuk kegiatan Eksplorasi.

8)

Pemegang

IUP

Eksplorasi

dan

IUPK

Eksplorasi

menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat
45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai
kegiatan Eksplorasi.
9)

Format penyusunan Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi
tercantum dalam Matrik 1.
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b.

Penyusunan Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi
1)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan
Hidup yang telah disetujui bersamaan dengan pengajuan
permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya.

2)

Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi disampaikan
untuk

jangka

waktu

5

(lima)

tahun

dengan

rincian

tahunan.
3)

Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi meliputi:
a)

tata guna lahan sebelum dan sesudah kegiatan tahap
Operasi Produksi;

b)

rencana pembukaan lahan untuk kegiatan tahap
Operasi Produksi yang menyebabkan lahan terganggu;

c)

program Reklamasi tahap Operasi Produksi;

d)

kriteria

keberhasilan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi dalam bentuk revegetasi meliputi standar
keberhasilan

penatagunaan

lahan,

revegetasi,

pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir;
e)

kriteria

keberhasilan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi dalam bentuk selain revegetasi (reklamasi
bentuk lain) berdasarkan kriteria keberhasilan yang
diajukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi berdasarkan kajian; dan
f)
4)

rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi.

Program

Reklamasi

dilaksanakan

tahap

dalam

Operasi

bentuk

Produksi

revegetasi

dapat

dan/atau

peruntukan lainnya yang terdiri atas:

5)

a)

area permukiman;

b)

pariwisata;

c)

sumber air; atau

d)

area pembudidayaan.

Tahapan kegiatan Reklamasi dalam bentuk revegetasi
meliputi kegiatan penatagunaan lahan, revegetasi, dan
pemeliharaan.
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6)

7)

8)

Penatagunaan lahan meliputi:
a)

penataan permukaan lahan;

b)

penebaran tanah zona pengakaran; dan

c)

pengendalian erosi dan pengelolaan air.

Revegetasi meliputi kegiatan:
a)

penanaman tanaman penutup;

b)

penanaman tanaman cepat tumbuh;

c)

penanaman tanaman jenis lokal; dan

d)

pemeliharaan tanaman.

Pada lahan yang sudah direvegetasi wajib dilakukan
pemeliharaan paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, yang
paling sedikit terdiri atas:
a)

pemupukan;

b)

pengendalian gulma, hama dan penyakit;

c)

penyulaman;

d)

pemeliharaan

sarana

pengendalian

erosi

dan

sedimentasi; dan
e)
9)

akses jalan.

Penebaran tanah zona pengakaran dilakukan setelah ada
hasil analisis kualitas tanah zona pengakaran.

10) Penatagunaan

lahan

yang

ditujukan

untuk

kegiatan

revegetasi dilakukan hingga lahan tersebut siap tanam.
11) Penatagunaan lahan yang ditujukan untuk peruntukan lain
selain revegetasi dilakukan hingga lahan tersebut stabil dan
siap difungsikan sesuai peruntukannya.
12) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang memiliki program reklamasi dalam bentuk revegetasi
wajib melakukan revegetasi setelah penatagunaan lahan
selesai dilaksanakan.
13) Pelaksanaan revegetasi wajib ditujukan untuk perlindungan
keanekaragaman hayati sesuai peruntukannya.
14) Dalam rangka mendukung kegiatan revegetasi, pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang
memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa analisis
mengenai dampak lingkungan hidup membuat sarana
pembibitan dengan fasilitas yang meliputi:
a)
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pengatur cahaya atau naungan;
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b)

fasilitas pengecambahan benih;

c)

saluran drainase;

d)

fasilitas penanganan media tumbuh;

e)

gudang sarana dan prasarana;

f)

fasilitas penyiraman; dan

g)

sistem administrasi.

15) Dalam fasilitas pembibitan dilakukan perawatan bibit
meliputi:
a)

pemberantasan gulma/hama/penyakit;

b)

penggantian tanaman yang batas waktu di pembibitan
sudah terlampaui; dan

c)

penyiraman dan pemupukan.

16) Fasilitas

pembibitan

dikelola

oleh

tenaga

teknis

pertambangan yang berkompeten.
17) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penambangan secara
teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib
dibuat rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan
lubang bekas tambang meliputi:
a)

stabilisasi lereng;

b)

pengamanan lubang bekas tambang (void);

c)

pemulihan

dan

pemantauan

kualitas

air

serta

pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (void)
sesuai dengan peruntukannya; dan
d)

pemeliharaan lubang bekas tambang (void).

18) Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi dihitung
berdasarkan:
a)

biaya langsung, terdiri atas biaya:
(1)

penatagunaan lahan;

(2)

revegetasi;

(3)

pencegahan

dan

penanggulangan

air

asam

tambang; dan
(4)

pekerjaan

sipil

sesuai

peruntukan

lahan

Pascatambang atau program reklamasi bentuk
lain; atau
(5)

pengelolaan dalam rangka pemanfaatan lubang
bekas tambang (void).

b)
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biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
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(1)

mobilisasi dan demobilisasi alat;

(2)

perencanaan Reklamasi;

(3)

administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai
pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi; dan

(4)

supervisi.

19) Rencana

biaya

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi

memperhitungkan nilai uang masa depan pada saat
pelaksanaan Operasi Produksi.
20) Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi
Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku
bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang
dalam Dolar Amerika Serikat.
21) Rencana biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi harus
menutup seluruh biaya pelaksanaan Reklamasi tahap
Operasi Produksi termasuk pelaksanaan Reklamasi tahap
Operasi Produksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.
22) Penentuan

rencana

luasan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi pada periode 5 (lima) tahun pertama disesuaikan
dengan ketersediaan lahan reklamasi, sedangkan biaya
Reklamasinya dihitung seluas lahan yang dibuka pada
periode 5 (lima) tahun pertama.
23) Format penyusunan rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi tercantum dalam Matrik 2.
24) Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi
berada di laut maka rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi pada wilayah tersebut wajib disampaikan dengan
memuat kegiatan yang meliputi:
a)

pengelolaan kualitas air laut;

b)

pencegahan

dan

penanggulangan

terhadap

abrasi

dan/atau pendangkalan pantai; dan
c)

perlindungan keanekaragaman hayati.

25) Dalam hal kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi
berada di sungai maka rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi

disesuaikan

dengan

ketentuan

perundang-undangan dan sedikitnya meliputi:
a)
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pengelolaan kualitas air sungai;

peraturan
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b)

pencegahan

dan

penanggulangan

terhadap

erosi

dan/atau pendangkalan sungai; dan
c)

Kestabilan sempadan sungai.

26) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib menyampaikan rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45
(empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya
periode Reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima)
tahun sebelumnya.
27) Dalam hal sisa umur tambang periode berikutnya kurang
dari 5 (lima) tahun, rencana Reklamasinya disusun sesuai
dengan sisa umur tambang.
c.

Penyusunan Rencana Pascatambang
1)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
menyampaikan rencana Pascatambang berdasarkan Studi
Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah
disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
persyaratan untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi.
2)

Dalam hal umur tambang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan
batuan kurang dari atau sama dengan 5 tahun, maka
pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam
menyusun rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
dimasukkan ke dalam rencana Pascatambang.

3)

Rencana Pascatambang memuat:
a)

profil wilayah, meliputi:
(1)

lokasi dan kesampaian wilayah;

(2)

kepemilikan dan peruntukan lahan;

(3)

rona lingkungan awal, meliputi peruntukan lahan,
morfologi,

air

permukaan,

air

tanah,

biologi

akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan
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ekonomi sesuai dengan Dokumen Lingkungan
Hidup yang telah disetujui; dan
(4)
b)

kegiatan lain di sekitar tambang.

deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan
cadangan awal, sistem dan metode Penambangan,
pengolahan

dan/atau

pemurnian,

serta

fasilitas

penunjang;
c)

rona lingkungan akhir lahan Pascatambang, meliputi
keadaan

cadangan

tersisa,

peruntukan

lahan,

morfologi, air permukaan dan air tanah, biologi akuatik
dan terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi;
d)

program Pascatambang, meliputi:
(1)

Reklamasi pada sisa lahan bekas tambang dan
lahan

di

luar

bekas

tambang

pada

saat

Pascatambang;
(2)

Reklamasi
pemegang

tahap
IUP

Operasi

dan

IUPK

Produksi
Operasi

untuk
Produksi

komoditas mineral bukan logam dan batuan
dengan umur tambang kurang dari atau sama
dengan 5 (lima) tahun;

e)

(3)

pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;

(4)

pemeliharaan hasil Reklamasi; dan

(5)

pemantauan.

organisasi,

termasuk

jadwal

pelaksanaan

Pascatambang;
f)

kriteria keberhasilan Pascatambang, meliputi standar
keberhasilan pada tapak bekas tambang, fasilitas
pengolahan dan/atau pemurnian, fasilitas penunjang,
dan pemantauan; dan

g)
4)

rencana biaya Pascatambang.

Rencana biaya Pascatambang dihitung berdasarkan:
a)

biaya langsung, terdiri atas biaya:
(1)
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pada tapak bekas tambang, terdiri atas biaya:
(a)

pembongkaran;

(b)

Reklamasi; dan

(c)

pengamanan semua bukaan tambang.
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(2)

pada fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian,
terdiri atas biaya:
(a)

pembongkaran;

(b)

Reklamasi; dan

(c)

pemulihan

(remediasi)

tanah

yang

terkontaminasi.
(3)

pada fasilitas penunjang, terdiri atas biaya:
(a)

pembongkaran;

(b)

Reklamasi;

(c)

penanganan

sisa

bahan

bakar

minyak,

pelumas, serta bahan kimia; dan
(d)

pemulihan

(remediasi)

tanah

yang

terkontaminasi.

b)

(4)

pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;

(5)

pemeliharaan; dan

(6)

pemantauan.

biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
(1)

mobilisasi dan demobilisasi alat;

(2)

perencanaan Pascatambang;

(3)

administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai
pelaksana Pascatambang; dan

(4)
5)

supervisi.

Biaya pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi diatur
dalam

rangka

meningkatkan

kewirausahaan

setelah

memasuki Pascatambang.
6)

Rencana biaya Pascatambang harus memperhitungkan nilai
uang masa depan pada saat pelaksanaan Pascatambang.

7)

Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi
Pemerintah apabila mata uang dalam Rupiah atau suku
bunga obligasi Dolar Amerika Serikat apabila mata uang
dalam Dolar Amerika Serikat.

8)

Rencana biaya Pascatambang harus menutup seluruh biaya
pelaksanaan

Pascatambang

termasuk

pelaksanaan

Pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
9)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi dalam
menyusun

rencana

Pascatambang

dengan pemangku kepentingan.
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10) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang dalam
peningkatan tahap Operasi Produksinya memiliki Dokumen
Lingkungan

Hidup

selain

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan Hidup atau UKL-UPL dalam menyusun rencana
Pascatambang

dapat

berkonsultasi

dengan

pemangku

kepentingan.
11) Pemangku kepentingan terdiri atas:
a)

Kementerian
dan/atau

Energi

dinas

dan

teknis

Sumber

pemerintah

Daya

Mineral

provinsi

yang

membidangi pertambangan mineral dan batubara;
b)

instansi terkait lainnya; dan

c)

masyarakat yang akan terkena dampak langsung
akibat kegiatan usaha pertambangan.

12) Hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan dibuat
dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para
pemangku

kepentingan

menjadi

bagian

rencana

Pascatambang yang diajukan bersamaan dengan pengajuan
permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya.
13) Format penyusunan Rencana Pascatambang tercantum
dalam Matrik 3.
14) Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi mengajukan perpanjangan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi, maka Pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mengajukan
perubahan rencana Pascatambang.
15) Untuk IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
komoditas mineral bukan logam dan batuan dengan umur
tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun,
rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi dimasukkan ke
dalam rencana Pascatambang.
16) Format penyusunan rencana Pascatambang IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral
bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang
dari atau sama dengan 5 (lima) tahun tercantum dalam
Matrik 4.
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d.

Penyusunan Rencana Pascaoperasi
1)

Pemegang
dan/atau

IUP

Operasi

Produksi

pemurnian

wajib

khusus

pengolahan

menyusun

rencana

Pascaoperasi berdasarkan Studi Kelayakan dan Dokumen
Lingkungan Hidup.
2)

Rencana Pascaoperasi disampaikan paling lambat 1 (satu)
tahun setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus
pengolahan dan/atau pemurnian dilengkapi dengan surat
pernyataan kesanggupan melaksanakan pascaoperasi.

3)

Rencana Pascaoperasi untuk IUP Operasi Produksi khusus
pengolahan dan/atau pemurnian memuat:
a)

profil wilayah, meliputi:
(1)

lokasi dan kesampaian wilayah;

(2)

kepemilikan dan peruntukan lahan;

(3)

rona lingkungan awal, meliputi peruntukan lahan,
air permukaan, air tanah, biologi akuatik dan
terestrial, serta sosial, budaya, dan ekonomi
sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup; dan

(4)

kegiatan lain di sekitar lokasi kegiatan pengolahan
dan/atau pemurnian.

b)

deskripsi kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian,
meliputi proses pengolahan dan/atau pemurnian serta
fasilitas penunjang;

c)

rona lingkungan akhir lahan Pascaoperasi, meliputi
peruntukan lahan, air permukaan dan air tanah,
biologi akuatik dan terestrial, serta sosial, budaya, dan
ekonomi;

d)

program Pascaoperasi, meliputi:
(1)

pembongkaran

fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian dan fasilitas penunjang;
(2)

Reklamasi pada lahan bekas fasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian dan fasilitas penunjang;

(3)

pengelolaan air tanah dan air permukaan;

(4)

stabilisasi fasilitas penyimpanan material sisa
hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
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(5)

pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi;

(6)

pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;
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(7)

pemeliharaan hasil Reklamasi; dan

(8)

pemantauan.

e)

organisasi, termasuk jadwal pelaksanaan Pascaoperasi;

f)

kriteria keberhasilan Pascaoperasi, meliputi standar
keberhasilan

pada

fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian, fasilitas penunjang, serta pemantauan;
dan
g)
4)

rencana biaya Pascaoperasi.

Rencana

biaya

Pascaoperasi

menutup

seluruh

biaya

pelaksanaan Pascaoperasi.
5)

Dalam

hal,

terdapat

kekurangan

biaya

untuk

menyelesaikan Pascaoperasi tetap menjadi tanggung jawab
pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

pengolahan

dan/atau pemurnian.
6)

Format

penyusunan

Rencana

Pascaoperasi

tercantum

dalam Matrik 5.
2.

PENILAIAN DAN PERSETUJUAN
a.

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

memberikan

penilaian

dan

persetujuan atas rencana Reklamasi tahap Eksplorasi dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterimanya rencana Reklamasi tahap Eksplorasi, tidak
termasuk

jumlah

hari

yang

diperlukan

untuk

penyempurnaan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
2)

Dalam hal rencana Reklamasi tahap Eksplorasi belum
memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atas nama Menteri
atau

gubernur

mengembalikan

sesuai
rencana

dengan
Reklamasi

kewenangannya
tahap

Eksplorasi

kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi
untuk disempurnakan.
3)

Pemegang IUP Ekplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib
menyampaikan

kembali

rencana

Reklamasi

tahap

Eksplorasi yang telah disempurnakan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana
Reklamasi tahap Eksplorasi.
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4)

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterimanya rencana Reklamasi tahap Eksplorasi atau
penyempurnaan

rencana

Reklamasi

tahap

Eksplorasi,

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

penyempurnaan

atau

tidak

memberikan

persetujuan,

saran

maka

rencana

Reklamasi tahap Eksplorasi yang disampaikan dianggap
disetujui.
5)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap
Eksplorasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan
rencana Eksplorasi atau Dokumen Lingkungan Hidup.

6)

Perubahan

rencana

Reklamasi

tahap

Eksplorasi

disampaikan kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka
waktu paling lambat tanggal 30 Juni pada tahun berjalan.
7)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

memberikan

penilaian

dan

persetujuan atas perubahan rencana Reklamasi tahap
Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari

kalender

sejak

diterimanya

perubahan

rencana

Reklamasi tahap Eksplorasi, tidak termasuk jumlah hari
yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana
Reklamasi tahap Eksplorasi.
8)

Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi
belum memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atas nama
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
mengembalikan

perubahan

rencana

Reklamasi

tahap

Eksplorasi kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK
Eksplorasi untuk disempurnakan.
9)

Pemegang IUP Ekplorasi atau IUPK Eksplorasi wajib
menyampaikan kembali perubahan rencana Reklamasi
tahap Eksplorasi yang telah disempurnakan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian perubahan
rencana Reklamasi tahap Eksplorasi.
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10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterimanya perubahan rencana Reklamasi tahap
Eksplorasi

atau

penyempurnaan

perubahan

rencana

Reklamasi tahap Eksplorasi, Direktur Jenderal atas nama
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak
memberikan saran penyempurnaan atau persetujuan, maka
perubahan rencana Reklamasi

tahap

Eksplorasi

yang

disampaikan dianggap disetujui.
11) Persetujuan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi termasuk
di dalamnya penetapan besaran Jaminan Reklamasi tahap
Eksplorasi sesuai jangka waktu Eksplorasi dengan rincian
tahunan.
b.

Penilaian dan Persetujuan Rencana Reklamasi Tahap Operasi
Produksi
1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

persetujuan

atas

memberikan

rencana

Reklamasi

penilaian
tahap

dan

Operasi

Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari kalender sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi diterbitkan, tidak termasuk jumlah hari yang
diperlukan

untuk

penyempurnaan

rencana

Reklamasi

tahap Operasi Produksi.
2)

Dalam hal rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal atas nama
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya
mengembalikan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi
Produksi untuk disempurnakan.

3)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

atau

IUPK

Operasi

Produksi wajib menyampaikan kembali rencana Reklamasi
tahap Operasi Produksi yang telah disempurnakan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau

sesuai

dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian
rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
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4)

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
diterbitkan atau sejak diterimanya penyempurnaan rencana
Reklamasi tahap Operasi Produksi, Direktur Jenderal atas
nama

Menteri

atau

gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya tidak memberikan persetujuan atau saran
penyempurnaan, maka rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi yang disampaikan dianggap disetujui.
5)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib melakukan perubahan atas rencana Reklamasi tahap
Operasi Produksi yang telah disetujui apabila terjadi
perubahan atas:
a)

sistem dan metoda Penambangan;

b)

kapasitas produksi;

c)

umur tambang;

d)

tata guna lahan; dan/atau

e)

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6)

Perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
disampaikan kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal

atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka
waktu paling lambat tanggal 30 Juni pada tahun berjalan.
7)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

memberikan

penilaian

dan

persetujuan atas perubahan rencana Reklamasi tahap
Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak diterimanya perubahan rencana
Reklamasi tahap Operasi Produksi, tidak termasuk jumlah
hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan
rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi.
8)

Dalam hal perubahan rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi belum memenuhi ketentuan Direktur Jenderal
atas

nama

Menteri

kewenangannya

atau

gubernur

mengembalikan

sesuai

perubahan

dengan
rencana

Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada pemegang IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi untuk
disempurnakan.
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9)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

atau

IUPK

Operasi

Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana
Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi

yang

telah

disempurnakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
tanggal pengembalian perubahan rencana Reklamasi tahap
Operasi Produksi.
10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterimanya perubahan rencana Reklamasi tahap
Operasi Produksi atau penyempurnaan perubahan rencana
Reklamasi tahap Operasi Produksi, Direktur Jenderal atas
nama

Menteri

atau

gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya tidak memberikan saran penyempurnaan
atau persetujuan, maka perubahan rencana Reklamasi
tahap

Operasi

Produksi

yang

disampaikan

dianggap

disetujui.
11) Persetujuan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
termasuk

di

dalamnya

penetapan

besaran

Jaminan

Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk jangka waktu 5
(lima) tahun dengan rincian tahunan.
c.

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pascatambang
1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

memberikan

penilaian

dan

persetujuan atas rencana Pascatambang dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP
Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan,
tidak

termasuk

jumlah

hari

yang

diperlukan

untuk

penyempurnaan rencana Pascatambang.
2)

Dalam

hal

rencana

Pascatambang

belum

memenuhi

ketentuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya mengembalikan
rencana Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi
Produksi

atau

disempurnakan.
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3)

Pemegang

IUP

Produksi

wajib

Operasi

Produksi

menyampaikan

atau

IUPK

kembali

Operasi
rencana

Pascatambang yang telah disempurnakan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana
Pascatambang.
4)

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender
sejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
diterbitkan atau sejak diterimanya penyempurnaan rencana
Pascatambang, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan
saran penyempurnaan atau persetujuan maka rencana
Pascatambang yang disampaikan dianggap disetujui.

5)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib melakukan perubahan atas rencana Pascatambang
yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
a)

Tata guna lahan;

b)

Dokumen studi kelayakan; dan/atau

c)

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6)

Perubahan rencana Pascatambang disampaikan kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat
2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan Penambangan.

7)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

memberikan

penilaian

dan

persetujuan atas perubahan rencana Pascatambang dalam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender
sejak diterimanya perubahan rencana Pascatambang, tidak
termasuk

jumlah

hari

yang

diperlukan

penyempurnaan perubahan rencana Pascatambang.
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8)

Dalam

hal

perubahan

rencana

Pascatambang

belum

memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal atas nama Menteri
atau

gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya

mengembalikan perubahan rencana Pascatambang kepada
pemegang

IUP

Operasi

Produksi

atau

IUPK

Operasi

atau

IUPK

Operasi

Produksi untuk disempurnakan.
9)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

Produksi wajib menyampaikan kembali perubahan rencana
Pascatambang yang telah disempurnakan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana
Pascatambang.
10) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari
kalender

sejak

diterimanya

perubahan

rencana

Pascatambang atau penyempurnaan rencana Pascatambang
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

penyempurnaan
rencana

atau

tidak

memberikan

persetujuan,

Pascatambang

yang

maka

saran

perubahan

disampaikan

dianggap

disetujui.
11) Persetujuan rencana Pascatambang termasuk di dalamnya
penetapan

besaran

Jaminan

Pascatambang,

jadwal

penempatan, dan jangka waktu penempatannya.
d.

Evaluasi dan Persetujuan Rencana Pascaoperasi
1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

memberikan

persetujuan

atas

rencana Pascaoperasi dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh) hari kalender sejak diterimanya dokumen
rencana Pascaoperasi.
2)

Dalam

hal

rencana

Pascaoperasi

belum

memenuhi

ketentuan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya mengembalikan
rencana

Pascaoperasi

kepada

pemegang

IUP

Operasi

Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian untuk
disempurnakan.
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3)

Pemegang

IUP

Operasi

dan/atau

pemurnian

Produksi

khusus

menyampaikan

pengolahan

kembali

rencana

Pascaoperasi yang telah disempurnakan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana
Pascaoperasi.
4)

Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender
sejak diterimanya penyempurnaan rencana Pascaoperasi
dari IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau
pemurnian, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan
saran penyempurnaan atau persetujuan, maka rencana
Pascaoperasi yang disampaikan dianggap disetujui.

5)

Pemegang

IUP

Operasi

Produksi

khusus

pengolahan

dan/atau pemurnian wajib melakukan perubahan atas
rencana Pascaoperasi yang telah disetujui apabila terjadi
perubahan atas:
a)

Dokumen studi kelayakan; dan/atau

b)

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh
instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

3.

JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG
a.

Jaminan Reklamasi
1)

Jaminan Reklamasi Tahap Eksplorasi
a)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
menyediakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
sesuai dengan penetapan besaran Jaminan Reklamasi
tahap Eksplorasi oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

b)

Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi ditempatkan
seluruhnya di awal sesuai dengan penentuan biaya
Reklamasi tahap Eksplorasi dan dimuat dalam rencana
kerja dan anggaran biaya Eksplorasi.
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c)

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran
biaya tahap Eksplorasi disetujui oleh Direktur Jenderal
atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.

d)

Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi berupa Deposito
Berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah di
Indonesia atas nama Direktur Jenderal atau gubernur
qq pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi
yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan
sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Eksplorasi.

e)

Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi ditempatkan
dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dolar Amerika
Serikat.

f)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan
pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk
mengubah jumlah jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
apabila:
(1)

terjadi perubahan atas rencana Eksplorasi; atau

(2)

biaya pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi
tidak sesuai dengan rencana Reklamasi tahap
Eksplorasi.

g)

Penempatan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
tidak

menghilangkan

kewajiban

pemegang

IUP

Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi untuk melaksanakan
Reklamasi.
h)

Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi
tahap Eksplorasi dari jaminan yang telah ditetapkan,
tetap

menjadi

tanggung

jawab

pemegang

IUP

Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi.
2)

Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
a)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib menyediakan Jaminan Reklamasi tahap
Operasi Produksi sesuai dengan penetapan besaran
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya.
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b)

Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk
periode

5

(lima)

tahun

pertama

ditempatkan

seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
c)

Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun,
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi sesuai
dengan umur tambang.

d)

Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk
periode 5 (lima) tahun berikutnya dapat ditempatkan
seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau
setiap

tahun,

berdasarkan

hasil

evaluasi

kinerja

tahap

Operasi

pengelolaan lingkungan.
e)

Penempatan

Jaminan

Reklamasi

Produksi setiap tahun dimuat dalam rencana kerja dan
anggaran biaya Operasi Produksi tahunan.
f)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

wajib

mengajukan

bentuk

Jaminan

Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada Menteri
melalui

Direktur

Jenderal

atau

gubernur

sesuai

dengan kewenangannya.
g)

Bentuk Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi
dapat berupa:
(1)

Rekening

Bersama

ditempatkan

pada

bank

Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur
Jenderal

atau

gubernur

dan

Pemegang

IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;
(2)

Deposito

Berjangka

ditempatkan

pada

bank

Pemerintah di Indonesia atas nama Direktur
Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP Operasi
Produksi

atau

IUPK

Operasi

Produksi

yang

bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan
sesuai dengan jadwal Reklamasi tahap Operasi
Produksi;
(3)

Bank

Garansi

Pemerintah
Nasional

di

penjaminan

di

yang

diterbitkan

Indonesia

Indonesia
sesuai

dengan

dengan

tahap Operasi Produksi; atau
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(4)

Cadangan Akuntansi (Accounting Reserve), dapat
ditempatkan

apabila

pemegang

IUP

Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi tersebut
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a)

terdaftar pada bursa efek di Indonesia dan
telah menempatkan sahamnya lebih dari 40%
(empat puluh persen) dari total saham yang
dimiliki; dan

(b)

mempunyai

jumlah

modal

disetor

tidak

kurang dari US$ 50.000.000,00 (lima puluh
juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana
yang

tercantum

dalam

akta

pendirian

perusahaan dan/atau perubahannya yang
disahkan oleh notaris.
h)

Jaminan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi

ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar
Amerika Serikat.
i)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya menetapkan bentuk
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi yang
ditempatkan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi.

j)

Dalam hal Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi
dalam

bentuk

Bank

Garansi

telah

habis

masa

berlakunya, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi wajib memperpanjang masa berlaku
jaminan sebelum dinyatakan secara tertulis dapat
dilepaskan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
k)

Tata cara penempatan Jaminan Reklamasi tahap
Operasi

Produksi

dilaksanakan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
l)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi
dalam

yang

bentuk

menempatkan
Cadangan

jaminan

Akuntansi

Reklamasi
(Accounting

Reserve) yang telah memenuhi persyaratan harus
menyampaikan

surat

pernyataan

penempatan

Jaminan Reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya.
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m)

Surat pernyataan penempatan Jaminan Reklamasi
dalam

bentuk

cadangan

akuntansi

(Accounting

Reserve) harus disertai dengan laporan keuangan
tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
n)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan
pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi untuk mengubah jumlah Jaminan Reklamasi
tahap Operasi Produksi apabila:
(1)

terjadi perubahan atas rencana Reklamasi tahap
Operasi Produksi; atau

(2)

biaya

pelaksanaan

kegiatan

Reklamasi

tahap

Operasi Produksi tidak sesuai dengan rencana
Reklamasi tahap Operasi Produksi.
o)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya dapat memerintahkan
pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi untuk mengubah bentuk jaminan Reklamasi
tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan:
(1)

kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi; dan/atau

(2)

kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

p)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

dapat

mengajukan

perubahan

bentuk

Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya.
q)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

kewenangannya

memberikan

persetujuan perubahan bentuk Jaminan Reklamasi
tahap Operasi Produksi berdasarkan pertimbangan
sebagai berikut:
(1)

kinerja pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi; dan/atau

(2)

kemampuan keuangan pemegang IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
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r)

Penempatan

Jaminan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
untuk

melaksanakan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi.
s)

Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi
tahap Operasi Produksi dari jaminan yang telah
ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

b.

Jaminan Pascatambang
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib menyediakan Jaminan Pascatambang sesuai dengan
besaran jaminan Pascatambang yang telah ditetapkan oleh
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya.

2)

Jaminan Pascatambang ditempatkan setiap tahun dan
dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya Operasi
Produksi tahunan.

3)

Penempatan

Jaminan

Pascatambang

dilakukan

dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
sesuai dengan jadwal penempatan Jaminan Pascatambang
yang ditetapkan dalam persetujuan rencana Pascatambang.
4)

Jaminan Pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2
(dua)

tahun

sebelum

memasuki

pelaksanaan

Pascatambang.
5)

Tata

cara

penempatan

Jaminan

Pascatambang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Matrik 6.
6)

Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi untuk IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan
mineral bukan logam dan batuan dengan umur tambang
kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun ditempatkan
seluruhnya sebagai bagian dari Jaminan Pascatambang.

7)

Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral
bukan logam dan batuan dengan umur kurang dari atau
sama dengan 5 (lima) tahun dilaksanakan sesuai dengan
Matrik 7.
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8)

Jaminan

Pascatambang

berupa

Deposito

Berjangka

ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama
Direktur Jenderal atau gubernur qq pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang bersangkutan
dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal
Pascatambang.
9)

Jaminan Pascatambang ditempatkan dalam bentuk mata
uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

10) Bentuk mata uang Jaminan Pascatambang yang telah
ditetapkan tidak dapat diubah.
11) Bunga deposito berjangka hanya dapat dicairkan pada saat
pencairan Jaminan Pascatambang.
12) Penempatan Jaminan Pascatambang tidak menghilangkan
kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.
13) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari
jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung
jawab pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi.
4.

PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
a.

Ketentuan
1)

Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK
Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan
Reklamasi sesuai dengan rencana Reklamasi yang telah
disetujui.

2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
wajib melaksanakan Pascatambang sesuai dengan rencana
Pascatambang yang telah disetujui.

3)

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dipimpin oleh
Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh tenaga teknis
pertambangan yang berkompeten dalam perencanaan dan
pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.

b.

Pelaksanaan Reklamasi
1)

Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi
a)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi yang telah
disetujui

pada

Eksplorasi.
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b)

Lahan

terganggu

meliputi

lahan

bekas

kegiatan

Eksplorasi yang tidak digunakan lagi.
c)

d)

Lahan bekas kegiatan Eksplorasi terdiri atas:
(1)

lahan bekas Eksplorasi; dan

(2)

lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi.

Lahan bekas kegiatan Eksplorasi antara lain meliputi
lubang pengeboran, sumur uji, dan parit uji.

e)

Lahan bekas fasilitas penunjang Eksplorasi antara lain
akses jalan Eksplorasi, base camp, helipad, dan/atau
workshop yang tidak digunakan lagi.

f)

Pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah tidak ada kegiatan Eksplorasi pada
lahan terganggu.

2)

Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
a)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

wajib

Operasi

Produksi

melaksanakan
pada

lahan

Reklamasi

tahap

terganggu

akibat

kegiatan Operasi Produksi.
b)

Lahan terganggu meliputi lahan bekas tambang dan
lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan
lagi.

c)

Lahan bekas tambang dengan sistem tambang bawah
tanah antara lain shaft, raise, stope, adit, decline, pit,
tunnel, dan/atau final void.

d)

Lahan di luar bekas tambang dengan sistem tambang
terbuka terdiri atas:
(1)

tempat penimbunan batuan samping dan/atau
tanah/batuan penutup;

(2)

tempat penimbunan tanah zona pengakaran;

(3)

tempat penimbunan komoditas tambang;

(4)

jalan tambang dan/atau jalan angkut;

(5)

instalasi

dan

fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian;
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e)

Pelaksanaan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi

dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu.
f)

Dalam hal tidak ada kegiatan pada lahan terganggu
dan

pada

wilayah

tersebut

direncanakan

untuk

dilanjutkan kegiatan Penambangan kembali, pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib
melakukan kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi
dalam rangka pengendalian kualitas air permukaan,
erosi, dan sedimentasi.
g)

Dalam hal area yang sudah direklamasi akan dibuka
kembali untuk kegiatan Penambangan, pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib
menyampaikan

rencana

kegiatan

Penambangan

dengan mempertimbangkan:
(1)

perhitungan nilai keekonomian Reklamasi yang
telah dilaksanakan;

(2)

perencanaan dan pelaksanaan reklamasi kembali;
dan

(3)

penjaminan reklamasi kembali,

untuk mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.
c.

Pelaksanaan Pascatambang
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
melaksanakan Pascatambang paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah kegiatan Penambangan, pengolahan, dan/atau
pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascatambang yang
telah disetujui.

d.

Pelaksanaan Pascaoperasi
Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau
pemurnian melaksanakan Pascaoperasi paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah kegiatan pengolahan dan/atau
pemurnian berakhir sesuai dengan rencana Pascaoperasi yang
telah disetujui.
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5.

PELAPORAN DAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN
PASCATAMBANG
a.

Pelaporan Reklamasi dan Pencairan Jaminan Reklamasi
1)

Pelaporan

Reklamasi

tahap

Eksplorasi

dan

Pencairan

Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi
a)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi tahap
Eksplorasi setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri
melalui

Direktur

Jenderal

atau

gubernur

sesuai

dengan kewenangannya paling lambat tanggal 31
Januari pada tahun berjalan.
b)

Format penyusunan laporan Pelaksanaan Reklamasi
Tahap Eksplorasi tercantum dalam Matrik 8.

c)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
dengan

kewenangannya

persetujuan

pencairan

sebelum

Jaminan

memberikan

Reklamasi

tahap

Eksplorasi wajib melakukan evaluasi terhadap laporan
pelaksanaan

Reklamasi

tahap

Eksplorasi

setelah

dokumen Studi Kelayakan disetujui.
d)

Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi
tahap Eksplorasi dilaksanakan dengan berpedoman
pada

Kriteria

Keberhasilan

Reklamasi

Tahap

Eksplorasi tercantum dalam Matrik 11.
e)

Pencairan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi hanya
dapat dilakukan setelah hasil penilaian mencapai nilai
100 % (seratus persen) sesuai dengan Matrik 12.

f)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

penilaian

kewenangannya

pencairan

Jaminan

dalam

melakukan

Reklamasi

tahap

Eksplorasi dapat melakukan peninjauan lapangan
setelah dokumen Studi Kelayakan disetujui.
g)

Hasil

evaluasi

dan

penilaian

terhadap

laporan

pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi dibuat dalam
Berita Acara yang memuat Penilaian Keberhasilan
Reklamasi Tahap Eksplorasi sesuai Format 1. Berita
Acara

Penilaian

Eksplorasi.
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2)

Pelaporan Reklamasi tahap Operasi Produksi dan Pencairan
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi
a)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan Reklamasi tahap Operasi Produksi setiap 1
(satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling
lambat tanggal 31 Januari pada tahun berjalan.

b)

Format penyusunan laporan Pelaksanaan Reklamasi
Tahap Operasi Produksi tercantum dalam Matrik 13.

c)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

persetujuan

kewenangannya

pencairan

atau

memberikan

pelepasan

Jaminan

Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah dilakukan
penilaian pencairan.
d)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

penilaian

kewenangannya

pencairan

atau

dalam

melakukan

pelepasan

Jaminan

Reklamasi tahap Operasi Produksi wajib melakukan
evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi
tahap Operasi Produksi dan peninjauan lapangan.
e)

Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi
tahap

Operasi

Produksi

dilaksanakan

dengan

Keberhasilan

Reklamasi

dalam

bentuk

berpedoman
Tahap

pada

Operasi

revegetasi
Kriteria
Produksi

tercantum dalam Matrik 16.
f)

Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Reklamasi
tahap Operasi Produksi selain revegetasi (reklamasi
bentuk lain) dilaksanakan dengan berpedoman pada
Kriteria
Produksi,
Operasi

Keberhasilan
yang

Reklamasi

disampaikan

Produksi

atau

Tahap

oleh

IUPK

Operasi

pemegang

Operasi

IUP

Produksi

berdasarkan kajian.
g)

Hasil peninjauan lapangan harus dibuat dalam berita
acara yang memuat penilaian keberhasilan Reklamasi
tahap Operasi Produksi sesuai Format 2. Berita Acara
Penilaian
Produksi.
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3)

Penilaian penentuan besaran pencairan atau pelepasan
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi ditentukan
sebagai berikut:
a)

paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran
Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi apabila
telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan yang
terdiri atas:
1)

penataan lahan dan penimbunan kembali lahan
bekas tambang;

2)

penyebaran tanah zona pengakaran; dan

3)

pengendalian erosi dan sedimentasi,

sesuai

dengan

peruntukannya

sebagaimana

ditetapkan dalam rencana Reklamasi tahap Operasi
Produksi yang telah disetujui;
b)

paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari
besaran Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi
apabila telah selesai melaksanakan kegiatan dan
pekerjaan revegetasi yang terdiri atas:
1)

penanaman tanaman penutup (cover crop);

2)

penanaman tanaman cepat tumbuh;

3)

penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau

4)

pengendalian air asam tambang,

sebagaimana ditetapkan dalam rencana Reklamasi
tahap Operasi Produksi yang disetujui.
c)

100%

(seratus

persen)

dari

besaran

Jaminan

Reklamasi tahap Operasi Produksi setelah kegiatan
Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi

memenuhi

penyelesaian akhir, sesuai dengan Pedoman Penilaian
Reklamasi Tahap Operasi Produksi tercantum dalam
Matrik 17.
d)

Dalam hal penilaian keberhasilan Reklamasi tahap
Operasi Produksi belum mencapai 100% (seratus
persen),
Jaminan

besaran

nilai

Reklamasi

pencairan
tahap

atau

pelepasan

Operasi

Produksi

disesuaikan dengan hasil penilaian di lapangan.
e)

Besaran

sisa

Jaminan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi yang belum dapat dicairkan atau dilepaskan
wajib ditempatkan kembali sebagai Jaminan Reklamasi
tahap Operasi Produksi.
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b.

Pelaporan Pascatambang dan Pascaoperasi, serta Pencairan
Jaminan Pascatambang
1)

Pelaporan Pascatambang dan Pencairan Jaminan
Pascatambang
a)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
kegiatan Pascatambang setiap triwulan kepada Menteri
melalui

Direktur

Jenderal

atau

gubernur

sesuai

dengan kewenangannya.
b)

Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan
Pascatambang tercantum dalam Matrik 18:

c)

Rekapitulasi biaya pelaksanaan pascatambang disusun
sesuai Matrik 19:

d)

Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan
Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi pertambangan mineral bukan logam dan
batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama
dengan 5 (lima) tahun tercantum dalam Matrik 20:

e)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

kewenangannya

memberikan

persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut
bunganya setelah dilakukan penilaian pencairan.
f)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

kewenangannya

dalam

melakukan

penilaian pencairan Jaminan Pascatambang wajib
melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan
Pascatambang dan peninjauan lapangan.
g)

Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang
dilaksanakan

dengan

berpedoman

pada

Kriteria

Keberhasilan Pascatambang tercantum dalam Matrik
21.
h)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

kewenangannya

memberikan

persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang berikut
bunganya

sesuai

dengan

Pedoman

Pascatambang tercantum dalam Matrik 22.
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i)

Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Pascatambang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
pertambangan

mineral

bukan

logam

dan

batuan

dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan
5 (lima) tahun dilaksanakan dengan berpedoman pada
Kriteria Keberhasilan Pascatambang tercantum Matrik
23.
j)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

kewenangannya

memberikan

persetujuan pencairan Jaminan Pascatambang IUP
Operasi

Produksi

pertambangan

dan

mineral

IUPK
bukan

Operasi
logam

Produksi

dan

batuan

dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan
5 (lima) tahun berikut bunganya sesuai dengan
Pedoman Penilaian Pascatambang tercantum dalam
Matrik 24.
k)

Hasil peninjauan lapangan pelaksanaan Pascatambang
harus

dibuat

penilaian

dalam

berita

keberhasilan

acara

pelaksanaan

yang

memuat

Pascatambang

sesuai Format 3. Berita Acara Penilaian Keberhasilan
Pelaksanaan Pascatambang.
l)

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan
pelaksanaan

Pascatambang

berdasarkan

evaluasi

laporan dan penilaian lapangan kurang dari 100%
(seratus persen) setelah berakhirnya jangka waktu
kegiatan
Produksi

Pascatambang,
dan

IUPK

pemegang
Operasi

IUP

Operasi

Produksi

dapat

mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk
menyelesaikan kegiatan Pascatambang kepada Menteri
melalui

Direktur

Jenderal

atau

gubernur

sesuai

dengan kewenangannya.
m)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai

dengan

kewenangannya

memberikan

persetujuan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga)
tahun sejak berakhirnya kegiatan Pascatambang.
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n)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi tidak dapat diberikan pencairan sisa Jaminan
Pascatambang selama jangka waktu perpanjangan.

o)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

hanya

dapat

diberikan

Jaminan

Pascatambang

apabila

pencairan
telah

sisa

mencapai

penilaian keberhasilan 100% (seratus persen).
2)

Pelaporan Pascaoperasi
a)

Pemegang

IUP

pengolahan

Operasi

dan/atau

Produksi

Khusus

pemurnian

untuk

menyampaikan

laporan pelaksanaan kegiatan Pascaoperasi setiap
triwulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
b)

Format laporan pelaksanaan kegiatan Pascaoperasi
tercantum dalam Matrik 25.

c.

Penetapan Pihak Ketiga
1)

Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi
tidak

memenuhi

kriteria

keberhasilan

pelaksanaan

Reklamasi tahap Eksplorasi berdasarkan evaluasi laporan
dan/atau peninjauan lapangan, Direktur Jenderal atas
nama

Menteri

kewenangannya
melaksanakan

atau

gubernur

menetapkan
Reklamasi

sesuai

pihak

tahap

dengan

ketiga

untuk

Eksplorasi

dengan

menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi.
2)

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria keberhasilan
pelaksanaan

Reklamasi

tahap

Operasi

Produksi

berdasarkan evaluasi laporan dan peninjauan lapangan,
Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk
melaksanakan Reklamasi tahap Operasi Produksi dengan
menggunakan Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi.
3)

Penetapan pihak ketiga pelaksana Reklamasi tahap Operasi
Produksi dilakukan apabila:
a)

setelah 2 (dua) tahun periode penilaian berturut-turut,
pelaksanaan Reklamasi belum mencapai keberhasilan
60% (enam puluh persen); atau

7499

- 253 -

b)

Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan lalai oleh Menteri
atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam
melaksanakan Reklamasi.

4)

Penetapan

pihak

Eksplorasi

atau

ketiga

pelaksana

Operasi

Produksi

Reklamasi
dilakukan

tahap
dengan

tahapan prosedur sebagai berikut:
a)

Pemegang IUP atau IUPK mengusulkan pihak ketiga
yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan di bidang
Pascatambang dan Reklamasi kepada Menteri melalui
Direktur

Jenderal

atau

gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya;
b)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi
untuk menetapkan pihak ketiga; dan

c)

Dalam

hal

pemegang

IUP

atau

IUPK

tidak

mengusulkan pihak ketiga, maka Menteri melalui
Direktur

Jenderal

kewenangannya

atau

gubernur

menetapkan

sesuai

pihak

dengan

ketiga

untuk

melaksanakan Reklamasi.
5)

Apabila berdasarkan evaluasi laporan dan

peninjauan

lapangan, keberhasilan pelaksanaan Pascatambang kurang
dari 60% (enam puluh persen) sampai berakhirnya periode
pelaksanaan Pascatambang, maka Direktur Jenderal atas
nama

Menteri

kewenangannya

atau

gubernur

menetapkan

sesuai

pihak

ketiga

dengan
untuk

melaksanakan Pascatambang.
6)

Penetapan pihak ketiga pelaksana Pascatambang dilakukan
dengan cara:
a)

pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi mengusulkan pihak ketiga yang memiliki Izin
Usaha Jasa Pertambangan di bidang Pascatambang
dan

Reklamasi

Jenderal

atau

kepada

Menteri

gubernur

melalui
sesuai

Direktur
dengan

kewenangannya;
b)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi
untuk menetapkan pihak ketiga; dan

7500

- 254 -

c)

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi tidak mengusulkan pihak ketiga,
maka Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur
sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak
ketiga untuk melaksanakan Pascatambang.

6.

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI
a.

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi
yang telah melakukan Reklamasi tahap Operasi Produksi wajib
menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang
berhak

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan melalui Direktur Jenderal atas nama Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah memenuhi:
1)

prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi
Mineral dan Batubara; dan

2)

penilaian keberhasilan Reklamasi 100% (seratus persen)
pada tahap operasi produksi sebagaimana tercantum dalam
Matrik 18.

b.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
sebelum menyerahkan lahan harus mengajukan permohonan
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

untuk

mendapatkan

persetujuan

penyerahan lahan Reklamasi.
c.

Penyerahan lahan reklamasi merupakan bagian dari rencana
Pascatambang atas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi
Produksi.

d.

Dalam hal terdapat penyerahan lahan reklamasi yang belum
menjadi bagian dalam rencana Pascatambang maka pemegang
IUP

Operasi

Produksi

dan

IUPK

Operasi

Produksi

wajib

melakukan perubahan rencana Pascatambang.
e.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan

kewenangannya

melakukan

peninjauan

lapangan

sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah
direklamasi.
f.

Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam bentuk berita
acara.
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g.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan
lahan Reklamasi dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan
Reklamasi.

h.

Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang
telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur Jenderal
atas

nama

Menteri

atau

gubernur

sesuai

dengan

kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan
yang telah direklamasi.
7.

PENYERAHAN LAHAN PASCATAMBANG DAN PASCAOPERASI
a.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi yang
telah selesai melaksanakan Pascatambang wajib menyerahkan
lahan Pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Direktur
Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya setelah memenuhi:
1)

prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi
mineral dan batubara; dan

2)

penilaian

keberhasilan

Pascatambang

100%

(seratus

persen) sebagaimana tercantum dalam Matrik 24.
b.

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
sebelum menyerahkan lahan harus mengajukan permohonan
untuk

mendapatkan

persetujuan

penyerahan

lahan

Pascatambang.
c.

Penyerahan lahan merupakan keseluruhan dari Pascatambang
di seluruh WIUP Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.

d.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya wajib melakukan peninjauan lapangan
sebelum memberikan persetujuan penyerahan lahan yang telah
dilakukan Pascatambang.

e.

Hasil peninjauan lapangan wajib dituangkan dalam bentuk
berita acara.
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f.

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan
lahan Pascatambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyerahan lahan
Pascatambang.

g.

Tanggung jawab pemeliharaan dan pemantauan lahan yang
telah direklamasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi dinyatakan berakhir setelah Direktur
Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya memberikan persetujuan penyerahan lahan
yang telah direklamasi.

h.

IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang telah
berakhir masa berlakunya atau dicabut oleh Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya, tidak menghilangkan
kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi untuk melaksanakan Pascatambang.

i.

Dalam rangka pelaksanaan Pascatambang, Direktur Jenderal
atas

nama

Menteri

kewenangannya

atau

menerbitkan

gubernur
surat

sesuai

mengenai

dengan

pelaksanaan

Pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi.
j.

Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian yang telah selesai melaksanakan program
Pascaoperasi wajib menyerahkan lahan Pascaoperasi kepada
pihak

yang

berhak

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan melalui Direktur Jenderal atas nama
Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Matrik 1. Format penyusunan Rencana Reklamasi tahap Eksplorasi
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Status pemegang IUP atau IUPK

berisikan tentang:
a. identitas
(nama

pemegang IUP atau IUPK
badan

koperasi/perseorangan,
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lengkap, penanggung jawab rencana
atau kegiatan); dan
b. uraian

singkat

perizinan

mengenai

status

(nomor,

tanggal

diterbitkannya, masa berlaku, status
PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
1.2.

Luas wilayah IUP atau IUPK

berisikan tentang Uraian luas wilayah
dalam IUP atau IUPK yang direncanakan
untuk kegiatan Eksplorasi.

1.3. Persetujuan Dokumen Lingkungan
Hidup

berisikan tentang Uraian persetujuan
Dokumen
instansi

Lingkungan
yang

Hidup

berwenang

dari

(nomor,

tanggal, nama instansi).
1.4. Lokasi dan kesampaian wilayah

berisikan tentang:
a. Uraian

singkat

kegiatan

mengenai

lokasi

Eksplorasi

kecamatan,

(desa,

kabupaten/kota,

provinsi, posisi geografis) dilengkapi
dengan peta situasi lokasi dengan
ketelitian peta skala minimal 1 :
25.000 (satu banding dua puluh lima
ribu); dan
b. Uraian

singkat

transportasi

mengenai

dari

dan

sarana

ke

lokasi

kegiatan Eksplorasi.
1.5. Tata guna lahan sebelum dan
sesudah kegiatan Ekplorasi

berisikan tentang uraian mengenai tata
guna

lahan

sebelum

dan

sesudah

dilakukan kegiatan Eksplorasi.
BAB II RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

2.1. Kegiatan Eksplorasi

berisikan tentang:
a. Uraian mengenai kegiatan lapangan
yang

dilakukan,

terdiri

atas

pemetaan

geologi,

pemetaan

topografi,

penyelidikan

geofisika,

penyelidikan

geokimia,

pembuatan

sumur uji, parit uji, pengeboran,
pembuatan

terowongan,

dan

lain

sebagainya;
b. Uraian mengenai metode yang akan
digunakan (geologi, geofisika seperti
polarisasi terimbas, potensial diri,
seismik,
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sounding, side scan sonar dan lain
sebagainya;

geokimia

endapan

sungai, tanah, dan batuan, parit uji,
sumur uji, pengeboran) dan peralatan
yang akan digunakan dalam kegiatan
Eksplorasi; dan
c. Uraian mengenai lokasi dan luas
lahan

yang

melakukan

digunakan

kegiatan

untuk

pada

setiap

metode.

2.2. Jalan

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

lokasi dan luas lahan yang dibuka untuk
pembuatan jalan akses.

2.3. Fasilitas penunjang

berisikan tentang Uraian mengenai luas
lahan dan lokasi yang dibuka untuk
digunakan sebagai perumahan (camp
atau flying camp), bengkel, dan fasilitas
penunjang lainnya.

BAB III PROGRAM REKLAMASI
3.1

Lahan yang akan direklamasi

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

tahapan kegiatan Reklamasi pada lokasi
dan luas lahan terganggu yang akan
direklamasi yang meliputi:
a. penataan permukaan tanah (bekas
kegiatan

Eksplorasi

dan

bekas

fasilitas penunjang Eksplorasi);
b. penimbunan kembali lahan bekas
kegiatan Eksplorasi (bekas lubang
bor, kolam pengeboran, sumur uji,
dan parit uji); dan
c. pengendalian erosi.
3.2

Teknik dan peralatan yang akan

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

digunakan dalam Reklamasi

teknik dan peralatan yang digunakan
untuk Reklamasi lahan.

3.3

Revegetasi

berisikan tentang Uraian mengenai jenis
tanaman dan jumlah tanaman, jarak
tanam, lokasi, dan luas lahan yang akan
direvegetasi.

3.4

Pemeliharaan

berisikan

Uraian

pemeliharaan

lahan

direklamasi,

pemupukan,

pemberantasan

hama

tanaman.
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Keterangan
berisikan

tentang

Uraian

mengenai

kriteria keberhasilan yang akan dicapai
meliputi

standar

penatagunaan

lahan,

keberhasilan
revegetasi,

dan

penyelesaian akhir.
BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI
5.1. Biaya langsung
5.1.1. Biaya penatagunaan lahan

berisikan tentang biaya:
a. penataan permukaan tanah;
b. penimbunan lahan bekas kegiatan
Ekplorasi; dan
c. pengendalian erosi dan pengelolaan
air.

5.1.2. Biaya revegetasi

berisikan tentang biaya:
a. analisis kualitas tanah;
b. pemupukan;
c. pengadaan bibit;
d. penanaman; dan
e. pemeliharaan tanaman.

5.2. Biaya tidak langsung

berisikan tentang Uraian mengenai biaya
yang

harus

perhitungan

dimasukkan
Reklamasi

mungkin

dalam

dan

sedapat

ditetapkan

menggunakan

standar

dengan
acuan

yang

ditentukan sebagai berikut:
a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat
sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
dari biaya langsung atau berdasarkan
perhitungan;
b. biaya perencanaan Reklamasi sebesar
2% (dua persen) sampai dengan 10%
(sepuluh persen) dari biaya langsung;
c. biaya administrasi dan keuntungan
pihak

ketiga

sebagai

pelaksana

Reklamasi tahap Eksplorasi sebesar
3% (tiga persen) sampai dengan 14%
(empat

belas

persen)

dari

biaya

langsung; dan
d. biaya

supervisi

sebesar

2%

(dua

persen) sampai dengan 7% (tujuh
persen) dari biaya langsung.
5.3. Total Biaya

berisikan tentang Uraian mengenai total
biaya langsung ditambah dengan biaya
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tidak langsung dan biaya tersebut sudah
harus

memperhitungkan

nilai

uang

masa depan dalam mata uang Rupiah
atau Dolar Amerika Serikat.
DAFTAR LAMPIRAN
1.

Peta

situasi

rencana

pembukaan

lahan dengan ketelitian peta skala
minimal

1 : 10.000 (satu banding

sepuluh ribu) beserta data spasial
dalam bentuk shape file (.shp)
2.

Peta

situasi

rencana

Reklamasi

dengan ketelitian peta skala minimal 1
: 10.000 (satu banding sepuluh ribu)
beserta data spasial dalam bentuk
shape file (.shp)
Catatan:
Jika wilayahnya sangat luas dan/atau
terdiri

dari

beberapa

blok

Eksplorasi,

sehingga tidak dapat digambarkan dalam
1 (satu) peta untuk setiap tahun, maka
dapat

digambarkan

dalam

beberapa

lembar peta dan dilengkapi dengan peta
indeks.
DAFTAR TABEL
1.

Tabel 1 Rencana Reklamasi Tahap

format disusun dengan Matrik 1.1

Eksplorasi
2.

Tabel 2 Rencana Biaya Reklamasi

format disusun dengan Matrik 1.2

Tahap Eksplorasi

Matrik 1.1. Rencana Reklamasi Tahap Eksplorasi
Periode Tahun: ... s.d ... *)
NO.

URAIAN

TAHUN
2018*)

1.

Lahan yang dibuka (ha)

a. area kegiatan Eksplorasi:

7507

1)

lubang bor

2)

kolam pengeboran

3)

sumur uji

2019 *)

2020 *)

2021 *)

2022 *)
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NO.

URAIAN

TAHUN
2018*)

4)

parit uji

b. area di luar kegiatan Eksplorasi:
1)

jalan yang tidak digunakan
lagi

2)

fasilitas penunjang lainnya
yang tidak digunakan lagi

2.

Reklamasi

a. penatagunaan lahan:
1)

penataan permukaan tanah
(m2):
a)

bekas kegiatan Ekplorasi

b)

bekas fasilitas
penunjang Eksplorasi
(akses jalan Ekplorasi,
basecamp, helipad,
dan/atau workshop yang
tidak digunakan lagi)

2)

penimbunan kembali lahan
bekas Eksplorasi:

3)

a)

bekas lubang bor

b)

kolam pengeboran

c)

sumur uji

d)

parit uji

pengendalian erosi

b. revegetasi (m2):
1)

analisis kualitas tanah
(conto)

2)

pemupukan (m2)

3)

pengadaan bibit (batang
dan/atau kg)

4)

penanaman (batang)

5)

pemeliharaan tanaman (m2)

Keterangan:
*)contoh

7508

2019 *)

2020 *)

2021 *)

2022 *)
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Matrik 1.2 Rencana Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi
Periode Tahun ... s.d. ... *)
NO.

DESKRIPSI BIAYA

TAHUN
2018*)

1.

2019*)

2020*)

2021*)

2022*)

Biaya langsung (Rp/US$)

a. biaya penatagunaan lahan,
terdiri atas biaya:
1) penataan permukaan
tanah
2) penimbunan kembali lahan
bekas Eksplorasi
3)

pengendalian erosi

b. biaya revegetasi, terdiri atas
biaya:
1) analisis kualitas tanah
2) pemupukan
3) pengadaan bibit
4) penanaman
5) pemeliharaan tanaman
SUBTOTAL 1 (Rp/US$)
2.

Biaya tidak langsung (Rp/US$)

a. biaya mobilisasi dan
demobilisasi alat **1)

b. biaya perencanaan
Reklamasi** 2)

c. biaya administrasi dan
keuntungan pihak ketiga
sebagai pelaksana Reklamasi
tahap Eksplorasi **3)

d. biaya supervisi **4)
SUBTOTAL 2 (Rp/US$)
TOTAL (Rp/US$)
Keterangan:
* ) contoh
* * 1 ) besarnya 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan
**2) besarnya 2% - 10% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File)
**3) besarnya 3% - 14% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File)
**4) besarnya 2% - 7% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File)
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Matrik 2. Format penyusunan rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Status pemegang IUP atau IUPK

berisikan tentang:
a. identitas

pemegang IUP atau IUPK

(nama

badan

usaha/

koperasi/perseorangan,

alamat

lengkap, penanggung jawab rencana
atau kegiatan); dan
b. uraian

singkat

perizinan

mengenai

(nomor,

status
tanggal

diterbitkannya, masa berlaku, status
PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
1.2.

Luas wilayah IUP atau IUPK

berisikan tentang:
a. uraian luas wilayah dalam IUP atau
IUPK

yang

kegiatan

direncanakan

Operasi

untuk

Produksi

dan

fasilitas penunjang; dan
b. uraian luas fasilitas penunjang di
luar wilayah IUP atau IUPK yang
digunakan

untuk

menunjang

kegiatan Operasi Produksi (project
area).
1.3. Persetujuan Dokumen Lingkungan
Hidup

berisikan tentang uraian persetujuan
Dokumen
instansi

Lingkungan
yang

Hidup

berwenang

dari

(nomor,

tanggal, dan nama instansi).
1.4. Lokasi dan kesampaian wilayah

berisikan tentang:
a. uraian
kegiatan

singkat
Operasi

kecamatan,

mengenai

lokasi

Produksi

(desa,

kabupaten/kota,

provinsi, posisi geografis) dilengkapi
dengan peta situasi lokasi dengan
ketelitian peta skala minimal 1 :
25.000 (satu banding dua puluh
lima ribu); dan
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b. uraian

singkat

transportasi

mengenai

dari

dan

sarana

ke

lokasi

kegiatan Operasi Produksi.
1.5. Tata

guna

lahan

sebelum

dan berisikan tentang Uraian mengenai tata

sesudah kegiatan Operasi Produksi

guna

lahan

sebelum

dan

sesudah

dilakukan kegiatan Operasi Produksi.
BAB II RENCANA PEMBUKAAN LAHAN

2.1. Area Penambangan

berisikan tentang:
a. uraian mengenai lokasi dan luas
penyebaran

cadangan,

Penambangan,

metode

umur

tambang,

peralatan yang digunakan, lokasi,
dan

luas lahan yang digunakan

untuk Penambangan; dan
b. uraian mengenai rencana produksi,
nisbah pengupasan (strip ratio), dan
lain-lain.

2.2. Timbunan

berisikan tentang:
a. uraian mengenai lokasi dan luas
lahan yang digunakan untuk:
1)

penimbunan tanah zona
pengakaran; dan

2)

penimbunan batuan samping
dan/atau tanah/batuan
penutup di dalam dan di luar
tambang.

b. uraian mengenai luas lahan dan
lokasi

yang

digunakan

untuk

penimbunan komoditas tambang.

2.3. Jalan

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

lokasi dan luas lahan yang dibuka
untuk

pembuatan

jalan

tambang

Uraian

mengenai

dan/atau jalan angkut.

2.4. Kolam Sedimen

berisikan

tentang

lokasi dan luas lahan yang dibuka
untuk pembuatan kolam sedimen.
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2.5. Fasilitas Penunjang

Keterangan
berisikan

tentang

Uraian

mengenai

lokasi dan luas lahan yang dibuka
untuk digunakan sebagai instalasi dan
fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian, kantor, perumahan (camp
atau flying camp), bengkel, dan fasilitas
penunjang lainnya.
BAB III PROGRAM REKLAMASI
3.1

Lahan yang akan direklamasi

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

tahapan kegiatan Reklamasi pada lokasi
dan luas lahan terganggu yang akan
direklamasi yang meliputi:
a. lahan bekas tambang;
b. timbunan batuan samping
dan/atau tanah/batuan penutup di
luar tambang;
c.

jalan tambang dan/atau jalan
angkut yang tidak digunakan lagi;

d. bekas kolam sedimen; dan
e. fasilitas penunjang lainnya.
3.2

Teknik dan peralatan yang akan

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

digunakan dalam Reklamasi

teknik dan peralatan yang digunakan
untuk Reklamasi lahan.

3.3

Penatagunaan lahan

berisikan
kegiatan

tentang

Uraian

penatagunaan

rencana

lahan

pada

lahan bekas tambang dan di luar bekas
tambang, meliputi lokasi dan luas serta
Uraian

mengenai

jenis,

lokasi

asal

material, dan volume sumber material
pengisi (apabila dilakukan back filling).
3.4

Revegetasi

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

jenis tanaman dan jumlah tanaman,
jarak tanam, lokasi, dan luas lahan
yang akan direvegetasi.
3.5

Pekerjaan sipil sesuai peruntukan

berisikan

tentang

lahan Pascatambang atau program

kegiatan penatagunaan lahan beserta

reklamasi bentuk lain

lokasi

dan

peruntukannya

Uraian
luasannya
bukan

mengenai
yang
revegetasi

(contoh: area permukiman, kawasan
industri,

pariwisata,

dan lain-lain).
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Rencana pemanfaatan lubang bekas berisikan tentang Uraian rinci mengenai
tambang (void)

rencana Reklamasi pada lahan bekas
tambang berupa lubang bekas tambang
(void) yang meliputi:
a. stabilisasi lereng;
b. pengamanan lubang bekas tambang
(void);
c. pemulihan dan pemantauan kualitas
air serta pengelolaan air dalam
lubang bekas tambang (void) sesuai
dengan peruntukannya; dan
d. pemeliharaan lubang bekas tambang
(void).

3.7

Pemeliharaan

berisikan

tentang

pemeliharaan

Uraian

lahan

yang

direklamasi,
pemberantasan

mengenai
telah

pemupukan,
hama

dan

penyakit

tanaman, upaya menjaga kestabilan
lereng, dan lain-lain.
BAB IV KRITERIA KEBERHASILAN

berisikan tentang Uraian mengenai:
a. kriteria keberhasilan Reklamasi
dalam bentuk revegetasi meliputi
standar keberhasilan penatagunaan
lahan, revegetasi, pekerjaan sipil,
dan penyelesaian akhir; dan
b. kriteria keberhasilan Reklamasi
bentuk lain sesuai kajian.

BAB V RENCANA BIAYA REKLAMASI
5.1. Biaya langsung
5.1.1.

Biaya penatagunaan lahan

berisikan tentang biaya:
a. penataan lahan;
b. penebaran tanah zona pengakaran;
dan
c. pengendalian erosi dan sedimentasi.

5.1.2.

Biaya revegetasi

berisikan tentang biaya:
b. analisis kualitas tanah;
c. pemupukan;
d. pengadaan bibit;
e. penanaman; dan
f. pemeliharaan tanaman.
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Biaya pencegahan dan
penanggulangan air asam
tambang

5.1.4.

Biaya pekerjaan sipil sesuai
peruntukan lahan
Pascatambang atau program
Reklamasi bentuk lain

5.1.5.

Biaya pemanfaatan lubang

berisikan tentang biaya:

bekas tambang (void)

a. stabilisasi lereng;
b. pengamanan lubang bekas tambang
(void);
c. pemulihan dan pemantauan kualitas
air serta pengelolaan air dalam
lubang bekas tambang (void) sesuai
dengan peruntukannya; dan
d. pemeliharaan lubang bekas tambang
(void).

5.2.

Biaya tidak langsung

berisikan

tentang

Uraian

mengenai

biaya yang harus dimasukkan dalam
perhitungan
mungkin
menggunakan

Reklamasi

dan

sedapat

ditetapkan
standar

dengan
acuan

yang

ditentukan sebagai berikut:
a. biaya mobilisasi dan demobilisasi
alat sebesar 2,5% (dua koma lima
persen) dari biaya langsung atau
berdasarkan perhitungan;
b. biaya perencanaan Reklamasi
sebesar 2% (dua persen) sampai
dengan 10% (sepuluh persen) dari
biaya langsung;
c. biaya administrasi dan keuntungan
pihak ketiga sebagai pelaksana
Reklamasi tahap Operasi Produksi
sebesar 3% (tiga persen) sampai
dengan 14% (empat belas persen)
dari biaya langsung; dan
d. biaya supervisi sebesar 2% (dua
persen) sampai dengan 7% (tujuh
persen) dari biaya langsung.
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Keterangan

Total Biaya

berisikan tentang Uraian mengenai total
biaya langsung ditambah dengan biaya
tidak

langsung

dan

biaya

tersebut

sudah harus memperhitungkan nilai
uang masa depan yang berlaku dan
dibuat dalam mata uang Rupiah atau
Dolar Amerika Serikat.
DAFTAR LAMPIRAN
1.

Peta

situasi

rencana

pembukaan

lahan dengan ketelitian peta skala
minimal

1 : 10.000 (satu banding

sepuluh ribu) beserta data spasial
dalam bentuk shape file (.shp)
2.

Peta

situasi

rencana

Reklamasi

dengan ketelitian peta skala minimal
1 : 10.000 (satu banding sepuluh
ribu) beserta data spasial dalam
bentuk shape file (.shp)
Catatan:
Jika wilayahnya sangat luas dan atau
terdiri

dari

beberapa

blok

Penambangan/produksi, sehingga tidak
dapat digambarkan dalam 1 (satu) peta
untuk

setiap

digambarkan

tahun,
dalam

maka

dapat

beberapa

lembar

peta dan dilengkapi dengan peta indeks.
DAFTAR TABEL
1.

Tabel 1 Rencana Reklamasi Tahap

format disusun dengan Matrik 2.1

Operasi Produksi
2.

Tabel 2 Rencana Biaya Reklamasi
Tahap Operasi Produksi
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format disusun dengan Matrik 2.2
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Matrik 2.1 Rencana Reklamasi Tahap Operasi Produksi Komoditas Mineral
Logam dan Batubara
Periode Tahun: ... s.d ... *)
NO.

URAIAN

TAHUN
2018*)

1. Lahan yang dibuka (ha)

a. area Penambangan
b. area di luar Penambangan:
1)

timbunan tanah zona
pengakaran

2)

timbunan batuan samping
dan/atau tanah/batuan
penutup

3)

timbunan komoditas
tambang

4)

jalan tambang dan/atau
jalan angkut

5)

kolam sedimen

6)

instalasi dan fasilitas
pengolahan dan/atau
pemurnian

7)

kantor dan perumahan
(camp atau flying camp)

2.

8)

bengkel

9)

fasilitas penunjang lainnya

Penambangan

a. lahan selesai ditambang (ha)
b. lahan/front aktif ditambang (ha)
c. volume batuan samping
dan/atau tanah/batuan
penutup yang digali (BCM atau
m3)
3.

Penimbunan

a. di bekas tambang (ha)
b. di luar bekas tambang (ha)
c. volume yang ditimbun di bekas
tambang (m3)
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2019*)

2020*)

2021*)

2022*)
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NO.

URAIAN

TAHUN
2018*)

d. volume yang ditimbun di luar
bekas tambang (m3)
4.

Reklamasi

a. penatagunaan lahan:
1)

penataan lahan (ha)

2)

penebaran

tanah

zona

pengakaran (ha)
3)

pengendalian

erosi

dan

sedimentasi

b. Revegetasi (ha):
1)

analisis kualitas tanah
(conto)

2)

pemupukan (ha)

3)

pengadaan bibit (batang
dan/atau kg)

5.

4)

penanaman (batang)

5)

pemeliharaan tanaman (ha)

Pencegahan dan penanggulangan air
asam tambang (conto)

6.

Pekerjaan sipil sesuai peruntukan
lahan Pascatambang atau program
Reklamasi bentuk lain (satuan luas)

7.

Rencana pemanfaatan lubang bekas
tambang (void):

a. stabilisasi lereng (ha)
b. pengamanan

lubang

bekas

tambang (void) (ha)

c. pemulihan
kualitas

dan
air

pemantauan
dan

serta

pengelolaan air dalam lubang
bekas

tambang

(void)

sesuai

dengan peruntukannya

d. pemeliharaan
tambang (void).
Keterangan:
*)contoh
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lubang

bekas

2019*)

2020*)
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Matrik 2.2 Rencana Biaya Reklamasi Tahap Operasi Produksi Komoditas
Mineral Logam dan Batubara
Periode Tahun ... s.d. ... *)
NO.

DESKRIPSI BIAYA

TAHUN
2018*)

1.

Biaya langsung (Rp/US$)

a. biaya penatagunaan lahan
terdiri atas biaya:
1)

penataan lahan

2)

penebaran tanah zona
pengakaran

3)

pengendalian erosi dan
sedimentasi

b. biaya revegetasi terdiri atas
biaya:
1)

analisis kualitas tanah

2)

pemupukan

3)

pengadaan bibit

4)

penanaman

5)

pemeliharaan tanaman

c. biaya pencegahan dan
penanggulangan air asam
tambang

d. biaya untuk pekerjaan sipil
sesuai peruntukan lahan
Pascatambang atau program
reklamasi bentuk lain

e. biaya pemanfaatan lubang bekas
tambang (void) terdiri atas biaya:
1)

stabilitas lereng

2)

pengamanan lubang bekas
tambang (void)

3)

pemulihan dan pemantauan
kualitas air serta
pengelolaan air dalam
lubang bekas tambang (void)
sesuai dengan
peruntukannya
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2019*)

2020*)
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NO.

DESKRIPSI BIAYA

TAHUN
2018*)

4)

2019*)

2020*)

2021*)

2022*)

pemeliharaan lubang bekas
tambang (void)

SUBTOTAL 1 (Rp/US$)
2.

Biaya tidak langsung (Rp/US$)

a. biaya mobilisasi dan
demobilisasi alat**1)

b. biaya perencanaan Reklamasi**2)
c. biaya administrasi dan
keuntungan pihak ketiga
sebagai pelaksana Reklamasi
tahap Operasi Produksi**3)

d. biaya supervisi**4)
SUBTOTAL 2 (Rp/US$)
TOTAL (Rp/US$)
Keterangan:
* ) contoh
* * 1 ) besarnya 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan
**2) besarnya 2% - 10% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File)
**3) besarnya 3% - 14% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File)
**4) besarnya 2% - 7% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File )

Matrik 3. Format penyusunan Rencana Pascatambang
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
INTISARI
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

berisikan tentang:
a. identitas pemegang IUP atau IUPK
(nama

badan

koperasi/perseorangan,

usaha/
alamat

lengkap, penanggung jawab rencana
atau kegiatan);
b. Uraian singkat mengenai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan
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dengan kegiatan Pascatambang; dan
c. Uraian

singkat

perizinan

mengenai

status

(nomor,

tanggal

diterbitkannya, masa berlaku, status
PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
1.2. Maksud dan tujuan
1.3 Pendekatan dan ruang lingkup
BAB II PROFIL WILAYAH

2.1. Lokasi dan kesampaian wilayah

berisikan tentang:
a. Uraian

singkat

kegiatan

Operasi

mengenai

lokasi

Produksi

(desa,

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi
dan

posisi

geografi),

dilengkapi

dengan peta situasi lokasi tambang
dengan ketelitian peta skala minimal
1 : 25.000 (satu banding dua puluh
lima ribu); dan
b. Uraian

singkat

perhubungan

mengenai

dari

dan

sarana

ke

lokasi

kegiatan Operasi Produksi.

2.2. Kepemilikan dan peruntukan lahan

Uraian

rinci

mengenai

status

kepemilikan dan peruntukan lahan di
dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi
dengan peta peruntukan lahan dengan
skala

minimal

1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima
ribu).

2.3. Rona lingkungan awal

Uraian rinci mengenai rona lingkungan
hidup awal yang diperkirakan terkena
dampak

serta

lingkungan

telaahan

yang

komponen

terkena

dampak,

meliputi:
a. peruntukan lahan;
b. morfologi
ketelitian

dilengkapi
peta

peta

skala

dengan
minimal

1 : 25.000 (satu banding dua puluh
lima ribu);
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c. air permukaan (sungai, danau, dan
rawa);
d. air tanah;
e. biologi akuatik dan terestrial; dan
f. sosial,

budaya,

(demografi,

dan

mata

ekonomi

pencaharian,

kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

2.4. Kegiatan lain di sekitar tambang

Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang
berada di sekitar tambang dilengkapi
dengan

peta

minimal

situasi

dengan

skala

1: 25.000 (satu banding dua

puluh lima ribu).
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN
PERTAMBANGAN
3.1. Keadaan cadangan awal

Uraian

rinci

mengenai

cadangan

komoditas tambang pada awal kegiatan
dan/atau

pada

disusun

yang

jumlah,

kadar

saat

dokumen

meliputi
dan

ini

penyebaran,

klasifikasi,

serta

karakteristik geokimia batuan samping
dan/atau tanah/batuan penutup.
3.2. Sistem dan metode Penambangan

Uraian

rinci

metode

mengenai

sistem

Penambangan,

Penambangan,

jadwal

dan

persiapan

Penambangan,

tingkat produksi dan umur tambang,
penanganan

tanah

zona

pengakaran,

batuan samping dan/atau tanah/batuan
penutup, dan air asam tambang serta
upaya

pengendalian

erosi

dan

sedimentasi.
3.3. Pengolahan dan/atau pemurnian

Uraian

rinci

pengolahan
komoditas

mengenai
dan/atau

tambang

kegiatan
pemurnian

yang

meliputi

proses, jenis dan jumlah pemakaian
reagen,

serta

jumlah

dan

upaya

penanganan Iimbah.
3.4. Fasilitas penunjang

Uraian

rinci

mengenai

fasilitas

penunjang yang telah dan/atau akan
dibangun, antara lain kantor, mess,
gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik,
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laboratorium, transmisi tegangan tinggi,
tangki bahan bakar minyak, tempat
ibadah,

jembatan,

jalan,

tangki

air,

pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta
api,

jalur

kabel,

jalur

pipa,

jalur

conveyor, dam/bendungan, pembangkit
listrik, beserta informasi lokasi, ukuran,
konstruksi serta dilengkapi peta situasi
dengan

skala

minimal

1: 25.000 (satu banding dua puluh lima
ribu).
BAB

IV

RONA

LINGKUNGAN

AKHIR

LAHAN PASCATAMBANG
4.1. Keadaan cadangan tersisa

Uraian

rinci

mengenai

cadangan

komoditas tambang yang tersisa setelah
umur tambang berakhir sebelum daerah
tersebut ditinggalkan.
4.2. Peruntukan lahan

Uraian

rinci

mengenai

peruntukan

lahan:
a. pada akhir umur tambang; dan
b. pada akhir Pascatambang.
4.3. Morfologi

Uraian rinci mengenai prediksi kondisi
morfologi:
a. pada akhir umur tambang; dan
b. pada akhir Pascatambang.

4.4. Air permukaan dan air tanah

Uraian rinci mengenai prediksi kondisi
kualitas air sungai, danau, rawa dan
kondisi air tanah setelah umur tambang
berakhir.

4.5. Biologi akuatik dan terrestrial

berisikan tentang:
a. uraian

rinci

mengenai

prediksi

kondisi flora akuatik dan terestrial
setelah umur tambang berakhir; dan
b. uraian

rinci

mengenai

prediksi

kondisi fauna akuatik dan terestrial
setelah umur tambang berakhir.
4.6. Sosial, budaya, dan ekonomi

Uraian rinci mengenai prediksi kondisi
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat
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setempat

pada

saat

umur

tambang

berakhir.
BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN

Uraian

rinci

PEMANGKU KEPENTINGAN

(tanggapan,

(STAKEHOLDERS)

pandangan)

mengenai
saran,
dengan

berkepentingan

konsultasi

pendapat,

dan

pihak

yang

terhadap

rencana

Pascatambang, termasuk rencana alih
pengelolaan fasilitas tambang kepada
Pemangku Kepentingan dan perubahan
rencana peruntukan lahan.
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

6.1. Reklamasi pada sisa lahan bekas
tambang dan lahan di luar bekas
tambang

6.1.1. tapak bekas tambang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan luas lahan tapak bekas tambang
yang

akan

ditutup

yang

meliputi

kegiatan:
a. pembongkaran fasilitas tambang;
b. reklamasi lahan bekas fasilitas
tambang;
c. pembongkaran dan Reklamasi jalan
tambang;
d. Reklamasi lahan bekas tambang
permukaan;
e. Reklamasi lahan bekas kolam
pengendap; dan
f. pengamanan semua lahan bekas
tambang dengan sistem tambang
bawah tanah yang berpotensi bahaya
terhadap manusia (shaft, raise, stope,
adit, decline, pit, tunnel, final void dan
lain-lain).

6.1.2. fasilitas pengolahan dan/atau
pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan luas lahan pada fasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian yang meliputi
kegiatan:
1) pembongkaran fasilitas pengolahan
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dan/atau pemurnian;
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan dan/atau pemurnian;
3) Reklamasi lahan bekas kolam tailing
dan upaya stabilisasinya;
4) Reklamasi lahan bekas timbunan
komoditas tambang; dan
5) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun
dan limbah bahan berbahaya dan
beracun.

6.1.3. fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan luas lahan serta kegiatan yang
meliputi:
1) Reklamasi lahan bekas landfill;
2) pembongkaran sisa-sisa bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas lainnya;
3) Reklamasi lahan bekas bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas lainnya;
4) pembongkaran peralatan, mesin,
tangki bahan bakar minyak, dan
pelumas;
5) penanganan sisa bahan bakar
minyak, pelumas, serta bahan kimia;
6) Reklamasi lahan bekas sarana
transportasi;
7) Reklamasi lahan bekas bangunan
dan fondasi beton; dan
8) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun
dan limbah bahan berbahaya dan
beracun.

6.2. Pengembangan sosial, budaya, dan
ekonomi

berisikan tentang:
a. Uraian

mengenai

pengurangan
hubungan

7524

dan

kerja,

penanganan
pemutusan

bimbingan,

dan
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bantuan untuk pengalihan pekerjaan
bagi karyawan; dan
b. pengembangan
untuk

usaha

masyarakat

alternatif

lokal

yang

disesuaikan dengan program sosial,
budaya, dan ekonomi.
Uraian

6.3. Pemeliharaan

rinci

mengenai

pemeliharaan

terhadap tapak bekas tambang, lahan
bekas

fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian, dan lahan bekas fasilitas
penunjang.
BAB VII PEMANTAUAN

Uraian

rinci

mengenai

program

dan

prosedur pemantauan, termasuk lokasi,
metode

dan

pencatatan

frekuensi
hasil

pemantauan,

pemantauan

serta

pelaporannya
7.1. Kestabilan fisik

Uraian mengenai pemantauan kestabilan
lereng, keamanan bangunan pengendali
erosi

dan

sedimentasi,

penimbunan

material penutup, serta fasilitas lain.
7.2. Air permukaan dan air tanah

Uraian mengenai pemantauan terhadap
kualitas air sungai, air sumur di sekitar
lokasi bekas tambang, sumur pantau, air
di kolam bekas tambang dan lain-lain.

7.3. Biologi akuatik dan teresterial

Uraian mengenai pemantauan terhadap
flora dan fauna akuatik dan terestrial.

7.4. Sosial, budaya, dan ekonomi

Uraian

mengenai

pemantauan sosial,

budaya dan ekonomi (demografi, mata
pencaharian,

kesehatan,

pendidikan,

dan lain-lain).
BAB VIII ORGANISASI
8.1. Organisasi
8.2. Jadwal pelaksanaan Pascatambang

Uraian mengenai waktu dimulainya
kegiatan Pascatambang sampai berakhir.

BAB

IX

KRITERIA

PASCATAMBANG

KEBERHASILAN Uraian mengenai kriteria keberhasilan
yang

akan

Pascatambang

dicapai

pada

kegiatan

yang

meliputi

standar

keberhasilan pada tapak bekas tambang,
fasilitas
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pemurnian,

fasilitas

penunjang,

dan

pemantauan.
BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
10.1. Biaya langsung
10.1.1. biaya pada tapak bekas
tambang

terdiri atas biaya:
1) pembongkaran fasilitas tambang;
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas
tambang;
3) pembongkaran dan Reklamasi jalan
tambang;
4) Reklamasi tambang permukaan (pit,
waste dump);
5) Reklamasi lahan bekas kolam
pengendap; dan
6) pengamanan semua lahan bekas
tambang dengan sistem tambang
bawah tanah yang berpotensi bahaya
terhadap manusia (shaft, raise, stope,
adit, decline, tunnel, dan lain-lain).

10.1.2. biaya pada fasilitas
pengolahan dan/atau

terdiri atas biaya:
1)

pemurnian

pembongkaran fasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian;

2)

Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan dan/atau pemurnian;

3)

Reklamasi lahan bekas kolam tailing
dan upaya stabilisasinya;

4)

Reklamasi lahan bekas timbunan
komoditas tambang; dan

5)

pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun
dan limbah bahan berbahaya dan
beracun.

10.1.3. biaya pada fasilitas
penunjang

terdiri atas biaya:
1) pembongkaran sisa bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas lainnya;
2) pembongkaran peralatan, mesin,
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serta tangki bahan bakar minyak dan
pelumas;
3) Reklamasi lahan bekas landfill;
4) Reklamasi lahan bekas bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas lainnya;
5) Reklamasi lahan bekas sarana
transportasi;
6) Reklamasi lahan bekas bangunan
dan pondasi beton;
7) penanganan sisa bahan bakar
minyak, pelumas, serta bahan kimia;
dan
8) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun
dan limbah bahan berbahaya dan
beracun.

10.1.4. pengembangan sosial,
budaya, dan ekonomi
10.1.5. pemeliharaan
10.1.6. pemantauan
10.2. Biaya tidak langsung
10.2.1. biaya mobilisasi dan
demobilisasi alat

sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
dari biaya langsung atau berdasarkan
perhitungan.

10.2.2. biaya perencanaan
Pascatambang

sebesar 2% (dua persen) sampai dengan
10%

(sepuluh

persen)

dari

biaya

langsung.
10.2.3. biaya administrasi dan

sebesar 3% (tiga persen) sampai dengan

keuntungan pihak ketiga

14% (empat belas persen) dari biaya

sebagai pelaksana

langsung.

Pascatambang
10.2.4. biaya supervise

sebesar 2% (dua persen) sampai dengan
7% (tujuh persen) dari biaya langsung.

10.3. Total biaya

Uraian mengenai total biaya langsung
ditambah dengan biaya tidak langsung
dan

biaya

tersebut

harus

sudah

memperhitungkan pajak yang berlaku
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dan dibuat dalam mata uang Rupiah
atau Dolar Amerika Serikat.

DAFTAR LAMPIRAN
1. Peta situasi rona awal, dengan skala
minimal 1 : 25.000 (satu banding dua
puluh lima ribu) beserta data spasial
dalam bentuk shape file (.shp);
2. Peta

situasi

lokasi

pertambangan,

dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu
banding dua puluh lima ribu) beserta
data spasial dalam bentuk shape file
(.shp);
3. Peta situasi rona awal Pascatambang,
dengan skala minimal 1 : 25.000 (satu
banding dua puluh lima ribu) beserta
data spasial dalam bentuk shape file
(.shp);
4. Peta

situasi

rencana

rona

akhir

pascatambang, dengan skala minimal 1
: 25.000 (satu banding dua puluh lima
ribu)

beserta

data

spasial

dalam

bentuk shape file (.shp);
5. Peta lokasi pemantauan, dengan skala
minimal 1 : 10.000 (satu banding
sepuluh ribu) beserta data spasial
dalam bentuk shape file (.shp).
DAFTAR TABEL
Rencana dan biaya Pascatambang.

format disusun dengan Matrik 3.1

Matrik 3.1. Rencana dan biaya Pascatambang
NO.
1.

KEGIATAN

LUAS

Biaya langsung
a.

biaya pada tapak bekas tambang, terdiri
atas biaya:
1)

pembongkaran fasilitas tambang

2)

Reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
(ha)

3)

pembongkaran
tambang
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NO.

KEGIATAN
4)

Reklamasi

LUAS

tambang

permukaan

(pit, waste dump) (ha)
5)

Reklamasi

lahan

bekas

kolam

pengendap (ha)
6)

pengamanan

semua

lahan

bekas

tambang dengan sistem tambang bawah
tanah yang berpotensi bahaya terhadap
manusia

(shaft,

raise,

stope,

adit,

decline, tunnel, dan lain-lain)
b. biaya pada fasilitas pengolahan dan/atau
pemurnian. terdiri atas biaya:
1)

pembongkaran

fasilitas

pengolahan

dan/atau pemurnian
2)

Reklamasi

lahan

bekas

fasilitas

pengolahan dan/atau pemurnian (ha)
3)

Reklamasi lahan bekas kolam tailing
dan upaya stabilisasinya (ha)

4)

Reklamasi

lahan

bekas

timbunan

komoditas tambang (ha)
5)

pemulihan

(remediasi)

tanah

yang

terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun dan
limbah bahan berbahaya dan beracun
c.

biaya pada fasilitas penunjang, terdiri atas
biaya:
1)

Reklamasi lahan bekas landfill (ha)

2)

pembongkaran

sisa

bangunan,

transmisi Iistrik, pipa, pelabuhan (udara
dan air), dan fasilitas lainnya
3)

Reklamasi

lahan

bekas

bangunan,

transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara
dan air), dan fasilitas lainnya (ha)
4)

pembongkaran peralatan, mesin, serta
tangki

bahan

bakar

minyak

dan

pelumas
5)

penanganan sisa bahan bakar minyak,
pelumas, serta bahan kimia
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NO.

KEGIATAN
6)

Reklamasi

lahan

LUAS
bekas

BIAYA (Rp/US$)

sarana

transportasi (ha)
7)

Reklamasi lahan bekas bangunan dan
pondasi beton (ha)

8)

pemulihan

(remediasi)

tanah

yang

terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun dan
limbah bahan berbahaya dan beracun
d. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi
e.

pemeliharaan

f.

pemantauan

SUBTOTAL 1 (Rp/US$)
2.

Biaya tidak langsung, terdiri atas biaya:
a.

mobilisasi dan demobilisasi alat* * 1 )

b.

perencanaan Pascatambang**2)

c.

administrasi dan keuntungan pihak ketiga
sebagai pelaksana Pascatambang**3)

d.

supervisi**4)

SUBTOTAL 2 (Rp/US$)
TOTAL (Rp/US$)
Keterangan:
* * 1 ) besarnya 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan
**2) besarnya 2% - 10% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File)
**3) besarnya 3% - 14% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost
File)
**4) besarnya 2% - 7% dari biaya langsung (grafik Englemen’s Heavy Construction Cost File)

Matrik 4. Format penyusunan rencana Pascatambang IUP Operasi Produksi
dan IUPK Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan batuan
dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
INTISARI
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

berisikan tentang:
a. identitas pemegang IUP atau IUPK
(nama badan usaha/ koperasi/
perseorangan,

alamat

lengkap,

penanggung jawab rencana atau
kegiatan);
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b. Uraian

singkat

peraturan

mengenai

perundang-undangan

yang berkaitan dengan kegiatan
Pascatambang; dan
c. Uraian singkat mengenai status
perizinan

(nomor,

diterbitkannya,
status

tanggal

masa

PMA/PMDN,

berlaku,
IUP

atau

IUPK).
1.2. Maksud dan tujuan
1.3 Pendekatan dan ruang lingkup
BAB II PROFIL WILAYAH

2.1. Lokasi dan kesampaian wilayah

berisikan tentang:
a. Uraian singkat mengenai lokasi
kegiatan Operasi Produksi (desa,
kecamatan,
provinsi

kabupaten/kota,

dan

dilengkapi

posisi

dengan

geografi),

peta

situasi

lokasi tambang; dan
b. Uraian singkat mengenai sarana
perhubungan dari dan ke lokasi
kegiatan Operasi Produksi.

2.2. Kepemilikan

dan

peruntukan Uraian

lahan

rinci

mengenai

status

kepemilikan dan peruntukan lahan di
dalam WIUP.

2.3. Rona lingkungan awal

Uraian

rinci

lingkungan

mengenai

hidup

rona

awal

yang

diperkirakan terkena dampak serta
telaahan komponen lingkungan yang
terkena dampak, meliputi:
a. peruntukan lahan;
b. morfologi (bentang alam) dilengkapi
peta; dan
c. air permukaan (sungai, danau, dan
rawa);

2.4. Kegiatan lain di sekitar tambang

Uraian rinci mengenai kegiatan lain
yang

berada

di

sekitar

tambang

dilengkapi dengan peta situasi.
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN
PERTAMBANGAN
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3.1. Keadaan cadangan awal

Keterangan
Uraian

rinci

komoditas

mengenai

tambang

cadangan

pada

awal

kegiatan.
3.2. Sistem dan metode Penambangan

Uraian rinci mengenai sistem dan
metode

Penambangan,

jadwal

Penambangan, tingkat produksi, dan
umur tambang.
3.3. Pengolahan

Uraian

rinci

mengenai

kegiatan

pengolahan komoditas tambang yang
meliputi proses pengolahan dan upaya
penanganan Iimbah.
3.4. Fasilitas penunjang

Uraian

rinci

mengenai

fasilitas

penunjang yang telah dan/atau akan
dibangun, sebagai contoh antara lain
kantor, mess, gudang, tangki bahan
bakar minyak, jalan, beserta informasi
lokasi,

ukuran,

konstruksi,

serta

dilengkapi peta situasi.
BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR
LAHAN PASCATAMBANG
4.1. Keadaan cadangan tersisa

Uraian

rinci

komoditas
setelah

mengenai

tambang

umur

cadangan

yang

tambang

tersisa
berakhir

sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
4.2. Peruntukan lahan

Uraian rinci mengenai peruntukan
lahan

setelah

umur

tambang

berakhir.
4.3. Morfologi (bentang alam)

Uraian rinci mengenai prediksi
kondisi morfologi:
a. pada akhir umur tambang; dan
b. pada akhir Pascatambang.

4.4. Air permukaan

Uraian

rinci

mengenai

prediksi

kondisi kualitas air permukaan.
BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN

Uraian

rinci

PEMANGKU KEPENTINGAN

(tanggapan,
pandangan)

mengenai
saran,
dengan

berkepentingan

konsultasi

pendapat,

dan

pihak

yang

terhadap

rencana

Pascatambang, termasuk rencana alih
pengelolaan fasilitas tambang kepada
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pihak

yang

perubahan

berkepentingan
rencana

dan

peruntukan

lahan.
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG

6.1. Reklamasi tahap Operasi Produksi
periode 5 (lima) tahun atau sesuai
dengan umur tambang

6.2. Reklamasi pada sisa lahan bekas
tambang dan lahan di luar bekas
tambang pada saat Pascatambang

6.1.1. tapak bekas tambang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan luas lahan tapak bekas tambang
yang

akan

direklamasi

meliputi

kegiatan:
a. reklamasi lahan bekas tambang;
b. pembongkaran fasilitas tambang;
c. Reklamasi lahan bekas fasilitas
tambang;
d. pembongkaran dan Reklamasi
jalan tambang;
e. Reklamasi lahan bekas kolam
pengendap; dan
f. Pengamanan lahan bekas tambang
yang berpotensi bahaya terhadap
manusia

6.1.2. fasilitas pengolahan

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan

luas

lahan

pada

fasilitas

pengolahan yang meliputi kegiatan:
1) pembongkaran fasilitas
pengolahan;
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan; dan
3) Reklamasi lahan bekas timbunan
komoditas tambang.

6.1.3. fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan luas lahan serta kegiatan yang
meliputi:
1) pembongkaran sisa-sisa bangunan
dan fasilitas lainnya; dan
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2) Reklamasi lahan bekas bangunan
dan fasilitas lainnya.
Uraian rinci mengenai pemeliharaan

6.3. Pemeliharaan

terhadap tapak bekas tambang, lahan
bekas fasilitas pengolahan, dan lahan
bekas fasilitas penunjang.
BAB VII PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program dan
prosedur

pemantauan

disesuaikan

dengan Dokumen Lingkungan Hidup.
BAB VIII ORGANISASI
8.1. Organisasi
8.2. Jadwal pelaksanaan
Pascatambang

Uraian mengenai waktu dimulainya
kegiatan

Pascatambang

sampai

berakhir.
BAB

IX

KRITERIA

KEBERHASILAN Uraian mengenai kriteria keberhasilan

PASCATAMBANG

yang

akan

dicapai

pada

kegiatan

Pascatambang yang meliputi standar
keberhasilan
tambang,

pada
fasilitas

tapak

bekas

pengolahan,

fasilitas penunjang, dan pemantauan.
BAB X RENCANA BIAYA
PASCATAMBANG
10.1. Biaya langsung
10.1.1. biaya pada tapak bekas
tambang

terdiri atas biaya:
1) pembongkaran fasilitas tambang;
dan
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas
tambang.

10.1.2. biaya pada fasilitas
pengolahan

terdiri atas biaya:
1) pembongkaran fasilitas
pengolahan; dan
2)

Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan.

10.1.3. Pemeliharaan
10.1.4. Pemantauan
10.2. Biaya tidak langsung
10.2.1. biaya mobilisasi dan
demobilisasi alat

sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
dari biaya langsung atau berdasarkan
perhitungan.
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10.2.2. biaya administrasi dan

Keterangan
sebesar

3%

(tiga

persen)

sampai

keuntungan pihak ketiga

dengan 14% (empat belas persen) dari

sebagai pelaksana

biaya langsung.

Pascatambang
10.3. Total biaya

Uraian mengenai total biaya langsung
ditambah

dengan

biaya

tidak

langsung dan biaya tersebut harus
sudah memperhitungkan nilai uang
masa depan dan dibuat dalam mata
uang

Rupiah

atau

Dolar

Amerika

Serikat.
DAFTAR LAMPIRAN
1. Peta situasi rona awal
2. Peta situasi lokasi pertambangan
3. Peta situasi akhir tambang
4. Peta situasi rencana rona akhir
pascatambang
5. Peta lokasi pemantauan
DAFTAR TABEL

Matrik 5. Format penyusunan Rencana Pascaoperasi
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
INTISARI
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

berisikan tentang:
a. identitas
Pengolahan
(nama

pemegang
dan/atau

IUP

Pemurnian

badan

koperasi/perseorangan,
lengkap,

OPK

penanggung

usaha/
alamat
jawab

rencana atau kegiatan);
b. Uraian singkat mengenai peraturan
perundang-undangan
berkaitan

dengan

Pascaoperasi; dan
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c. Uraian

singkat

perizinan

mengenai

(nomor

status

dan

tanggal

diterbitkannya masa berlaku).
1.2. Maksud dan tujuan
1.3 Pendekatan dan ruang lingkup
BAB II PROFIL WILAYAH

2.1. Lokasi dan kesampaian wilayah

berisikan tentang:
a. Uraian

singkat

kegiatan

mengenai

pengolahan

pemurnian

(desa,

kabupaten/kota,

lokasi

dan/atau
kecamatan,

provinsi

dan

posisi geografi), dilengkapi dengan
peta situasi lokasi tambang dengan
ketelitian peta skala minimal 1 :
25.000 (satu banding dua puluh
lima ribu); dan
b. Uraian singkat mengenai sarana
perhubungan dari dan ke lokasi
kegiatan

pengolahan

dan

mengenai

status

pemurnian.

2.2. Kepemilikan dan peruntukan lahan

Uraian

rinci

kepemilikan dan peruntukan lahan
dilengkapi dengan peta peruntukan
lahan

dengan

skala

minimal

1 : 25.000 (satu banding dua puluh
lima ribu).

2.3. Rona lingkungan awal

Uraian

rinci

lingkungan

mengenai

hidup

awal

rona
yang

diperkirakan terkena dampak serta
telaahan komponen lingkungan yang
terkena dampak, meliputi:
a. peruntukan lahan;
b. air

permukaan

(sungai,

danau,

dan laut);
c. air tanah;
d. biologi akuatik dan terestrial; dan
e. sosial,

budaya,

(demografi,

mata

dan

ekonomi

pencaharian,

kesehatan, pendidikan, dan lainlain).
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2.4. Kegiatan lain di sekitar lokasi

Keterangan
Uraian rinci mengenai kegiatan lain
yang

berada

di

sekitar

lokasi

dilengkapi dengan peta situasi dengan
skala minimal 1: 25.000 (satu banding
dua puluh lima ribu).
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN
PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
3.1. Proses pengolahan dan/atau
pemurnian

Uraian

rinci

mengenai

pengolahan
komoditas

dan/atau
tambang

kegiatan
pemurnian

yang

meliputi

proses, jenis dan jumlah pemakaian
reagen,

serta

jumlah

dan

upaya

penanganan Iimbah.
3.2. Fasilitas penunjang

Uraian

rinci

mengenai

fasilitas

penunjang yang telah dan/atau akan
dibangun, antara lain kantor, mess,
gudang,

sekolah,

sakit/poliklinik,
transmisi

rumah
laboratorium,

tegangan

tinggi,

tangki

bahan bakar minyak, tempat ibadah,
jembatan,

jalan,

tangki

pelabuhan/dermaga,

air,

bandara,

rel

kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur
conveyor,

dam/bendungan,

pembangkit listrik, beserta informasi
lokasi,

ukuran,

konstruksi

serta

dilengkapi peta situasi dengan skala
minimal
1: 25.000 (satu banding dua puluh
lima ribu).
BAB IV PROGRAM PASCAOPERASI
4.1

Reklamasi pada lahan bekas
fasilitas pengolahan dan/atau
pemurnian
4.1.1

fasilitas pengolahan

dan/atau pemurnian

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan

luas

lahan

pada

fasilitas

pengolahan dan/atau pemurnian yang
meliputi kegiatan:
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1) pembongkaran fasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian;
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan dan/atau pemurnian;
3) Reklamasi lahan penyimpanan
material sisa pengolahan dan/atau
pemurnian (misalnya untuk slag
diperlukan stabilisasi fasilitas
penimbunan); dan
4) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia,
minyak, serta bahan berbahaya
dan beracun dan limbah bahan
berbahaya dan beracun.

4.2

fasilitas penunjang

Uraian rinci mengenai rencana lokasi
dan luas lahan serta kegiatan yang
meliputi:
1) Reklamasi lahan bekas landfill jika
ada;
2) pembongkaran sisa-sisa bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas
lainnya;
3) Reklamasi lahan bekas bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air), dan fasilitas
lainnya;
4) pembongkaran peralatan, mesin,
tangki bahan bakar minyak, dan
pelumas;
5) penanganan sisa bahan bakar
minyak, pelumas, serta bahan
kimia; dan
6) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia,
minyak, serta bahan berbahaya
dan beracun dan limbah bahan
berbahaya dan beracun.
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4.3. Pengembangan sosial, budaya, dan
ekonomi

Keterangan
berisikan tentang:
a. Uraian mengenai penanganan
pengurangan dan pemutusan
hubungan kerja, bimbingan, dan
bantuan untuk pengalihan
pekerjaan bagi karyawan; dan
b. pengembangan usaha alternatif
untuk masyarakat lokal yang
disesuaikan dengan program sosial,
budaya, dan ekonomi.

4.4

Pemeliharaan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan
terhadap

lahan

bekas

fasilitas

pengolahan dan/atau pemurnian dan
lahan bekas fasilitas penunjang.
BAB V PEMANTAUAN

Uraian rinci mengenai program dan
prosedur
lokasi,

pemantauan,
metode

pemantauan,

dan

dan

termasuk
frekuensi

pencatatan

hasil

pemantauan.
BAB VI ORGANISASI
a)

Organisasi

b)

Jadwal pelaksanaan Pascaoperasi

Uraian mengenai waktu dimulainya
kegiatan
berakhir.

BAB VII RENCANA BIAYA
PASCAOPERASI
DAFTAR LAMPIRAN
1. Peta situasi rona awal Pascaoperasi
2. Peta situasi rencana rona akhir
Pascaoperasi
3. Peta lokasi pemantauan
DAFTAR TABEL
Rencana dan biaya Pascaoperasi.
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Matrik 6. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang

Umur

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

ke-6

ke-7

ke-8

ke-9

ke-10

ke-11

ke-12

ke-13

ke-14

ke-15

ke-16

ke-17

ke-18

ke-19

ke-20

1

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

0,500

0,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0,111

0,333

0,556

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

0,063

0,187

0,313

0,437

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

0,063

0,187

0,313

0,437

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

0,030

0,123

0,180

0,300

0,367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

0,028

0,030

0,102

0,173

0,300

0,367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

0,020

0,028

0,04

0,092

0,153

0,300

0,367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

0,020

0,055

0,095

0,163

0,177

0,225

0,265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

0,016

0,020

0,050

0,090

0,157

0,177

0,225

0,265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

0,012

0,016

0,020

0,050

0,088

0,147

0,177

0,255

0,235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

0,010

0,030

0,050

0,063

0,080

0,100

0,130

0,150

0,180

0,207

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

0,010

0,030

0,050

0,063

0,080

0,100

0,130

0,150

0,180

0,207

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

0,009

0,027

0,045

0,057

0,073

0,091

0,118

0,136

0,164

0,188

0,092

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

0,008

0,025

0,042

0,053

0,067

0,083

0,108

0,125

0,150

0,173

0,083

0,083

-

-

-

-

-

18

-

-

-

0,008

0,023

0,038

0,048

0,062

0,077

0,100

0,115

0,138

0,159

0,077

0,077

0,078

-

-

-

-

19

-

-

-

0,007

0,021

0,036

0,045

0,057

0,071

0,093

0,107

0,129

0,148

0,071

0,071

0,071

0,073

-

-

-

20

-

-

-

0,007

0,020

0,033

0,042

0,053

0,067

0,087

0,100

0,120

0,138

0,067

0,067

0,067

0,067

0,065

-

-

Tambang
(tahun)

7540

- 294 Matrik 7. Tata cara penempatan Jaminan Pascatambang IUP Operasi Produksi
dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan
dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun
Umur Tambang

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

(tahun)

ke-1

ke-2

ke-3

ke-4

ke-5

1

1,000

-

-

-

-

2

1,000

-

-

-

-

3

1,000

-

-

-

-

4

0,500

0,500

-

-

-

5

0,500

0,300

0,200

-

-

Matrik 8. Format penyusunan laporan Pelaksanaan
Reklamasi Tahap Eksplorasi
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Status pemegang IUP atau IUPK

Berisikan tentang:
a. identitas pemegang IUP atau
IUPK (nama badan usaha/
koperasi/perseorangan,
alamat lengkap, penanggung
jawab rencana atau kegiatan);
dan
b. Uraian
status

singkat
perizinan

mengenai
(nomor,

tanggal diterbitkannya, masa
berlaku, status PMA/PMDN
IUP atau IUPK).
berisikan Uraian luas wilayah
dalam IUP atau IUPK yang
1.2 Luas Wilayah IUP atau IUPK

direncanakan
Eksplorasi.
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1.3 Persetujuan

Keterangan
Dokumen berisikan

Lingkungan Hidup

Uraian

persetujuan

Dokumen Lingkungan Hidup dari
instansi yang berwenang (nomor,
tanggal, dan nama instansi).

BAB II PEMBUKAAN LAHAN
2.1

Kegiatan Eksplorasi

2.2

Jalan

2.3

Fasilitas Penunjang

berisikan tentang:
a. uraian

mengenai

lapangan

yang

kegiatan
dilakukan

terdiri atas pemetaan geologi,
pemetaan

topografi,

penyelidikan

geofisika,

penyelidikan

geokimia,

pembuatan sumur uji, parit
uji, pengeboran, pembuatan
terowongan,

dan

lain

sebagainya;
b. uraian mengenai metode yang
digunakan (geologi, geofisika
seperti

polarisasi

terimbas,

potensial diri, seismik, gaya
berat, geomagnet, sounding,
side

scan

sonar

dan

lain

sebagainya; geokimia endapan
sungai, tanah, dan batuan,
parit

uji,

pengeboran)

sumur
dan

uji,

peralatan

yang akan digunakan dalam
kegiatan Eksplorasi; dan
c. uraian mengenai lokasi dan
luas lahan yang digunakan
untuk

melakukan

kegiatan

pada setiap metode.
berisikan lokasi dan luas lahan
yang dibuka untuk pembuatan
jalan.
berisikan tentang luas lahan dan
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Keterangan
lokasi

yang

digunakan

dibuka

sebagai

untuk

perumahan

(camp atau flying camp), bengkel,
dan fasilitas penunjang lainnya.
BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

berisikan

uraian

mengenai

tahapan kegiatan Reklamasi pada
lokasi dan luas lahan terganggu
yang telah direklamasi, meliputi:
3.1

Lahan yang direklamasi

a.

penataan permukaan tanah
(bekas
dan

kegiatan

Eksplorasi

bekas

fasilitas

penunjang Eksplorasi);
b.

penimbunan kembali lahan
bekas

kegiatan

(bekas

lubang

Eksplorasi
bor,

kolam

pengeboran, sumur uji, dan
parit uji); dan
c.

pengendalian

erosi

dan

pengelolaan air.
berisikan Uraian mengenai teknik
dan peralatan yang digunakan
untuk Reklamasi lahan.
berisikan Uraian mengenai jenis
tanaman dan jumlah tanaman,
jarak tanam, lokasi, dan luas
lahan yang direvegetasi.
3.2

Teknik

dan

peralatan

yang berisikan

digunakan dalam reklamasi

Uraian

mengenai

pemeliharaan lahan yang telah
direklamasi, pemupukan, serta
pemberantasan
penyakit tanaman.

3.3

Revegetasi

3.4

Pemeliharaan

Rekapitulasi pelaksanaan Reklamasi
disajikan

dalam

bentuk

tabel

sebagaimana dimaksud pada Matrik 1
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BAB IV
4.1

Keterangan

BIAYA REKLAMASI

Terdiri atas:

Biaya penatagunaan lahan

a.

penataan permukaan tanah;

b. penimbunan

lahan

bekas

kegiatan Ekplorasi; dan
c.

pengendalian

erosi

dan

pengelolaan air.
4.2

Biaya revegetasi,

Terdiri atas biaya:
a.

analisis kualitas tanah:

b. pemupukan;
c.

pengadaan bibit;

d. penanaman; dan
e.

pemeliharaan tanaman.

DAFTAR LAMPIRAN
1. Tabel 1 Rekapitulasi Pelaksanaan Disusun dengan format Matrik 9.
Reklamasi Tahap Eksplorasi.

2. Tabel

2

Rekapitulasi

Biaya Disusun dengan format Matrik

Reklamasi Tahap Eksplorasi.
3. Peta

realisasi

pembukaan

dan
lahan

10.

rencana Peta-peta dibuat harus dengan
dengan skala

yang

ketelitian peta skala minimal 1 : informatif.
10.000 (satu

banding sepuluh

ribu) beserta data spasial dalam
bentuk shape file (.shp)
Peta realisasi dan rencana kemajuan
reklamasi dengan ketelitian peta skala
minimal 1 : 10.000 (satu

banding

sepuluh ribu) beserta data spasial
dalam bentuk shape file (.shp)
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Tahun : 2018*)
Kumulatif
No.

Uraian

s.d. Tahun
2017*)

1.

Lahan yang dibuka (ha)
a.

area kegiatan Eksplorasi:
1)

lubang bor

2)

kolam pengeboran

3)

sumur uji

4)

parit uji

b. area

di

luar

kegiatan

Eksplorasi:
1)

jalan

yang

tidak

digunakan lagi
2)

fasilitas
lainnya

penunjang
yang

tidak

digunakan lagi
2.

Reklamasi
a.

penatagunaan lahan:
1)

penataan permukaan
tanah (m2):
a)

bekas

kegiatan

Ekplorasi
b)

bekas

fasilitas

penunjang
Eksplorasi (akses
jalan

Ekplorasi,

basecamp,
helipad, dan/atau
workshop
tidak

yang

digunakan

lagi)
2)

penimbunan kembali
lahan

bekas

Eksplorasi:
a)

bekas lubang bor

b)

bekas

kolam

pengeboran
c)
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bekas sumur uji

Tahun
2018*)

Kumulatif
s.d. Tahun
2018*)
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No.

Uraian

s.d. Tahun
2017*)

d)

Tahun
2018*)

Kumulatif
s.d. Tahun
2018*)

bekas parit uji

3) pengendalian erosi dan
pengelolaan air
b. Revegetasi (m2):
1)

analisis

kualitas

tanah (conto)
2)

pemupukan (m2)

3)

pengadaan

bibit

(batang) dan/atau kg)
4)

penanaman (batang)

5)

pemeliharaan
tanaman (m2)

Keterangan:
*) Contoh

Matrik 10. Rekapitulasi Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi
No.
1.

Tahun 2018*)

Deskripsi Biaya

Rencana

Biaya langsung (Rp/US$)
a.

biaya

penatagunaan

lahan,

terdiri atas biaya:
1)

penataan permukaan tanah

2)

penimbunan kembali lahan
bekas Ekplorasi

3)

pengendalian

erosi

dan

terdiri

atas

pengelolaan air
b. biaya

revegetasi,

biaya:
1)

analisis kualitas tanah

2)

pemupukan

3)

pengadaan bibit

4)

penanaman

5)

pemeliharaan tanaman

SUBTOTAL 1 (Rp/US$)
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No.

Tahun 2018*)

Deskripsi Biaya

2.

Rencana

Realisasi

Biaya tidak langsung (Rp/ US$)
a.

biaya

mobilisasi

dan

demobilisasi alat
b. biaya perencanaan Reklamasi
c.

biaya

administrasi

keuntungan
sebagai

dan

pihak

pelaksana

ketiga

Reklamasi

tahap Eksplorasi
d. biaya supervisi
SUBTOTAL 2 (Rp/US$)
TOTAL (RP/US$)
Keterangan:
*)Contoh

Matrik 11. Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi
No.
1.

Kegiatan

Objek

Reklamasi

Kegiatan

Parameter

Penata-

Penataan

Luas

gunaan

permukaan

yang ditata

Lahan

tanah

... (m2)

Standar

Hasil

Hasil

Keberhasi-

Eva-

Penilaian

lan

luasi

... (m2)

Sesuai
dengan
rencana

Penimbunan
kembali
lahan

area

Rencana

Realisasi/

bekas

a. bekas

... (m2)

... (m2)

Sesuai

lubang

atau

bor

melebihi

kegiatan

rencana

Ekplorasi
b. bekas

... (m2)

... (m2)

Sesuai

kolam

atau

pengebor

melebihi

an

rencana

c. bekas

... (m2)

... (m2)

sumur uji

Sesuai
atau
melebihi
rencana

d. bekas
parit uji

... (m2)

... (m2)

Sesuai
atau
melebihi
rencana
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No.

Kegiatan

Objek

Reklamasi

Kegiatan
Penebaran

Parameter
a. luas area

Rencana
... (m2)

Realisasi/

Standar

Hasil

Hasil

Keberhasi-

Eva-

Penilaian

lan

luasi

... (m2)

 Baik

tanah zona

yang

(lebih dari

pengakaran

ditabur

90%

dari

luas areal
terganggu
kegiatan
ekplorasi);
 Sedang
(75%

-

90%

dari

luas areal
terganggu
kegiatan
ekplorasi)
b. pH tanah

 Baik (5 6);
 Sedang
(4,5 - <5);

Pengendalian a. saluran

Tidak

erosi dan

terjadi

drainase

pengelolaan

erosi

air

sedimentasi

dan
aktif

pada lahan
yang
sudah
ditata
b. bangunan

Tidak

pengen-

terjadi

dali erosi

alur-alur
erosi

2.

Revegetasi

Penanaman

a. luas area

... (m2)

Sesuai

penana-

dengan

man

rencana

tanaman
penutup
(cover
crop)
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No.

Kegiatan

Objek

Reklamasi

Kegiatan

Parameter

Rencana

Realisasi/

Standar

Hasil

Hasil

Keberhasi-

Eva-

Penilaian

lan

luasi

tanaman
cepat
tumbuh
tanaman
local
b. partum-

 Baik

buhan

(rasio

tanaman

tumbuh

1) tana-

>80%;

man

 Sedang

penutup

(rasio

(cover

tumbuh

crop)

60%

2) tana-

s.d.

80%);

man
cepat
tumbuh
3) tanaman
lokal
3.

Penyele-

Penutupan

> 80%

saian

tajuk

Akhir

Pemeliharaan a. Pemupukan

Sesuai
dengan
dosis yang
dibutuhkan

b. Pengendalian

an

gulma,

berdasar-

hama,

kan hasil

dan

analisis

penyakit
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No.
1.

Bobot

Uraian Kegiatan

(%)

Penatagunaan lahan:
a.

penataan

permukaan

tanah

dan

40

penimbunan kembali lahan bekas
kegiatan Eksplorasi
b. penebaran tanah zona pengakaran

10

c.

10

pengendalian erosi dan pengelolaan
air

2.

Revegetasi (luasan dan pertumbuhan)
a.

tanaman penutup (cover crop)

b. tanaman cepat tumbuh
c.
3.

tanaman lokal

10
5

Penyelesaian Akhir
a.

Penutupan tajuk

b. Pemeliharaan
TOTAL
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Format 1. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tahap Eksplorasi
BERITA ACARA PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI TAHAP EKSPLORASI
IUP atau IUPK ...
Kabupaten ..., Provinsi ...
Pada hari ini … tanggal/Bulan/Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama :
..................................
NIP
:
..................................
Unit Kerja
:
..................................
2.
Nama :
..................................
NIP
:
..................................
Unit Kerja
:
..................................
3.
dan seterusnya
Sesuai dengan surat tugas ... nomor ... tanggal ..., telah melakukan evaluasi
pelaksanaan Reklamasi dan revegetasi Tahun ... pada kegiatan Pertambangan
Mineral/Batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ...
Berdasarkan hasil evaluasi serta penilaian laporan dan/atau peninjauan lapangan IUP
atau IUPK ... telah melaksanakan kewajiban Reklamasi dan revegetasi tahun ..., namun
masih perlu dilakukan ...
Dengan demikian hasil evaluasi pelaksanaan Reklamasi tahun ... disimpulkan sebagai
berikut:
URAIAN
2018*)

TAHUN
2019*)

2020*)

Keberhasilan Reklamasi (%)
Sisa (%)
(hasil perhitungan terlampir)
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
tempat, tanggal
Tim Pemeriksa Pelaksanaan Pascatambang.
Unit Kerja ...
Nama
NIP

Nama
NIP
Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP
IUP atau IUPK ...

Keterangan:
*)Contoh
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Matrik 13
Format penyusunan laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN
1.1

Status pemegang IUP atau IUPK

Berisikan tentang:
a. identitas pemegang IUP atau IUPK
(nama

badan

usaha/

koperasi/perseorangan,

alamat

lengkap, penanggung jawab rencana
atau kegiatan); dan
b. Uraian

singkat

perizinan

mengenai

(nomor,

diterbitkannya,

status
tanggal

masa

berlaku,

status PMA/PMDN, IUP atau IUPK).
1.2

Luas Wilayah IUP atau IUPK dan

Berisikan tentang:

fasilitas penunjang di luar wilayah IUP

a. Uraian luas wilayah dalam IUP atau

atau IUPK (project area)

IUPK

yang

kegiatan

direncanakan

Operasi

untuk

Produksi

dan

fasilitas penunjang; dan
b. Uraian luas fasilitas penunjang di
luar wilayah IUP atau IUPK yang
digunakan

untuk

menunjang

kegiatan Operasi Produksi (project
area).
1.3

Persetujuan Dokumen Lingkungan

Berisikan

Uraian

Hidup

Dokumen

Lingkungan

instansi

yang

7552

Hidup

berwenang

tanggal, nama instansi).
BAB II PEMBUKAAN LAHAN

persetujuan
dari

(nomor,
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2.1

Area Penambangan

Keterangan
Berisikan tentang:
a. Uraian mengenai lokasi dan luas
lahan yang dibuka; dan
b. Uraian

mengenai

rencana

dan

realisasi produksi, stripping ratio,
dan lain-lain.
2.2

Timbunan

Berisikan tentang:
a. Uraian mengenai lokasi dan luas
lahan yang digunakan untuk:
1) penimbunan tanah zona
pengakaran; dan
2) penimbunan batuan samping
dan/atau tanah/batuan
penutup di dalam dan di luar
tambang.
b. Uraian mengenai lokasi dan luas
lahan

yang

digunakan

untuk

penimbunan komoditas tambang;
c. Uraian mengenai lokasi dan luas
lahan yang digunakan untuk
penimbunan/ penyimpanan limbah
fasilitas penunjang.
Berisikan Uraian mengenai lokasi dan
luas lahan yang dibuka untuk
pembuatan jalan tambang dan/atau
jalan angkut.
Berisikan Uraian mengenai lokasi dan
luas lahan yang dibuka untuk
pembuatan kolam sedimen dan sarana
kendali erosi.
2.3

Jalan

Berisikan Uraian mengenai lokasi dan
luas lahan yang dibuka untuk
digunakan sebagai instalasi dan
fasilitas pengolahan dan/atau
pemurnian, kantor, perumahan (camp
atau flying camp), bengkel, dan fasilitas

2.4

Kolam sedimen

2.5

Fasilitas penunjang

penunjang lainnya.

BAB III PELAKSANAAN REKLAMASI

Berisikan Uraian mengenai tahapan

3.1

kegiatan Reklamasi pada lokasi dan

Lahan yang direklamasi

luas lahan terganggu yang telah
direklamasi, meliputi:
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a. lahan bekas tambang;
b. timbunan batuan samping
dan/atau tanah/batuan penutup
di luar tambang;
c.

jalan tambang dan/atau jalan
angkut yang tidak digunakan lagi;

d. bekas kolam sedimen; dan
e.

fasilitas penunjang lainnya.

Berisikan Uraian mengenai teknik dan
3.2

Teknik dan peralatan yang digunakan peralatan yang digunakan untuk
dalam reklamasi

Reklamasi lahan.
Berisikan Uraian mengenai kegiatan

3.3

Penataan lahan

penatagunaan lahan pada lahan bekas
tambang dan di luar bekas tambang,
meliputi lokasi dan luas serta Uraian
mengenai jenis, lokasi asal material,
dan volume sumber material pengisi
(apabila dilakukan back filling).
Berisikan

3.4

Revegetasi

Uraian

mengenai

jenis

tanaman dan jumlah tanaman, jarak
tanam, lokasi, dan luas lahan yang
direvegetasi.
Berisikan Uraian mengenai kegiatan

3.5

Pekerjaan
lahan

sipil

sesuai

Pascatambang

reklamasi bentuk lain

peruntukan penatagunaan lahan beserta lokasi dan

atau

program luasannya yang peruntukannya bukan
revegetasi (contoh: area permukiman,
kawasan industri, pariwisata, dan lainlain).
Uraian rinci mengenai Reklamasi pada

3.6

Pemanfaatan lubang bekas tambang lahan bekas tambang berupa lubang
(void)

bekas tambang (void) yang meliputi:
a. stabilisasi lereng;
b. pengamanan lubang bekas tambang
(void);
c. pemulihan

dan

pemantauan

kualitas air serta pengelolaan air
dalam lubang bekas tambang (void)
sesuai dengan peruntukannya; dan
3.7

Pemeliharaan

d. pemeliharaan
tambang (void).
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Berisikan

Uraian

mengenai

pemeliharaan

lahan

yang

direklamasi,

pemupukan,

pemberantasan

hama

telah
serta

dan

penyakit

tanaman.
BAB IV
4.1

BIAYA REKLAMASI

terdiri atas:

Biaya penatagunaan lahan

a.

penataan lahan;

b. penebaran tanah zona pengakaran;
dan
c.

pengendalian

erosi

dan

sedimentasi
4.2

4.3

Biaya revegetasi

terdiri atas biaya:
a.

analisis kualitas tanah:

b.

pemupukan;

c.

pengadaan bibit;

d.

penanaman; dan

e.

pemeliharaan tanaman.

Biaya pencegahan dan penanggulangan

Terdiri atas biaya:

air asam tambang

kegiatan penatagunaan lahan beserta
lokasi

4.4

Biaya

pekerjaan

sipil

dan

sesuai peruntukannya

luasannya
bukan

yang

revegetasi

peruntukan lahan Pascatambang atau (contoh: area permukiman, kawasan
program reklamasi bentuk lain

industri, pariwisata, dan lain-lain).
Terdiri atas biaya:
a. stabilisasi lereng;
b. pengamanan lubang bekas tambang
(void);

4.5

Biaya

pemanfaatan

lubang

tambang

bekas c. pemulihan

dan

pemantauan

kualitas air serta pengelolaan air
dalam lubang bekas tambang (void)
sesuai dengan peruntukannya; dan
d. pemeliharaan

lubang

bekas

tambang (void).
DAFTAR LAMPIRAN
1. Tabel

1

Rekapitulasi

Pelaksanaan Disusun dengan format Matrik 14.

Reklamasi tahap Operasi Produksi
2. Tabel 2 Rekapitulasi Biaya Reklamasi Disusun dengan format Matrik 15.
tahap Operasi Produksi
3. Peta realisasi dan rencana pembukaan Peta dibuat harus dengan skala yang
lahan
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peta

skala representatif dan informatif.
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minimal
1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu)
beserta data spasial dalam bentuk shape
file (.shp)
4. Peta realisasi dan rencana kemajuan
reklamasi dengan ketelitian peta skala
minimal
1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu)
beserta data spasial dalam bentuk shape
file (.shp)
5. Peta citra satelit resolusi tinggi (definisi
mengikuti

sdpt)

realisasi

kemajuan

Reklamasi (untuk mineral logam dan
batubara)

Matrik 14. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi
Kumulatif
No.

Uraian

s.d. Tahun
2018*)

1.

Lahan yang dibuka (ha):
a.

area Penambangan

b. area di luar area
Penambangan:
1)

timbunan tanah zona
pengakaran

2)

timbunan batuan
samping dan/atau
tanah/batuan penutup

3)

timbunan komoditas
tambang

4)

timbunan/penyimpanan limbah fasilitas
penunjang

5)

jalan tambang
dan/atau jalan angkut

6)

kolam sedimen

7)

instalasi dan fasilitas
pengolahan dan/atau
pemurnian
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Tahun

Kumulatif s.d. Tahun

2018*)

2018*)
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No.

Uraian

s.d. Tahun
2018*)

8)

kantor dan perumahan
(camp atau flying camp)

9)

bengkel

10) fasilitas penunjang
lainnya
2.

Penambangan:
a.

lahan selesai ditambang
(ha)

b. lahan/front aktif
ditambang (ha)
c.

volume batuan samping
dan/atau tanah/batuan
penutup yang digali (BCM
atau m3)

3.

Penimbunan
a.

di bekas tambang (ha)

b. di luar bekas tambang (ha)
c.

volume yang ditimbun di
bekas tambang (m3)

d. volume yang ditimbun di
luar bekas tambang (m3)
4.

Reklamasi
a.

penatagunaan lahan:
1)

penataan lahan (ha)

2)

penebaran tanah zona
pengakaran (ha)

3)

pengendalian erosi dan
sedimentasi

b. revegetasi (ha):
1)

analisis kualitas tanah
(conto)

2)

pemupukan (ha)

3)

pengadaan bibit
(batang dan/atau kg)

4)

penanaman (batang)

5)

pemeliharaan tanaman
(ha)
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Tahun

Kumulatif s.d. Tahun

2018*)

2018*)

- 311 Kumulatif
No.

Uraian

s.d. Tahun
2018*)

5.

Tahun

Kumulatif s.d. Tahun

2018*)

2018*)

Pencegahan dan
penanggulangan air asam
tambang (conto)

6.

Pekerjaan sipil sesuai
peruntukan lahan
Pascatambang atau program
reklamasi bentuk lain (satuan
luas)

7.

Pemanfaatan lubang bekas
tambang (void):
a.

stabilisasi lereng (ha)

b. pengamanan lubang bekas
tambang (void) (ha)
c.

pemulihan dan
pemantauan kualitas air
serta pengelolaan air dalam
lubang bekas tambang
(void) sesuai dengan
peruntukkannya

d. pemeliharaan lubang bekas
tambang (void) (ha)
Keterangan:
Contoh

*)

Matrik 15. Rekapitulasi Biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi
No.

Tahun 2018*)

Deskripsi Biaya

Rencana

1. Biaya langsung (Rp/US$):
a. biaya

penataan

kegunaan

lahan, terdiri atas biaya:
1)

penataan lahan

2)

penebaran

tanah

zona

pengakaran
3)

pengendalian

erosi

dan

terdiri

atas

sedimentasi
b. biaya
biaya:
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revegetasi,

Realisasi
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No.

Tahun 2018*)

Deskripsi Biaya

c.

Rencana

1)

analisis kualitas tanah

2)

pemupukan

3)

pengadaan bibit

4)

penanaman

5)

pemeliharaan tanaman

biaya

pencegahan

penanggulangan

dan

air

asam

tambang
d. biaya

untuk

sesuai

pekerjaan

peruntukan

Pascatambang

atau

sipil
lahan

program

reklamasi bentuk lain
e.

biaya pemanfaatan lubang bekas
tambang

(void),

terdiri

atas

biaya:
1)

stabilisasi lereng

2)

pengamanan lubang bekas
tambang (void)

3)

pemulihan dan pemantauan
kualitas

air

pengelolaan

serta

air

dalam

lubang bekas tambang (void)
sesuai

dengan

peruntukannya
4)

pemeliharaan lubang bekas
tambang (void)

SUBTOTAL 1 (Rp/US$)
2.

Biaya tidak langsung (Rp/US$)
a.

biaya

mobilisasi

dan

demobilisasi alat
b. biaya perencanaan Reklamasi
c.

biaya

administrasi

keuntungan
sebagai

pihak

pelaksana

SUBTOTAL 2 (Rp/US$)

7559

ketiga

Reklamasi

tahap Operasi Produksi
d. biaya supervisi

dan

Realisasi
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No.

Tahun 2018*)

Deskripsi Biaya

Rencana

Realisasi

TOTAL (Rp/US$)
Keterangan:
Contoh

*)

Matrik 16. Kriteria Keberhasilan Reklamasi Tahap Operasi Produksi
Reali
No.

Kegiatan

Obyek

Reklama-

Kegia-

si

tan

Parameter

Rencana

sasi/
Hasil
Penil

Standar
Keberhasilan

aian
1.

Penata-

Penata-

a. luas

gunaan

an

yang

Lahan

lahan

ditata

area

...

...

Sesuai

(ha)

(ha)

dengan
rencana

b. stabilitas

Tidak

timbunan
Penimb

a. luas

area

unan

yang

kembali

ditimbun

lahan
bekas

ada

longsoran
...

...

(ha)

(ha)

Sesuai

atau

melebihi
rencana

b. stabilitas

Tidak

timbunan

ada

longsoran

tambang
Penebar

a. luas

area

an

yang

tanah

ditebar

...

...

(ha)

(ha)

 Baik (lebih
dari

75%

dari

luas

zona

keseluruh

penga-

an

karan

bekas

areal

tambang);
 Sedang
(50%-75%
dari

luas

keseluruhan areal
bekas
tambang)
b. pH tanah

 Baik (5 6);
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No.

Kegiatan

Obyek

Reklama-

Kegia-

si

tan

Parameter

Rencana

sasi/
Hasil
Penil

Standar
Keberhasilan

aian
 Sedang
(4,5 - <5);
Pengendalian

a. saluran

Tidak terjadi

drainase

erosi

erosi

sedimentasi

dan

aktif

pada

sedimen

lahan

yang

tasi

sudah ditata
b. bangunan

2.

dan

Revege-

Pena-

tasi

naman

Tidak terjadi

pengen-

alur-alur

dali erosi

erosi

a. luas

area

penana-

...

...

Sesuai

(ha)

(ha)

dengan

man

rencana

1. tanaman
penutup
(cover
crop)
2. tanaman
cepat
tumbuh
3. tanaman
lokal
b. Pertumbuhan

...

(ha)

(ha)

 Baik (rasio
tumbuh >

tanaman

80%;

1. tana-

 Sedang

man

(rasio

penu-

tumbuh

tup

60-80%);

(cover

7561
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No.

Kegiatan

Obyek

Reklama-

Kegia-

si

tan

Parameter

Rencana

sasi/
Hasil
Penil

Hasil

Standar
Keberhasilan

aian
crop)
2. tanaman
cepat
tumbuh
3. tanaman
lokal
Pengelo-

a. pengelo-

Sesuai

laan

laan

dengan

material

Material

rencana

pem-

b. bangunan

Tidak terjadi

bangkit

pengen-

alur-alur

air

dali erosi

erosi

asam

c. kolam

Kualitas

air

tam-

pengen-

keluaran

bang

dap

memenuhi

sedimen

ketentuan
Baku

Mutu

Lingkungan
3.

Penyele-

Penutu-

saian

pan

Akhir

tajuk
Pemeliharaan

> 80%

a. Pemupukan

Sesuai
dengan dosis
yang
dibutuhkan

b. pengen-

Pengendalian

dalian

berdasarkan

gulma,

hasil analisis

hama, dan
penyakit
c. penyulaman

Sesuai
dengan
jumlah

7562

Evaluasi
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No.

Kegiatan

Obyek

Reklama-

Kegia-

si

tan

Ren-

Parameter

cana

sasi/
Hasil
Penil

Standar
Keberhasilan

aian
tanaman
yang mati

Matrik 17. Pedoman Penilaian Reklamasi Tahap Operasi Produksi
No.
1.

Uraian Kegiatan

Bobot (%)

Penatagunaan lahan:
a.

penataan

lahan

dan

penimbunan

kembali

40

lahan

bekas tambang
b. penebaran

tanah

zona

10

dan

10

tanaman

2,5

pengakaran
c.

pengendaliaan

erosi

sedimentasi
2.

Revegetasi
a.

penanaman
penutup (cover crop)

b. penanaman

tanaman

cepat

7,5

tanaman

jenis

5

air

asam

5

tumbuh
c.

penanaman
lokal

d. pengendalian
tambang
3.

Penyelesaian akhir
a.

penutupan tajuk

b. perawatan
TOTAL
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Tahap Operasi Produksi
BERITA ACARA PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI
TAHAP OPERASI PRODUKSI
IUP atau IUPK ...
Kabupaten ..., Provinsi ...
Pada hari ini … tanggal/Bulan/Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1.
Nama
:
...
NIP
:
...
Unit Kerja
:
...
2.
Nama
:
...
NIP
:
...
Unit Kerja
:
...
3.
dan seterusnya
Sesuai dengan surat tugas ... nomor ... tanggal ..., telah melakukan evaluasi
pelaksanaan Reklamasi dan revegetasi Tahun ... pada kegiatan pertambangan
mineral/batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ...
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan IUP atau IUPK ... telah melaksanakan
kewajiban Reklamasi dan revegetasi tahun ... , namun masih perlu dilakukan ...
Dengan demikian hasil evaluasi pelaksanaan Reklamasi tahun ... disimpulkan
sebagai berikut:
URAIAN

TAHUN
2019*)

2018*)

2020*)

Keberhasilan Reklamasi (%)
Sisa (%)
(hasil perhitungan terlampir)
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
tempat, tanggal
Tim Pemeriksa Pelaksanaan Reklamasi
Unit Kerja ...
Nama
NIP

Nama
NIP

Nama
NIP

Unit Kerja ...
Nama
NIP

Nama
Jabatan
Keterangan:
*)
Contoh

7564
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Nama
Jabatan
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Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN

Uraian

singkat

mengenai

kemajuan

pekerjaan Pascatambang pada periode
pelaporan

dan

evaluasi

menyeluruh

terhadap hasil pekerjaan Pascatambang
serta pihak-pihak yang berkepentingan
yang dilibatkan.
BAB II PELAKSANAAN
PASCATAMBANG
2.1.

Reklamasi

pada

lahan

bekas

tambang dan lahan di luar bekas
tambang kegiatan Eksplorasi
2.1.1. Tapak Bekas Tambang

Uraian

rinci

mengenai

pelaksanaan

Pascatambang, lokasi, dan luas lahan
disertai data teknis (tabel, grafik, gambar
desain,

dan

data

peralatan

yang

digunakan) yang meliputi:
1) pembongkaran fasilitas tambang;
2) Reklamasi

lahan

bekas

fasilitas

tambang;
3) pembongkaran dan Reklamasi jalan
tambang;
4) Reklamasi

lahan

bekas

tambang

permukaan;
5) Reklamasi

lahan

bekas

kolam

pengendap; dan
6) pengamanan
tambang

semua

dengan

lahan

sistem

bekas

tambang

bawah tanah yang berpotensi bahaya
terhadap manusia (shaft, raise, stope,
adit, decline, pit, tunnel, final void,
dan lain-lain);

7565
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2.1.2. Fasilitas Pengolahan
dan/atau Pemurnian

Keterangan
Uraian

rinci

mengenai

pelaksanaan

pascatambang, lokasi, dan luas lahan
disertai data teknis (tabel, grafik, gambar
desain,

dan

data

peralatan

yang

digunakan) yang meliputi:
1)

pembongkaran fasilitas pengolahan
dan/atau pemurnian;

2)

Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan dan/atau pemurnian;

3)

Reklamasi lahan bekas kolam tailing
dan upaya stabilisasinya;

4)

Reklamasi lahan bekas timbunan
komoditas tambang; dan

5)

pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun
dan limbah bahan berbahaya dan
beracun;

2.1.3. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai lokasi dan luas
lahan

serta

kegiatan

(disertai

data

teknis) yang meliputi :
1) Reklamasi lahan bekas landfill;
2) pembongkaran sisa-sisa bangunan,
transmisi

listrik,

pipa,

pelabuhan

(udara dan air), dan fasilitas lainnya;
3) Reklamasi lahan bekas bangunan,
transmisi

listrik,

pipa,

pelabuhan

(udara dan air), dan fasilitas lainnya;
4) pembongkaran

peralatan,

mesin,

tangki bahan bakar minyak, dan
pelumas;
5) penanganan

sisa

bahan

bakar

minyak, pelumas, serta bahan kimia;
6) Reklamasi

lahan

bekas

sarana

transportasi;
7) Reklamasi lahan

bekas

dan fondasi beton; dan

7566
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8) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi bahan kimia, minyak,
serta bahan berbahaya dan beracun
dan limbah bahan berbahaya dan
beracun.

2.2.

Pengembangan

sosial,

budaya,

dan ekonomi
2.2.1. Uraian ringkas mengenai
penanganan

pengurangan

dan pemutusan hubungan
kerja,

bimbingan,

dan

bantuan untuk pengalihan
pekerjaan bagi karyawan;
2.2.2. Biaya

Konstruksi

dan

Infrastruktur
pengembangan

usaha

alternatif

untuk

masyarakat

lokal

disesuaikan
program

sosial,

yang
dengan
budaya,

dan ekonomi.
2.3.

Pemeliharaan

Uraian

rinci

mengenai

pemeliharaan

terhadap tapak bekas tambang, lahan
bekas

fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian, dan lahan bekas fasilitas
penunjang.
BAB III
3.1

PEMANTAUAN

Air permukaan dan air bawah Hasil pemantauan terhadap kualitas air
tanah

sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas
tambang, sumur pantau, air di kolam
bekas

tambang,

dan

lain-lain

Uraian

rinci

evaluasi

atas

serta
hasil

pemantauan tersebut.
3.2

Air permukaan dan air bawah Hasil pemantauan terhadap kualitas air
tanah

sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas
tambang, sumur pantau, air di kolam
bekas

tambang,

dan

Uraian

rinci

evaluasi

pemantauan tersebut.

7567

lain-lain
atas

serta
hasil
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Biologi akuatik dan teresterial

Hasil

pemantauan

flora

dan

fauna

akuatik dan teresterial termasuk lokasi,
sifat,

metode,

dan

frekuensi

pemantauan.
3.4

Sosial, budaya dan ekonomi

Hasil pemantauan sosial, budaya, dan
ekonomi (demografi, mata pencaharian,
kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).

BAB IV
4.1

ORGANISASI DAN BIAYA

Organisasi

Uraian

rinci

mengenai

struktur

organisasi, penggunaan tenaga kerja,
dan kompetensinya.
4.2

Biaya

Uraian

rinci

dikeluarkan

mengenai
pada

biaya

periode

yang

pelaporan

dibandingkan dengan rencana.
DAFTAR LAMPIRAN
1.

Peta

kemajuan

dengan

pascatambang

skala

minimal

1 : 25.000 (satu banding dua
puluh lima ribu rupiah) beserta
data spasial dalam bentuk shape
file (.shp).
2.

Peta Lokasi Pemantauan dengan
skala

minimal

1 : 10.000 (satu banding sepuluh
ribu rupiah).
3.

Dokumen-dokumen yang terkait
(seperti

hasil

analisa

laboratorium).
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rekapitulasi biaya

disusun dengan format Matrik 19.

pelaksanaan Pascatambang

Matrik 19. Rekapitulasi biaya pelaksanaan Pascatambang
No.

Kegiatan

Luas

1. Biaya langsung
a. biaya pada tapak bekas tambang,
terdiri atas biaya:
1)

pembongkaran
tambang

7568

fasilitas

Biaya (Rp/US$)
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Kegiatan
2)

Luas

Reklamasi lahan bekas fasilitas
tambang (ha)

3)

pembongkaran dan Reklamasi
jalan tambang

4)

Reklamasi

tambang

permukaan (pit, waste dump)
(ha)
5)

Reklamasi lahan bekas kolam
pengendap (ha)

6)

pengamanan

semua

lahan

bekas tambang dengan sistem
tambang bawah tanah yang
berpotensi

bahaya

terhadap

manusia (shaft, raise, stope,
adit, decline, tunnel, dan lainlain)
b. biaya

pada

fasilitas

pengolahan

dan/atau pemurnian, terdiri atas
biaya:
1)

pembongkaran

fasilitas

pengolahan

dan/atau

pemurnian
2)

Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan

dan/atau

pemurnian (ha)
3)

Reklamasi lahan bekas kolam
tailing dan upaya stabilisasinya
(ha)

4)

Reklamasi

lahan

bekas

timbunan komoditas tambang
(ha)
5)

pemulihan
yang

(remediasi)

terkontaminasi

kimia,

minyak,

serta

tanah
bahan
bahan

berbahaya dan beracun dan
limbah bahan berbahaya dan
beracun
c.

biaya

pada

fasilitas

terdiri atas biaya:

7569

penunjang

Biaya (Rp/US$)

- 323 No.

Kegiatan
1)

Luas

Reklamasi lahan bekas landfill
(ha)

2)

pembongkaran sisa bangunan,
transmisi

Iistrik,

pipa,

pelabuhan (udara dan air), dan
fasilitas lainnya
3)

Reklamasi

lahan

bekas

bangunan,

transmisi

listrik,

pipa, pelabuhan (udara dan
air), dan fasilitas lainnya
4)

pembongkaran
mesin,

peralatan,

serta

tangki

bahan

bakar minyak dan pelumas
5)

penanganan sisa bahan bakar
minyak, pelumas, serta bahan
kimia

6)

reklamasi lahan bekas sarana
transportasi (ha)

7)

reklamasi

lahan

bekas

bangunan dan pondasi beton
(ha)
8)

pemulihan
yang

(remediasi)

terkontaminasi

kimia,

minyak,

serta

tanah
bahan
bahan

berbahaya dan beracun dan
limbah bahan berbahaya dan
beracun
d. Pengembangan sosial, budaya, dan
ekonomi
e.

Pemeliharaan

f.

Pemantauan

SUBTOTAL 1 (Rp/US$)
2.

Biaya

tidak

langsung,

terdiri

atas

biaya:
a.

mobilisasi dan demobilisasi alat

b. perencanaan Pascatambang
c.

administrasi

dan

pihak

sebagai

ketiga

Pascatambang

7570

keuntungan
pelaksana

Biaya (Rp/US$)

- 324 No.

Kegiatan
d. supervise
SUBTOTAL 2 (Rp/US$)
TOTAL (Rp/US$)

7571

Luas

Biaya (Rp/US$)

- 325 Matrik 20. Format penyusunan Laporan Triwulan Pelaksanaan Pascatambang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pertambangan mineral
bukan logam dan batuan dengan umur tambang kurang dari atau
sama dengan 5 (lima) tahun
Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN

Uraian

singkat

mengenai

kemajuan

pekerjaan Pascatambang pada periode
pelaporan dan evaluasi menyeluruh
terhadap

hasil

pekerjaan

Pascatambang serta pihak-pihak yang
berkepentingan yang dilibatkan.
BAB II PELAKSANAAN
PASCATAMBANG
2.1. Reklamasi

pada

lahan

bekas

tambang dan lahan di luar bekas
tambang
2.1.1. Tapak Bekas Tambang

Uraian

rinci

mengenai

pelaksanaan

Pascatambang, lokasi, dan luas lahan
yang meliputi:
1) pembongkaran fasilitas tambang;
2) Reklamasi

lahan

bekas

fasilitas

tambang;
3) pembongkaran dan Reklamasi jalan
tambang;
4) Reklamasi

lahan

bekas

tambang

permukaan; dan
5) Reklamasi

lahan

bekas

kolam

pengendap;
2.1.2. Fasilitas Pengolahan

Uraian

rinci

mengenai

pelaksanaan

pascatambang, lokasi, dan luas lahan
yang meliputi:
1) pembongkaran fasilitas pengolahan;
dan
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan;
2.1.3. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai lokasi dan luas
lahan yang meliputi:

7572

- 326 Format

Keterangan
1) pembongkaran sisa-sisa bangunan,
dan fasilitas lainnya; dan
2) Reklamasi lahan bekas bangunan
dan fasilitas lainnya;

2.2.

Pemeliharaan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan
terhadap tapak bekas tambang, lahan
bekas fasilitas pengolahan, dan lahan
bekas fasilitas penunjang.

BAB III

PEMANTAUAN

Air permukaan dan air tanah

Hasil pemantauan terhadap kualitas
air sungai, air sumur di sekitar lokasi
bekas tambang.

BAB IV
4.1

ORGANISASI DAN BIAYA

Organisasi

Uraian
organisasi

rinci
dan

mengenai
penggunaan

struktur
tenaga

kerja.
4.2

Biaya Pascatambang

Uraian

rinci

mengenai

biaya

Pascatambang yang dikeluarkan pada
periode

pelaporan

dengan rencana.
DAFTAR LAMPIRAN
1. Peta Kemajuan Pascatambang
2. Peta Lokasi Pemantauan
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rekapitulasi biaya pelaksanaan
Pascatambang

7573

dibandingkan

- 327 Matrik 21. Kriteria Keberhasilan Pascatambang
RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Evalu-

Peni-

Pascatambang

asi

laian

1)

Tapak

a. Pembongka

Fasilitas

tambang

Bekas

ran fasilitas

sudah

dibongkar

Tambang

tambang

seluruhnya

sesuai

rencana

dalam

dokumen

rencana

Pascatambang
b. Reklamasi

(ha)

(ha)

Lahan telah terealisasi

lahan bekas

direklamasi

fasilitas

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
c. Pembongka
ran

Jalan tambang sudah

dan

dibongkar

dan

Reklamasi

direklamasi

jalan

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

dokumen

rencana

Pascatambang
d. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan telah terealisasi

tambang

direklamasi

permukaan

seluruhnya

sesuai

(pit,

rencana

dalam

waste

dump)

rencana
Pascatambang

e. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan telah terealisasi

lahan bekas

direklamasi

kolam

seluruhnya

sesuai

pengendap

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
f. Pengama-

7574

Seluruh

nan semua

tambang

lahan bekas

dilakukan

bukaan
telah

- 328 RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Evalu-

Peni-

Pascatambang

asi

laian
tambang

pengamanan

sesuai

dengan

dengan rencana dalam

sistem

dokumen

tambang

Pascatambang

rencana

bawah
tanah yang
berpotensi
bahaya
terhadap
manusia
(shaft, raise,
stope,

adit,

decline,
tunned, dan
lain-lain)

2)

Fasilitas

a. Pembongka

Fasilitas

pengolahan
pemurnian

pengolahan

ran fasilitas

dan/atau

dan/atau

pengolahan

sudah

pemurnian

dan/atau

seluruhnya

sesuai

pemurnian

rencana

dalam

dibongkar

dokumen

rencana

Pascatambang
b. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan bekas fasilitas

lahan bekas

pengolahan

telah

fasilitas

direklamasi

pengolahan

seluruhnya

sesuai

dan/atau

rencana

dalam

pemurnian

rencana
Pascatambang

c. Reklamasi

(ha)

lahan

bekas

lahan bekas

tailing

kolam

direklamasi

tailing

7575

(ha)

dan

seluruhnya

upaya

dilakukan

stabilisasi-

stabilisasinya

nya

berhasil

kolam
telah
dan
upaya
telah

- 329 RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Evalu-

Peni-

Pascatambang

asi

laian
d. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan bekas timbunan

lahan bekas

konsentrat

telah

timbunan

direklamasi

komoditas

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
e. Pemulihan

Program

remediasi

(remediasi)

telah

dilaksanakan

tanah yang

dan berhasil

terkontamin
asi

bahan

kimia,
minyak,
serta bahan
berbahaya
dan
beracun
dan limbah
bahan
berbahaya
dan
beracun

3)

Fasilitas
penunjang

a. Reklamasi

Lahan bekas landfill

lahan bekas

telah

dilakukan

landfill

reklamasi seluruhnya
sesuai

dengan

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
b. Pembongkaran

7576

sisa

Fasilitas

bangunan,

transmisi listrik, pipa,

bangunan,

pelabuhan

dan

transmisi

fasilitas lainnya sudah

listrik, pipa,

dibongkar seluruhnya

- 330 RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Evalu-

Peni-

Pascatambang

asi

laian
pelabuhan

sesuai rencana dalam

(udara

dan

dokumen

air),

dan

Pascatambang

rencana

fasilitas
lainnya
c. Reklamasi

Lahan

bekas

lahan bekas

bangunan,

transmisi

bangunan,

listrik,

transmisi

pelabuhan

listrik, pipa,

fasilitas lainnya telah

pelabuhan

direklamasi

(udara

dan

seluruhnya

sesuai

air),

dan

rencana

dalam

pipa,

fasilitas

rencana

lainnya

Pascatambang

d. Pembongka

dan

Peralatan, mesin dan

ran

tangki

bahan

bakar

peralatan,

dan

pelumas

sudah

mesin, serta

dibongkar seluruhnya

tangki

sesuai rencana dalam

bahan

dokumen

bakar

Pascatambang

rencana

minyak dan
pelumas
e. Penanganan
sisa

(ha)

(ha)

bahan

Program
sisa

penanganan

bahan

bakar

bakar

minyak, pemulas dan

minyak,

bahan

pelumas,

dilaksanakan

serta bahan

rencana

kimia

telah
sesuai

kimia
f. Reklamasi

7577

(ha)

(ha)

lahan

bekas

sarana

lahan bekas

transportasi

telah

sarana

direklamasi

sesuai

transportasi

rencana

dalam

- 331 RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Evalu-

Peni-

Pascatambang

asi

laian
rencana
Pascatambang
g. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan bekas bangunan

lahan bekas

dan

pondasi

bangunan

telah

dan pondasi

seluruhnya

beton

rencana

beton

direklamasi
sesuai

Pascatambang
h. pemulihan

Program

remediasi

(remediasi)

telah

dilaksanakan

tanah yang

dan berhasil

terkontamin
asi

bahan

kimia,
minyak,
serta bahan
berbahaya
dan
beracun
dan limbah
bahan
berbahaya
dan
beracun

4)

5)

Pengemban 4

Dilaksanakan

gan

dengan program yang

sosial,

budaya,

telah

dan

dalam

ekonomi

Pascatambang

sesuai

ditetapkan
rencana

Pemeliharaan

6)

Pemantauan

a. Kualitas air
permukaan

Kualitas

air

memenuhi
keberhasilan
dokumen
Pascatambang

7578

telah
kriteria
dalam
rencana

- 332 RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Evalu-

Peni-

Pascatambang

asi

laian
b. Kualitas air
laut

Kualitas

air

memenuhi

telah
kriteria

keberhasilan

dalam

dokumen

rencana

Pascatambang
c. Kualitas air
tanah

Kualitas

air

permukaan

telah

memenuhi

kriteria

keberhasilan

dalam

dokumen

rencana

Pascatambang
d. Kualitas
udara

Kualitas

udara

permukaan

telah

memenuhi

kriteria

keberhasilan

dalam

dokumen

rencana

Pascatambang
e. Kebisingan

Tingkat

kebisingan

telah

memenuhi

kriteria

keberhasilan

dalam

dokumen

rencana
Pascatambang
f. Kualitas
tanah

Kualitas tanah telah
memenuhi
keberhasilan
dokumen
Pascatambang

7579

kriteria
dalam
rencana

- 333 Matrik 22. Pedoman Penilaian Pascatambang
No.
1.

Uraian Kegiatan

Hasil Penilaian

Tapak Bekas Tambang:
a.

Pembongkaran

b. Reklamasi
c.

Pengamanan semua lahan bekas
tambang yang berpotensi bahaya

2.

Fasilitas

Pengolahan

dan/atau

Pemurnian:
a.

Pembongkaran

b. Reklamasi
c.

Pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi

3.

Fasilitas penunjang:
a.

Pembongkaran

b. Reklamasi
c.

Pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi

4.

Pengembangan
ekonomi

5.

Pemeliharaan

6.

Pemantauan

7580

sosial,

budaya,

dan

- 334 Matrik 23. Kriteria Keberhasilan Pascatambang mineral bukan logam dan
batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun
RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Eva-

Peni-

Pascatambang

luasi

laian
1.

Tapak

a. reklamasi

(ha)

(ha)

Lahan telah terealisasi

Bekas

lahan

direklamasi

Tambang

bekas

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
b. pembong-

Fasilitas

tambang

karan

sudah

dibongkar

fasilitas

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

dokumen

rencana

Pascatambang
c. Reklamasi

(ha)

(ha)

Lahan telah terealisasi

lahan bekas

direklamasi

fasilitas

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
d. pembongka
ran

Jalan tambang sudah

dan

dibongkar

dan

Reklamasi

direklamasi

jalan

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

dokumen

rencana

Pascatambang
e. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan telah terealisasi

lahan bekas

direklamasi

kolam

seluruhnya

sesuai

pengendap

rencana

dalam

rencana
Pascatambang

7581
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Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Eva-

Peni-

Pascatambang

luasi

laian
f. Pengamanan

Seluruh lahan bekas

lahan

tambang

telah

bekas

dilakukan

tambang

pengamanan

yang

dengan rencana dalam

berpotensi

dokumen

bahaya

Pascatambang

sesuai
rencana

terhadap
manusia
2.

Fasilitas

a. Pembong-

Fasilitas

pengolahan
pemurnian

pengolahan

karan

dan/atau

dan/atau

fasilitas

sudah

pemurnian

pengolahan

seluruhnya

sesuai

rencana

dalam

dibongkar

dokumen

rencana

Pascatambang
b. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan bekas fasilitas

lahan bekas

pengolahan

telah

fasilitas

direklamasi

pengolahan

seluruhnya

sesuai

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
c. Reklamasi

(ha)

(ha)

lahan bekas timbunan

lahan bekas

komoditas

telah

timbunan

direklamasi

komoditas

seluruhnya

sesuai

tambang

rencana

dalam

rencana
Pascatambang
3.

Fasilitas
penunjang

a. Pembongkaran

sisa

Lahan bekas landfill
telah

bangunan

reklamasi seluruhnya

dan fasilitas

sesuai
rencana

7582

dilakukan
dengan
dalam

- 336 RealiNo.

Kegiatan

Obyek

Ren-

Reklamasi

Kegiatan

cana

sasi/

Standar Keberhasilan

Hasil

Hasil

Rencana

Eva-

Peni-

Pascatambang

luasi

laian
lainnya

rencana
Pascatambang

b. Reklamasi

(ha)

(ha)

Fasilitas

bangunan,

lahan bekas

transmisi listrik, pipa,

bangunan

pelabuhan

dan fasilitas

fasilitas lainnya sudah

lainnya

dibongkar seluruhnya

dan

sesuai rencana dalam
dokumen

rencana

Pascatambang
4.

Pemeliha-

pemeliharaan

Kegiatan

raan

terhadap

pemeliharaan

tapak

bekas

dilaksanakan

tambang,

dokumen

lahan

Pascatambang

bekas

sesuai
rencana

fasilitas
pengolahan,
dan

lahan

bekas fasilitas
penunjang
5.

Pemantau-

Kualitas

an

permukaan

air

Kualitas

air

memenuhi
keberhasilan
dokumen
Pascatambang

7583

telah
kriteria
dalam
rencana

- 337 Matrik 24. Pedoman Penilaian Pascatambang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan
umur tambang kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun
No.
1.

Uraian Kegiatan
Tapak Bekas Tambang:
a. Pembongkaran
b. Reklamasi
c. Pengamanan semua lahan bekas tambang yang berpotensi
bahaya

2.

Fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian:
a. Pembongkaran
b. Reklamasi

3.

Fasilitas penunjang:
a. Pembongkaran
b. Reklamasi

4.
5.

7584

Pemeliharaan
Pemantauan

Hasil Penilaian

- 338 Format 3. Berita Acara Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pascatambang
BERITA ACARA PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN
PASCATAMBANG
IUP atau IUPK ...
Kabupaten ..., Provinsi ...
Pada hari ini … tanggal/Bulan/Tahun, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:
1.
Nama
:
...
NIP
:
...
Unit Kerja
:
...
2.
Nama
:
...
NIP
:
...
Unit Kerja
:
...
3.
dan seterusnya
Sesuai dengan surat tugas ... nomor ... tanggal ..., telah melakukan evaluasi
pelaksanaan Pascatambang tahun ... pada kegiatan pertambangan
mineral/batubara IUP atau IUPK ... di Kabupaten ..., Provinsi ...
Berdasarkan hasil evaluasi lapangan IUP atau IUPK ... telah melaksanakan
kewajiban Pascatambang tahun ... , namun masih perlu dilakukan ...
Dengan demikian hasil evaluasi pelaksanaan Pascatambang tahun ...
disimpulkan sebagai berikut:
URAIAN
I
Keberhasilan
Pascatambang (%)
Sisa (%)
(hasil perhitungan terlampir)

PERIODE PASCATAMBANG (TAHUN KE-)
1*
2*
dst*
II III IV
I
II III IV I II III IV

Demikian ...
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
tempat, tanggal
Tim Pemeriksa Pelaksanaan Pascatambang.
Unit Kerja ...
Nama
NIP

Nama
NIP
Unit Kerja ...

Nama
NIP

Nama
NIP
IUP atau IUPK ...

Nama
Jabatan

7585

Nama
Jabatan
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Format

Keterangan

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BATANG TUBUH
BAB I PENDAHULUAN

Uraian

singkat

kemajuan

mengenai
pekerjaan

Pascaoperasi

pada

periode

pelaporan

dan

evaluasi

menyeluruh

terhadap

hasil

pekerjaan Pascaoperasi serta
pihak-pihak

yang

berkepentingan

yang

dilibatkan.
BAB II PELAKSANAAN PASCAOPERASI
2.1.

Reklamasi
fasilitas

pada

lahan

pengolahan

bekas

dan/atau

pemurnian
2.1.1. Fasilitas Pengolahan

Uraian rinci mengenai pelaksanaan

dan/atau Pemurnian

pascaoperasi, lokasi, dan luas lahan
disertai data teknis (tabel, grafik,
gambar desain, dan data peralatan
yang digunakan) yang meliputi:
1) pembongkaran

fasilitas

pengolahan dan/atau pemurnian;
2) Reklamasi lahan bekas fasilitas
pengolahan dan/atau pemurnian;
3) Reklamasi
penyimpanan

lahan

tempat

sisa

hasil

pengolahan dan/atau pemurnian
dan upaya stabilisasinya; dan
4) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi

bahan

kimia,

minyak, serta bahan berbahaya
dan beracun dan limbah bahan
berbahaya dan beracun;
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2.1.2. Fasilitas Penunjang

Uraian rinci mengenai lokasi dan
luas lahan serta kegiatan (disertai
data teknis) yang meliputi :
1) Reklamasi lahan bekas landfill,
jika ada;
2) pembongkaran

sisa-sisa

bangunan, transmisi listrik, pipa,
pelabuhan (udara dan air), dan
fasilitas lainnya;
3) Reklamasi lahan bekas bangunan,
transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara

dan

air),

dan

fasilitas

lainnya;
4) pembongkaran peralatan, mesin,
tangki bahan bakar minyak, dan
pelumas;
5) penanganan
minyak,

sisa

pelumas,

bahan

bakar

serta

bahan

kimia; dan
6) pemulihan (remediasi) tanah yang
terkontaminasi

bahan

kimia,

minyak, serta bahan berbahaya
dan beracun dan limbah bahan
berbahaya dan beracun.
2.2.

Pengembangan sosial, budaya, dan
ekonomi
2.2.1. Uraian

ringkas

penanganan
dan

mengenai

pengurangan

pemutusan

hubungan

kerja,

bimbingan,

bantuan

untuk

dan

pengalihan

pekerjaan bagi karyawan;
2.2.2. Biaya

Konstruksi

dan

Infrastruktur pengembangan
usaha

alternatif

masyarakat
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disesuaikan dengan program
sosial, budaya, dan ekonomi.
2.3.

Pemeliharaan

Uraian rinci mengenai pemeliharaan
terhadap

lahan

pengolahan
serta

bekas

dan/atau

lahan

fasilitas

pemurnian,

bekas

fasilitas

penunjang.
BAB III PEMANTAUAN
3.1 Air permukaan dan air tanah

Hasil pemantauan terhadap kualitas
air sungai, air tanah, air laut di
sekitar

lokasi

lokasi

pengolahan

dan/atau pemurnian, sumur pantau,
dan

lain-lain

evaluasi

serta

atas

hasil

Uraian

rinci

pemantauan

tersebut.
3.2 Biologi akuatik dan teresterial

Hasil pemantauan flora dan fauna
akuatik

dan

teresterial

termasuk

lokasi, sifat, metode, dan frekuensi
pemantauan.
3.3 Sosial, budaya dan ekonomi

Hasil pemantauan sosial, budaya,
dan

ekonomi

(demografi,

mata

pencaharian, kesehatan, pendidikan,
dan lain-lain).
BAB IVORGANISASI DAN BIAYA
PASCAOPERASI
4.1 Organisasi

Uraian

rinci

mengenai

struktur

organisasi, penggunaan tenaga kerja,
dan kompetensinya.
4.2 Biaya Pascaoperasi

Uraian

rinci

mengenai

biaya

Pascaoperasi yang dikeluarkan pada
periode

pelaporan

dengan rencana.
DAFTAR LAMPIRAN
1. Peta kemajuan Pascaoperasi dengan
skala minimal
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LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

: 1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

:

7 Mei 2018 018

PEDOMAN PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA
A.

RUANG LINGKUP
1.

Pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batubara pada
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bagi pemegang
IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi meliputi:
a.

perencanaan recovery penambangan;

b.

perencanaan recovery pengolahan; dan

c.

pengelolaan batubara kualitas rendah, mineral kadar rendah,
dan mineral ikutan

2.

Pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batubara pada
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bagi pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi meliputi:
a.

perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan;

b.

perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan;

c.

pengelolaan batubara kualitas rendah, mineral kadar rendah,
mineral ikutan, sisa hasil pengolahan dan pemurnian, serta
cadangan marginal;

d.

pemanfaatan batubara kualitas rendah, mineral kadar rendah
dan mineral ikutan; dan

e.

pendataan

cadangan

mineral

dan

batubara

yang

tidak

tertambang serta sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
3.

Pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batubara pada
kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bagi pemegang
IUP

Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan

pemurnian meliputi:
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a.

perencanaan dan pelaksanaan recovery pengolahan;

b.

pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian; dan

c.

pendataan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

dan/atau
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Pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batubara merupakan
acuan bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK
Eksplorasi, IUPK Operasi Produksi dan IUP Operasi Produksi khusus
untuk

pengolahan

dan/atau

pemurnian

untuk

melaksanakan

konservasi mineral dan batubara pada kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara dalam rangka penerapan kaidah teknik
pertambangan

dan/atau

kaidah

teknik

pengolahan

dan/atau

pemurnian yang baik.
B.

ACUAN
1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Kelima atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
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5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5142);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5172);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah
dengan

Peraturan

Presiden

Nomor

105

Tahun

2016

tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 782);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik
dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
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PENGERTIAN
Dalam pedoman pelaksanaan konservasi mineral dan batubara ini yang
dimaksud dengan:
1.

Cadangan marginal adalah bagian dari cadangan mineral dan
batubara

yang

berada

pada

batas

keekonomian

pada

saat

penyusunan studi kelayakan tetapi masih harus mempertimbangkan
perubahan faktor teknis dan ekonomi untuk dilakukan perencanaan
penambangan sehingga status cadangan dapat kembali menjadi
sumberdaya.
2.

Cadangan tidak tertambang adalah cadangan mineral dan batubara
yang direncanakan untuk dilakukan penambangan pada saat
penyusunan studi kelayakan, tetapi pada saat dilakukan kegiatan
penambangan terjadi perubahan teknis dan ekonomi, sehingga tidak
dapat

ditambang

sehingga

status

cadangan

kembali

menjadi

sumberdaya.
3.

Cut off grade adalah kadar rata-rata terendah suatu logam di dalam
bijih yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis.

4.

Cut off thickness adalah batas ketebalan minimum dari endapan
lapisan batubara yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis.

5.

Dilusi adalah masuknya material pengotor ke dalam bijih atau
batubara pada kegiatan pertambangan.

6.

Konservasi mineral dan batubara adalah upaya dalam rangka
optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendataan sumberdaya
mineral dan batubara secara terukur, efisien, bertanggung jawab dan
berkelanjutan.

7.

Mineral ikutan adalah mineral lain yang menurut genesanya terjadi
secara bersama-sama dengan mineral utama.

8.

Mineral kadar rendah adalah mineral yang memiliki kadar tertentu
yang masih memiliki peluang untuk diusahakan secara ekonomis.

9.

Batubara kualitas rendah adalah batubara dengan kualitas tertentu
yang masih memiliki peluang untuk diusahakan secara ekonomis.

10. Pengolahan adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau
batubara yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia
yang tidak berubah dari mineral atau batubara asal.
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11. Recovery

penambangan

perbandingan

antara

adalah

produksi

angka

yang

penambangan

menunjukkan
dengan

jumlah

cadangan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.
12. Recovery pengolahan adalah angka yang menunjukkan perbandingan
antara jumlah batubara atau kandungan unsur utama yang
dihasilkan dari proses pengolahan dengan jumlah batubara atau
kandungan unsur utama dalam bijih yang dimasukkan ke dalam
proses pengolahan, dinyatakan dalam persen.
D.

KEGIATAN
1.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RECOVERY PENAMBANGAN
a.

Dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara, pemegang
IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi melakukan perencanaan
recovery penambangan di wilayah izin yang diberikan sebagai
upaya

penerapan

konservasi

mineral

dan

batubara.

Perencanaan recovery penambangan yang dilakukan meliputi:
1)

menyusun
recovery

studi

kelayakan

penambangan

yang

dengan
optimal

memperhitungkan
adalah

sebagai

berikut:
a)

tambang terbuka paling sedikit 90% (sembilan puluh
persen);

b)

tambang batubara bawah tanah paling sedikit 70%
(tujuh puluh persen);

c)

tambang bijih bawah tanah paling sedikit 70% (tujuh
puluh persen);

d)

kapal keruk dan kapal isap paling sedikit 90%
(sembilan puluh persen); dan/atau

e)

tambang semprot paling sedikit 80% (delapan puluh
persen);

2)

melakukan kajian pada saat menyusun Studi Kelayakan
sekurang-kurangnya meliputi:
a)

pemilihan peralatan penambangan sesuai dengan
geometri bijih dan/atau batubara;

b)

cut off

thickness paling sedikit 30 (tiga puluh)

centimeter untuk kegiatan penambangan batubara
terbuka;
c)

cut off grade yang mengoptimalkan seluruh mineral
kadar rendah;
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pengendalian dilusi dalam kegiatan penambangan
mineral dan batubara; dan/atau

e)

pengendalian

kehilangan

(losses)

dalam

kegiatan

penambangan mineral dan batubara.
3)

menyusun kajian teknis pertambangan aspek konservasi
dan menyampaikan dalam laporan khusus, dalam hal tidak
dapat merencanakan cut off thickness paling sedikit 30 (tiga
puluh) cm dan/atau cut off grade yang mengoptimalkan
seluruh

bijih

kadar

rendah

dalam

dokumen

studi

kelayakan;
4)

menyusun kajian teknis pertambangan aspek konservasi
dan menyampaikan dalam laporan khusus, dalam hal tidak
dapat merencanakan recovery penambangan optimal.

b.

Dalam rangka pelaksanaan konservasi mineral dan batubara
pada kegiatan penambangan, pemegang IUP Operasi Produksi
dan

IUPK

Operasi

Produksi

merealisasikan

recovery

penambangan sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan
recovery penambangan yang optimal meliputi:
1)

melaksanakan penambangan sesuai perencanaan pada
Studi Kelayakan untuk memperoleh recovery penambangan
yang optimal; dan

2)

melaksanakan upaya pengendalian dilusi dan kehilangan
(losses).
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2.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RECOVERY PENGOLAHAN
a.

Dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara, pemegang
IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi melakukan perencanaan
recovery

pengolahan

sebagai

upaya

penerapan

konservasi

mineral dan batubara. Perencanaan recovery pengolahan yang
dilakukan meliputi:
1)

menyusun

studi

kelayakan

dengan

memperhitungkan

recovery pengolahan yang optimal adalah sebagai berikut:
a)

peremukan batubara paling sedikit 90% (sembilan
puluh persen);

b)

pencucian batubara paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen);

c)

komoditas emas paling sedikit 85% (delapan puluh
lima persen);

d)

komoditas nikel paling sedikit 90% (sembilan puluh
persen);

e)

komoditas tembaga paling sedikit 85% (delapan puluh
lima persen);

f)

komoditas bauksit paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen);

g)

komoditas timah paling sedikit 90% (sembilan puluh
persen).

2)

menyusun kajian untuk mendapatkan recovery pengolahan
yang optimal pada saat penyusunan Studi Kelayakan
sekurang-kurangnya meliputi:

3)

a)

uji metalurgi atau ketercucian;

b)

sistem, metode dan peralatan pengolahan; dan

c)

pemilihan teknologi pengolahan.

menyusun kajian teknis pertambangan aspek konservasi
dan menyampaikan laporan khusus apabila tidak dapat
merencanakan recovery pengolahan optimal;
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aspek konservasi meliputi jumlah dan jenis conto, jenis
pengujian, urutan dan tahapan dalam bentuk diagram alir.
Sistem,

metode

dan

peralatan

pengolahan

yang

dipilih

berdasarkan kajian digunakan untuk menentukan perkiraan
recovery dan jenis/tipe/kualitas umpan. Pemilihan teknologi
pengolahan disesuaikan dengan karakteristik bijih dan/atau
batubara yaitu jenis, jumlah, dan/atau sifat fisik permukaan
mineral.
b.

Dalam rangka pelaksanaan konservasi mineral dan batubara
pada kegiatan pengolahan, pemegang IUP Operasi Produksi dan
IUPK Operasi Produksi merealisasikan recovery pengolahan
sesuai

dengan

yang

direncanakan.

Pelaksanaan

recovery

pengolahan yang optimal yaitu sesuai perencanaan pada Studi
Kelayakan.
c.

Dalam rangka pelaksanaan konservasi mineral dan batubara
pada kegiatan pengolahan, pemegang IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian merealisasikan
recovery

pengolahan

sesuai

dengan

yang

direncanakan.

Pelaksanaan recovery pengolahan yang optimal yaitu sesuai
perencanaan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.
3.

PENGELOLAAN BATUBARA KUALITAS RENDAH, MINERAL KADAR
RENDAH, MINERAL IKUTAN, SISA HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN SERTA CADANGAN MARGINAL
a.

Pengelolaan Batubara Kualitas Rendah dan Mineral Kadar
Rendah
1)

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi mineral dan
batubara dalam melakukan pengelolaan batubara kualitas
rendah dan mineral kadar rendah paling sedikit terdiri
atas:
a)

pendataan sebaran keterdapatan batubara kualitas
rendah dan mineral kadar rendah yaitu nama lokasi
dan dimensi;

b)

pendataan sebaran kualitas/kadar rendah;

c)

pendataan batubara kualitas rendah dan mineral
kadar rendah dalam estimasi sumberdaya; dan/atau
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d)

upaya

optimalisasi

pengelolaan

batubara

kualitas

rendah dan mineral kadar rendah dalam kriteria
penetapan

cadangan

pada

penyusunan

Studi

Kelayakan.
2)

Pelaksanaan pengelolaan batubara kualitas rendah dan
mineral

kadar

rendah

melalui

pendataan

sebaran

keterdapatan yang meliputi lokasi dan dimensi serta
pendataan sebaran kualitas/kadar rendah dicantumkan
dalam Laporan Lengkap Eksplorasi.
3)

Pelaksanaan pengelolaan batubara kualitas rendah dan
mineral kadar rendah melalui upaya estimasi sumberdaya
dan/atau upaya optimalisasi penetapan kriteria cadangan
dicantumkan dalam dokumen Studi Kelayakan.

4)

Pelaksanaan pengelolaan batubara kualitas rendah dan
mineral kadar rendah yang tertambang oleh Pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi paling sedikit
terdiri atas:
a)

pendataan

tonase

dan

kualitas

batubara

serta

pendataan tonase, tipe dan kadar;
b)

penempatan khusus dengan penimbunan (stockpile)
sesuai kualitas/kadar; dan

c)

upaya pengendalian terjadinya penurunan tonase dan
kualitas/kadar.

5)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang memiliki timbunan batubara kualitas rendah dan
mineral kadar rendah dengan ketentuan sebagai berikut:
a)

belum memiliki penjadwalan pengolahan dalam Studi
Kelayakan;

b)

volume timbunan telah mencapai maksimum 3/4 (tiga
perempat) dari kapasitas total timbunan; dan/atau

c)

akan memasuki pascatambang paling lama 3 (tiga)
tahun sebelum umur tambang atau izin tahap Operasi
Produksi berakhir,

membuat kajian teknis pertambangan aspek konservasi
untuk rencana pemanfaatan dan menyampaikannya dalam
laporan khusus.
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Pengelolaan Mineral Ikutan
1)

Pengelolaan

mineral

ikutan

untuk

Pemegang

IUP

Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi mineral dan batubara,
dilakukan paling sedikit terdiri atas:
a)

pendataan keterdapatan mineral ikutan yaitu jenis,
dan lokasi; dan/atau

b)

upaya

estimasi

mineral

ikutan

dalam

neraca

sumberdaya yaitu tonase dan kadar.
2)

Pelaksanaan pengelolaan

mineral ikutan

dicantumkan

dalam Laporan Lengkap Eksplorasi oleh pemegang IUP
Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi.
3)

Pelaksanaan pengelolaan mineral ikutan yang tertambang
oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

yaitu

pendataan

tonase,

jenis

dan

kadar

dicantumkan dalam laporan konservasi.
c.

Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
mineral dan batubara dalam melakukan pengelolaan sisa
hasil pengolahan dan pemurnian paling sedikit terdiri atas:
a)

penempatan

khusus

sesuai

dengan

jenis

dan

karakteristik sisa hasil pengolahan dan pemurnian;
b)

upaya pengendalian terjadinya penurunan tonase;

c)

upaya pemanfaatan berdasarkan keekonomian atau
ketersediaan

teknologi

untuk

pengolahan

dan

pemurnian kembali (retreatment); dan/atau
d)

upaya estimasi dalam neraca sumber daya dan
cadangan.

2)

Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau
melakukan

pemurnian

mineral

pengelolaan

sisa

dan
hasil

batubara
pengolahan

dalam
dan

pemurnian, paling sedikit terdiri atas:
a)

penempatan

khusus

sesuai

dengan

jenis

dan

karakteristik sisa hasil pengolahan dan pemurnian;
b)

upaya pengendalian terjadinya penurunan tonase;
dan/atau
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c)

upaya pemanfaatan berdasarkan keekonomian atau
ketersediaan

teknologi

untuk

pengolahan

dan

pemurnian kembali (retreatment).
3)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang memiliki sisa hasil pengolahan dan pemurnian emas
dengan ketentuan sebagai berikut:
a)

karakteristik

konten

diketahui

dengan

jelas

berdasarkan tipe bijih awal dan mineralisasi sesuai
data Studi Kelayakan;
b)

free

milling

atau

tidak

terlindih

selama

proses

sianidasi;
c)

free gold atau tidak optimal pada saat diekstraksi
karena ukuran;

d)

range kadar emas termasuk logam ekuivalen yang
berasal dari bekas proses milling paling kecil 0,4
gram/ton dan dari bekas proses heap leach paling
kecil 0,1 gram/ton;

e)

tersedia data distribusi kadar emas dalam tailing dam
meliputi elevasi, kedalaman, lokasi dan historis data
produksi sisa hasil pengolahan dan pemurnian emas;

f)

ukuran partikel dari bekas proses milling paling kecil
38 mikron dan dari bekas proses heap leach paling
kecil 10 cm; dan/atau

g)

jarak tailing dam dengan processing plant untuk
mengolah

kembali

sisa

hasil

pengolahan

dan

pemurnian emas kurang dari 2 (dua) km,
membuat kajian teknis pertambangan aspek konservasi
untuk

upaya

(retreatment)

pengolahan
dan

dan

pemurnian

menyampaikannya

dalam

kembali
laporan

khusus.
4)

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi
dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian yang memiliki timbunan sisa hasil
pengolahan batubara, melakukan hal sebagai berikut:
a)

pendataan tonase dan kualitas batubara;

b)

upaya

untuk

menjaga

penurunan tonase;
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upaya blending (pencampuran) dengan kualitas tinggi
dalam rangka optimalisasi; dan/atau

d)
5)

upaya pencegahan swabakar.

Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi
dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian yang memiliki timbunan sisa hasil
pengolahan dan pemurnian mineral logam, melakukan hal
sebagai berikut:
a)

pendataan tonase dan kadar logam;

b)

upaya

untuk

menjaga

agar

tidak

mengalami

penurunan tonase; dan
c)

upaya

pemanfaatan

berdasarkan

ketersediaan

teknologi pengolahan dan pemurnian.
6)

Pelaksanaan

pengelolaan

sisa

hasil

pengolahan

dan

pemurnian dalam rangka pemanfaatan menjadi bentuk lain
dicantumkan dalam laporan konservasi oleh pemegang IUP
Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau
pemurnian.
d.

Pengelolaan Cadangan Marginal
1)

Pengelolaan cadangan marginal oleh Pemegang IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi dilakukan terhadap
mineral dan batubara yang memiliki kondisi sebagai
berikut:
a)

memiliki kualitas atau kadar tinggi namun volume
kecil;

b)

memiliki kualitas atau kadar rendah namun volume
besar;

c)

akan bernilai ekonomis jika dapat terintegrasi dengan
project tambang sejenis lainnya;

d)

keterbatasan

infrastruktur

untuk

pengembangan;

dan/atau
e)

belum

terdapat

pengembangan.
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2)

Pelaksanaan

pengelolaan

cadangan

marginal

oleh

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
mineral dan batubara dilakukan paling sedikit terdiri atas:
a)

pendataan lokasi, tipe endapan, dan kedalaman;

b)

pendataan tonase dan kualitas batubara atau kadar
mineral; dan

c)

upaya

pemanfaatan

berdasarkan

ketersediaan

teknologi pertambangan dan perubahan keekonomian.
3)

Pelaksanaan

pengelolaan

cadangan

marginal

oleh

pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
dilakukan

dengan

pendataan

lokasi,

tipe

endapan,

kedalaman, tonase, dan kualitas batubara atau kadar
mineral digambarkan dalam peta konservasi.
4)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang merencanakan penambangan cadangan marginal
memperhitungkan hal sebagai berikut:
a)

optimasi

cadangan

karena

adanya

perubahan

karena

adanya

perubahan

keekonomian;
b)

optimasi

cadangan

teknologi pertambangan;
c)

adanya

pembangunan

infrastruktur

yang

mempengaruhi kelayakan pengembangan cadangan
marginal; dan
d)

untuk disusun dalam kajian teknis pertambangan
aspek konservasi dan disampaikan dalam laporan
khusus,

untuk disusun dalam kajian teknis pertambangan aspek
konservasi dan disampaikan dalam laporan khusus.
4.

PEMANFAATAN BATUBARA KUALITAS RENDAH, MINERAL KADAR
RENDAH, MINERAL IKUTAN DAN CADANGAN MARGINAL
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam
rangka

penerapan

aspek

konservasi

mineral

dan

batubara

melakukan upaya pemanfaatan batubara kualitas rendah, mineral
kadar rendah, mineral ikutan, dan cadangan marginal.
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Pemanfaatan Batubara Kualitas Rendah dan Mineral Kadar
Rendah
1)

Pemanfaatan batubara kualitas rendah tertambang oleh
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
dapat dilakukan dengan:
a)

upaya

meningkatkan

pencampuran

kualitas

batubara

dengan

kualitas

rendah

cara
dengan

batubara kualitas lain;
b)

upaya pengolahan batubara kualitas rendah dengan
melakukan kegiatan peningkatan mutu batubara (coal
upgrading),

pembuatan

briket

batubara

(coal

briquetting), pencairan batubara (coal liquefaction),
atau

coal

slurry/coal

water

mixture

berdasarkan

ketersediaan teknologi; dan
c)

upaya pemanfaatan batubara kualitas rendah untuk
pembangkit listrik.

2)

Pemanfaatan

batubara

kualitas

rendah

yang

belum

tertambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi, dapat dilakukan dengan:
a)

upaya optimasi cadangan dengan memperhitungkan
keberadaan

batubara

kualitas

rendah

termasuk

penjadwalan penambangan; dan
b)

upaya pemanfaatan batubara kualitas rendah dengan
gasifikasi

batubara

(termasuk

underground

coal

gasification) berdasarkan ketersediaan teknologi.
3)

Pemanfaatan
Pemegang

mineral

IUP

kadar

Operasi

rendah

Produksi

tertambang

dan

IUPK

oleh

Operasi

Produksi, dapat dilakukan dengan:
a)

upaya

meningkatkan

kualitas

dengan

cara

pencampuran mineral kadar rendah dengan mineral
kadar lain; dan
b)

upaya pengolahan mineral kadar rendah berdasarkan
ketersediaan teknologi.
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4)

Pemanfaatan mineral kadar rendah yang belum tertambang
oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi

dapat

keberadaan

dilakukan

mineral

dengan

kadar

memperhitungkan

rendah

dalam

optimasi

cadangan termasuk penjadwalan penambangan.
b.

Pemanfaatan Mineral Ikutan
1)

Upaya pemanfaatan mineral ikutan tertambang

oleh

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
dapat dilakukan dengan:
a)

pengolahan

berdasarkan

ketersediaan

teknologi

pengolahan dari mineral utama; dan
b)

penempatan

khusus

sesuai

dengan

jenis

dan

karakteristik

setelah

melalui

proses

pengolahan

mineral utama.
2)

Upaya

pemanfaatan

mineral

ikutan

dari

sisa

hasil

pengolahan dan pemurnian oleh Pemegang IUP Operasi
Produksi,

IUPK

Operasi

Produksi,

dan

IUP

Operasi

Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian,
dapat dilakukan dengan:
a)

pengolahan

kembali

berdasarkan

ketersediaan

teknologi; atau
b)

penempatan

khusus

sesuai

dengan

jenis

dan

karakteristik,
untuk disusun dalam kajian teknis pertambangan aspek
konservasi dan disampaikan dalam laporan khusus.
c.

Pemanfaatan Cadangan Marginal
1)

Upaya pemanfaatan cadangan marginal dalam rangka
optimasi cadangan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi
dan IUPK Operasi Produksi dapat dilakukan dengan:
a)

penjadwalan penambangan;

b)

pencampuran dengan cadangan lain; dan/atau

c)

pengolahan

dan/atau

pemurnian

berdasarkan

ketersediaan teknologi.
2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang

melakukan

pemanfaatan

cadangan

marginal

mencantumkan pelaksanaannya dalam laporan konservasi.

7604

- 358 5.

PENDATAAN CADANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG TIDAK
TERTAMBANG SERTA SISA HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
Pendataan cadangan mineral dan Batubara yang tidak tertambang
dan sisa hasil pengolahan dan pemurnian dilakukan sebagai upaya
penerapan aspek konservasi mineral dan batubara oleh Pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
a.

Pendataan Cadangan Mineral dan Batubara yang

Tidak

Tertambang
1)

Pendataan

cadangan

mineral

dan

batubara

tidak

tertambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi, dilakukan dengan:
a)

mendata volume, kedalaman, dan kualitas batubara
atau kadar mineral pada lokasi penambangan yang
ditinggalkan

paling

lama

30

(tiga

puluh)

hari,

termasuk penjelasan mengenai kendala teknis dan
ekonomis

sehingga

kegiatan

penambangan

ditinggalkan;
b)

mendata volume, kedalaman, dan kualitas batubara
atau kadar mineral pada lokasi yang direncanakan
kegiatan penambangan tetapi tidak direalisasikan
sesuai dengan rencana kerja penambangan yang
disetujui,
teknis

termasuk

dan

penjelasan

ekonomis

sehingga

mengenai

kendala

rencana

kegiatan

penambangan tidak dapat direalisasikan.
2)

Pendataan cadangan mineral dan batubara yang tidak
tertambang oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi dapat dilakukan dalam bentuk peta
konservasi mineral dan batubara sebagai bagian dari
laporan konservasi.

3)

Pendataan potensi cadangan mineral dan batubara yang
tidak tertambang sepanjang batas antara WIUP dan WIUPK
dengan WIUP dan WIUPK lainnya oleh Pemegang IUP
Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

b.

Pendataan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan IUP
Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan

dan/atau

pemurnian yang memiliki sisa hasil pengolahan dan pemurnian
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mineral dan batubara melakukan pendataan dan mencamtukan
dalam laporan Konservasi yang terdiri atas:
1)

pendataan volume dan kualitas batubara serta pendataan
volume, unsur dan kadar mineral sisa hasil pengolahan
dan pemurnian di lokasi penempatan khusus;

2)

pendataan sisa hasil pengolahan dan pemurnian yang
dapat

dimanfaatkan

kembali

menjadi

bentuk

lain;

dan/atau
3)

pendataan sisa hasil pengolahan dan pemurnian yang
dapat diolah kembali.

6.

EVALUASI

UPAYA

PENERAPAN

KONSERVASI

MINERAL

DAN

BATUBARA
a.

Evaluasi Recovery Penambangan dan Pengolahan
1)

Penjelasan mengenai kendala dalam pelaksanaan recovery
penambangan

optimal

dicantumkan

dalam

laporan

konservasi oleh Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi Produksi mineral dan batubara.
2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
mineral dan batubara, yang melakukan pembongkaran
kembali

area

yang

peningkatan

telah

direklamasi

recovery

dalam

rangka

penambangan

perlu

memperhitungkan ketersediaan material balance untuk
dapat

mereklamasi

kembali

dan

mempertimbangkan

prinsip efisiensi dan efektivitas.
3)

Optimalisasi

recovery

penambangan

dengan

sistem

tambang bawah tanah oleh Pemegang IUP Operasi Produksi
dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara perlu
tetap

menjaga

kestabilan

pillar

penyangga

sesuai

rekomendasi kajian teknis.
4)

Penjelasan mengenai kendala dalam pelaksanaan recovery
pengolahan

optimal

disampaikan

oleh

Pemegang

IUP

Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi
Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
mineral dan batubara dalam laporan konservasi.
5)

Dalam rangka peningkatan recovery pengolahan, Pemegang
IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan IUP
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau

7606

- 360 pemurnian mineral dan batubara perlu mempertimbangkan
optimalisasi, efisiensi dan efektivitas.
6)

Dalam rangka peningkatan recovery pengolahan dari sisa
hasil pengolahan, Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK
Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara
perlu tetap mengelola aspek keselamatan dan lingkungan.

7)

Penjelasan mengenai kendala dalam pelaksanaan recovery
pengolahan optimal dicantumkan dalam laporan konservasi
oleh

Pemegang

Produksi,

IUP

dan

IUP

Operasi

Produksi,

Operasi

Produksi

IUPK
khusus

Operasi
untuk

pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara.
b.

Evaluasi Pengelolaan Batubara Kualitas Rendah, Mineral Kadar
Rendah, Mineral Ikutan, Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
serta Cadangan Marginal
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
mineral

dan

batubara

perlu

melakukan

evaluasi

pengelolaan batubara kualitas rendah, mineral kadar
rendah,

mineral

ikutan,

sisa

hasil

pengolahan

dan

pemurnian serta cadangan marginal untuk meningkatkan
optimalisasi.
2)

Dalam rangka evaluasi pengelolaan batubara kualitas
rendah dan mineral kadar rendah, Pemegang IUP Operasi
Produksi, dan IUPK Operasi Produksi mineral dan batubara
perlu menyampaikan laporan dalam laporan konservasi.

3)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
memiliki sisa hasil pengolahan dan pemurnian emas
menyampaikan laporan konservasi dalam rangka evaluasi
pengelolaan.

4)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang akan melakukan pemanfaatan sisa hasil pengolahan
dan pemurnian menjadi bentuk lain menyusun kajian
teknis

pertambangan

aspek

konservasi

khusus dalam rangka evaluasi pengelolaan.
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c.

Evaluasi Pemanfaatan Batubara Kualitas Rendah, Mineral
Kadar Rendah dan Mineral Ikutan
1)

Pelaksanaan pemanfaatan batubara kualitas rendah dan
mineral kadar rendah tertambang dicantumkan dalam
laporan konservasi oleh pemegang IUP Operasi Produksi
dan IUPK Operasi Produksi.

2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang melakukan pemanfaatan mineral ikutan tertambang
mencantumkan pelaksanaannya dalam laporan konservasi.

3)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang belum melakukan pemanfaatan batubara kualitas
rendah, dan mineral kadar rendah dan mineral ikutan yang
tertambang

perlu

menyampaikan

kajian

teknis

pertambangan aspek konservasi dalam laporan khusus.
4)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang melakukan pemanfaatan mineral ikutan dari sisa
hasil pengolahan dan pemurnian perlu menyampaikan
laporan konservasi.

d.

Evaluasi Pendataan Cadangan Mineral dan Batubara yang
Tidak Tertambang serta Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian
1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
paling lama 3 (tiga) tahun sebelum umur tambang atau
sebelum izin tahap Operasi Produksi berakhir

perlu

melakukan pendataan cadangan mineral dan batubara
yang tidak tertambang di seluruh WIUP atau WIUPK dan
menyampaikan

kajian

teknis

pertambangan

aspek

konservasi dalam laporan khusus.
2)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
yang memiliki potensi cadangan yang berada pada batas
wilayah dapat melakukan upaya optimalisasi sebagai
pelaksanaan konservasi mineral dan batubara, dengan
merencanakan penambangan bersama, apabila batas antar
WIUP/WIUPK

berhimpit

dan

sudah

ditetapkan

serta

potensi cadangan sudah diestimasi orang yang kompeten.
Selanjutnya pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK
Operasi

Produksi

dapat

menyusun

kajian

teknis

pertambangan aspek konservasi dan menyampaikan dalam
laporan khusus.
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LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

: 1827 K/30/MEM/2018

TANGGAL

: 7 Mei 2018

PEDOMAN KAIDAH TEKNIK USAHA JASA PERTAMBANGAN DAN
EVALUASI KAIDAH TEKNIK USAHA JASA PERTAMBANGAN
A.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam pedoman ini terdiri atas:
1.

Kaidah teknik usaha jasa pertambangan dan kewajiban usaha jasa
pertambangan; dan

2.

Pedoman evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan.

B. ACUAN
1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4959);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3853);
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5.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan
Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4947);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah
Nomor

23

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6186);
8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan
Pengawasan

Penyelenggaraan

Pengelolaan

Usaha

Pertambangan

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5142);
9.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5172);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5617).
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 782);
14. Peraturan

Menteri

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

Nomor

26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik
dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
C. PENGERTIAN
1.

Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan
kegiatan usaha pertambangan.

2.

Usaha Jasa Pertambangan Inti adalah usaha jasa yang kegiatannya
berkaitan

dengan

tahapan

dan/atau

bagian

kegiatan

usaha

pertambangan.
3.

Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain Usaha
Jasa Pertambangan inti yang memberikan pelayanan jasa dalam
mendukung kegiatan usaha pertambangan.

4.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum,

eksplorasi,

studi

kelayakan,

konstruksi,

penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta
pascatambang.
D. KEGIATAN
1. Kaidah Teknik Pertambangan Usaha Jasa
a. Penentuan kegiatan yang akan diserahkan kepada Perusahaan Jasa
Pertambangan
1)

Kegiatan yang dapat diserahkan kepada perusahaan jasa
pertambangan meliputi kegiatan jasa inti dan noninti.

2)

Kegiatan jasa inti yang dapat diserahkan kepada perusahaan
jasa pertambangan tidak termasuk jenis pelaksanaan bidang
penambangan subbidang penggalian batubara dan penggalian
mineral serta pengolahan dan/atau pemurnian.
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3)

Pelaksanaan penambangan subbidang

penggalian

endapan

mineral aluvial dapat diserahkan kepada perusahaan jasa
pertambangan melalui program kemitraan.
b. Penentuan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pertambangan
1)

Kegiatan

inti

dapat

dilakukan

oleh

perusahaan

jasa

pertambangan pemegang IUJP.
2)

Kegiatan

noninti

dapat

dilakukan

oleh

perusahaan

jasa

pertambangan yang telah memiliki izin yang diterbitkan oleh
instansi terkait.
3)

Perusahaan jasa pertambangan dapat melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang usaha yang terdapat dalam IUJP/izin
yang diterbitkan oleh instansi terkait.

4)

Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP terlebih dahulu
menentukan persyaratan teknis perusahaan jasa pertambangan
yang akan dipekerjakan.

c.

Pemilihan Perusahaan Jasa Pertambangan
1)

Penggunaan perusahaan jasa pertambangan oleh pemegang IUP,
IUPK,

IUP

Operasi

Produksi

Khusus

untuk pengolahan

dan/atau pemurnian, dan IUJP harus didasarkan pada kontrak
kerja yang berasaskan kepatutan, transparansi dan kewajaran.
2)

Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP mengutamakan
perusahaan jasa pertambangan lokal.

3)

Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal,
pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan

dan/atau

pemurnian,

dan

IUJP

dapat

menggunakan perusahaan jasa pertambangan nasional.
4)

Perusahaan pemberi kerja berkoordinasi dengan Dinas yang
membidangi

pertambangan

dan

energi

serta

Dinas

yang

membidangi perdagangan provinsi untuk mendapatkan daftar
perusahaan jasa pertambangan lokal.
5)

Dalam hal tidak terdapat perusahaan pertambangan jasa
nasional, pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP dapat
menggunakan

perusahaan

jasa

Penanaman Modal Asing (PMA).
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6)

Perusahaan pemberi kerja berkoordinasi dengan Direktorat
Jenderal Mineral dan Batubara untuk mendapatkan daftar
perusahaan jasa pertambangan nasional.

7)

Dalam hal perusahaan jasa pertambangan berstatus PMA
mendapatkan pekerjaan di bidang Jasa Pertambangan harus
memberikan sebagian pekerjaan yang didapatkannya kepada
Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai subkontraktor
sesuai dengan kompetensinya.

8)

Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan

dan/atau

pemurnian,

dan

IUJP

dilarang

menyerahkan kegiatan usaha pertambangan kepada anak
perusahaan

dan/atau

afiliasinya

tanpa

persetujuan

dari

Direktur Jenderal atas nama Menteri.
d. Penggunaan Perusahaan Jasa Pertambangan
Penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung
jawab pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian, meliputi pemenuhan kewajiban
perusahaan jasa pertambangan dan penerapan kaidah teknik
pertambangan yang baik.
2. Kewajiban perusahaan jasa pertambangan terdiri atas;
a. melaksanakan ketentuan aspek teknis, konservasi, keselamatan, dan
lindungan lingkungan pertambangan sesuai dengan bidang usaha
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengangkat penanggung jawab operasional;
c.

memiliki Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. pemegang IUJP yang diterbitkan oleh Menteri melaporkan IUJP-nya
kepada gubernur tempat kegiatan usahanya sebelum memulai
kegiatan usahanya.
3. Evaluasi Penerapan Kaidah Teknik Usaha Jasa Pertambangan
Evaluasi penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan dilakukan
terhadap:
a. laporan kegiatan secara berkala dari perusahaan jasa pertambangan
kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melalui
pemegang IUP, IUPK, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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b. Informasi yang memuat:
1)

alasan penggunaan perusahaan jasa Penanaman Modal Asing
(PMA) oleh pemegang IUP, IUPK, dan IUP Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian *); dan

2)

alasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang disampaikan
oleh pemegang IUJP melalui pemegang IUP, IUPK, dan IUP
Operasi

Produksi

khusus

untuk

pengolahan

dan/atau

pemurnian.**)
c.

penerapan aspek teknis, konservasi, keselamatan, dan lindungan
lingkungan

pertambangan

sesuai

dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. proses pengesahan PJO oleh KTT.
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Keterangan:
*)Format Penjelasan Penggunaan Perusahaan Jasa Penanaman Modal Asing (PMA)

FORMAT PENJELASAN
PENGGUNAAN PERUSAHAAN JASA PENANAMAN MODAL ASING (PMA)
PT …
(Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian Mineral dan Batubara)
No

Perusahaan Jasa

Perizinan
IUJP
Non Inti

1
2
…
Catatan:
Disampaikan berkala bersama-sama dengan laporan berkala
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Kumpulan Regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia

Regulasi dari
Kementerian Perhubungan terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.879, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
Keselamatan kapal.

Manajemen

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2012
TENTANG
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Manajemen Keselamatan Kapal;
Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3929);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002
tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex
VI of The International Convention For The Prevention
of Pollution From Ships 1973 As Modified By The
Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran III,
Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari
Konvensi
Internasional
Tahun
1973
tentang
Pencegahan dari Kapal sebagaimana diubah dengan
Protokol Tahun 1978 yang Terkait Daripadanya);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Pengesahan International Convention for The Safety of
Life at Sea 1974;
10. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang
Pengesahan International Convention For The
Prevention Of Pollution From Ships 1973, Beserta
Protokol;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65
Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi
(Non Convention Vessel Standard) Berbendera
Indonesia;
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12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL.

TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.

Manajemen Keselamatan Kapal adalah manajemen keselamatan
dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan
pencemaran lingkungan yang diterapkan di perusahaan dan di
kapal.

2.

International Safety Management (ISM) Code adalah Koda
Internasional tentang Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal
dan Pencegahan Pencemaran sebagaimana yang diatur dalam Bab
IX Konvensi SOLAS 1974 yang telah diamandemen.

3.

Perusahaan adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk
organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai manager, yang
mengoperasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam
pengoperasian.

4.

Sistem Manajemen Keselamatan adalah sistem penataan dan
pendokumentasian yang memungkinkan personil menerapkan
kebijakan manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan
perusahaan secara efektif.

5.

Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System Manual/SMS Manual) adalah dokumen yang berisikan
kebijakan dan prosedur untuk penerapan sistem manajemen
keselamatan perusahaan dan kapal.

6.

Audit Manajemen Keselamatan adalah verifikasi yang dilakukan
secara sistematis terhadap pelaksanaan sistem manajemen
keselamatan perusahaan dan kapal terhadap kesesuaian
persyaratan sistem manajemen keselamatan yang telah ditetapkan
dan diterapkan secara efektif.

7.

Personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA)
adalah seorang atau beberapa orang di darat yang memiliki
hubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan.
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8.

Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) adalah dokumen pemenuhan yang diterbitkan
bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan peraturan ini.

9.

Sertifikat
Manajemen
Keselamatan
(Safety
Management
Certificate/SMC) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang
membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal
bekerja/terselenggara
sesuai
dengan
sistem
manajemen
keselamatan yang telah disahkan.

10. Ketidaksesuaian (Non Conformity) adalah keadaan pengamatan
dengan bukti obyektif yang menunjukkan tidak dipenuhinya salah
satu persyaratan yang ditentukan.
11. Ketidaksesuaian
Besar
(Major
Non
Conformity)
adalah
penyimpangan yang dapat diidentifikasi yang akan mengakibatkan
ancaman serius terhadap keselamatan personil atau kapal atau
resiko yang serius terhadap lingkungan sehingga memerlukan
tindakan
perbaikan
segera,
termasuk
lemahnya
pengimplementasian dari persyaratan dalam peraturan ini secara
efektif dan sistematis.
12. Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang
menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau
sertifikat.
13. Auditor Manajemen Keselamatan (Auditor ISM-Code) adalah Pejabat
Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan audit
terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan
dan memiliki kompetensi.
14. Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal adalah pejabat pada
unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen
keselamatan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
BAB II
PERSYARATAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN
PENCEMARAN DARI KAPAL
Pasal 2
(1) Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran
tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan
pencegahan pencemaran dari kapal.
(2) Pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan.
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Pasal 3
Jenis dan ukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
meliputi:
a.

kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi
semua ukuran;

b.

kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia, dan
kapal pengangkut gas dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau
sama dengan GT 150 (seratus lima puluh Gross Tonnage); dan

c.

kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal
pengangkut curah, kapal ikan, unit pengeboran lepas pantai yang
bergerak
(Mobile
Offshore
Drilling
Unit),
dan
unit
penampungan/produksi terapung (Floating Storage Unit and Offloading/Floating Production Storage and Off-loading Facilities)
termasuk tongkang berawak dengan ukuran tonase kotor lebih
besar atau sama dengan GT 500 (lima ratus Gross Tonnage).
Pasal 4

(1) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan
dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) diberi sertifikat.
(2) Pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan
pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a.

manajemen keselamatan untuk perusahaan; dan

b.

manajemen keselamatan untuk kapal.

(3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.

Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) untuk perusahaan; dan

b.

Sertifikat Manajemen Keselamatan
Certificate/SMC) untuk kapal.

(Safety

Management

(4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal.
(5) Bentuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan format Contoh 2 dan Contoh 4 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Perhubungan ini.
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Pasal 5
Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) dan asli Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety
Management Certificate/SMC) wajib ditempatkan di atas kapal.
Pasal 6
Sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) meliputi:
a.

sistem manajemen keselamatan perusahaan; dan

b.

sistem manajemen keselamatan kapal.
Pasal 7

Sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
bertujuan untuk:
a.

menyediakan tata kerja yang praktis dalam pengoperasian kapal
dengan aman dan lingkungan kerja yang aman;

b.

menilai semua identifikasi resiko terhadap kapal,
lingkungan, dan menentukan aksi pencegahannya; dan

c.

meningkatkan keterampilan personil di darat dan di kapal di bidang
manajemen keselamatan secara terus-menerus, termasuk kesiapan
menghadapi situasi darurat terkait keselamatan dan perlindungan
lingkungan.

personil,

Pasal 8
Sistem manajemen keselamatan harus menjamin:
a.

terpenuhinya peraturan dan aturan yang diwajibkan; dan

b.

koda, petunjuk, dan standar yang direkomendasikan oleh
Organisasi
Maritim
Internasional
(International
Maritime
Organization/IMO), Pemerintah, Badan Klasifikasi, serta Organisasi
Industri Maritim yang berlaku ikut dipertimbangkan.
Pasal 9

Setiap perusahaan harus mengembangkan, melaksanakan, dan
mempertahankan sistem manajemen keselamatan yang mencakup
fungsi yang dipersyaratkan meliputi:
a.

kebijakan keselamatan dan perlindungan lingkungan;

b.

tanggung jawab dan wewenang perusahaan;

c.

personil darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA);

d.

tanggung jawab dan wewenang Nakhoda;

e.

sumber daya dan personil;
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f.

pengoperasian kapal;

g.

kesiapan keadaan darurat;

h.

pelaporan dan analisa atas ketidaksesuaian, kecelakaan, dan
kejadian berbahaya;

i.

perawatan kapal dan perlengkapannya;

j.

dokumentasi; dan

k.

audit, tinjauan ulang, dan evaluasi perusahaan.
Pasal 10

Untuk memenuhi persyaratan kebijakan keselamatan dan perlindungan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, perusahaan
wajib:
a.

membuat kebijakan tentang keselamatan dan perlindungan
lingkungan untuk mencapai tujuan sistem manajemen keselamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan

b.

menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan dan dipertahankan di
seluruh jajaran organisasi di darat maupun di kapal.
Pasal 11

(1) Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, perusahaan wajib:
a.

menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab,
wewenang, dan hubungan antarpersonil yang mengelola,
melaksanakan, dan memeriksa pekerjaan yang berkaitan serta
berpengaruh
terhadap
keselamatan
dan
pencegahan
pencemaran; dan

b.

bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya sumber daya
dan dukungan yang memadai agar personil darat yang ditunjuk
(Designated Persons Ashore/DPA) dapat melaksanakan
tugasnya.

(2) Apabila perusahaan yang bertanggung jawab mengoperasikan kapal
bukan pemilik maka pemilik kapal harus melaporkan kepada
Direktur Jenderal:
a.

data kapal;

b.

nama lengkap dan rincian
mengoperasikan kapal; dan

c.

perjanjian antara pemilik
mengoperasikan kapal.

mengenai

kapal

dan

perusahaan

yang

perusahaan

yang
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Pasal 12
(1) Untuk memenuhi personil darat yang ditunjuk (Designated Persons
Ashore/DPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c,
perusahaan wajib menunjuk seorang atau beberapa orang personil
darat yang dapat berhubungan langsung dengan pejabat tertinggi di
perusahaan.
(2) Tanggung jawab dan wewenang personil darat yang ditunjuk
(Designated Persons Ashore/DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mencakup:
a.

pengawasan aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran
dalam operasional setiap kapal; dan

b.

menjamin tersedianya sumber daya dan dukungan
perusahaan yang memadai sebagaimana disyaratkan.

dari

Pasal 13
(1) Untuk memenuhi tanggung jawab dan wewenang Nakhoda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, perusahaan harus
dengan jelas menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab
dan wewenang Nakhoda.
(2) Tanggung jawab dan wewenang Nakhoda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a.

melaksanakan kebijakan perusahaan tentang keselamatan dan
perlindungan lingkungan;

b.

memotivasi Anak Buah Kapal dalam menerapkan kebijakan
tersebut;

c.

memberikan perintah dan instruksi yang tepat secara jelas
dan mudah;

d.

memeriksa persyaratan yang ditetapkan agar diperhatikan; dan

e.

mengkaji ulang secara periodik pelaksanaan sistem manajemen
keselamatan dan melaporkan kekurangannya kepada personil
darat yang ditunjuk (Designated Persons Ashore/DPA) oleh
perusahaan.
Pasal 14

(1) Untuk memenuhi sumber daya dan personil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf e, perusahaan wajib menjamin bahwa
Nakhoda:
a.

memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kapal sesuai
ketentuan yang berlaku;
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b.

memahami sepenuhnya
perusahaan; dan

manajemen

keselamatan

c.

diberi dukungan yang diperlukan sehingga tugas Nakhoda
dapat dilaksanakan dengan aman.

(2) Perusahaan wajib menjamin bahwa tiap kapal diawaki oleh Anak
Buah Kapal yang memenuhi syarat, bersertifikat, dan sehat secara
medis sesuai dengan persyaratan nasional atau internasional.
(3) Perusahaan wajib menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa
personil baru dan personil yang dialihkan pada jabatan baru yang
terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan diberikan
pengenalan yang cukup dengan tugasnya serta petunjuk yang
penting untuk diberikan sebelum berlayar wajib diidentifikasi,
didokumentasikan, dan diberikan.
(4) Perusahaan wajib memastikan bahwa seluruh personil yang terlibat
dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan memiliki
pemahaman yang memadai mengenai peraturan, koda, dan
pedoman.
(5) Perusahaan wajib menetapkan dan mempertahankan prosedur
untuk mengidentifikasi setiap pelatihan yang mungkin diperlukan
untuk mendukung sistem manajemen keselamatan dan menjamin
bahwa pelatihan demikian diberikan kepada seluruh personil yang
bersangkutan.
(6) Perusahaan wajib menyusun prosedur yang mengatur agar personil
kapal menerima informasi yang berkaitan dengan sistem
manajemen keselamatan kapal dalam bahasa kerja atau bahasa
yang dimengerti oleh personil kapal.
(7) Perusahaan wajib menjamin bahwa personil kapal mampu
berkomunikasi secara efektif dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 15
(1) Untuk memenuhi pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf f, perusahaan wajib menetapkan prosedur
untuk menyiapkan rencana dan petunjuk pengoperasian termasuk
daftar periksa (checklist) untuk pengoperasian utama kapal
mengenai keselamatan personil, kapal, dan perlindungan
lingkungan.
(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan
kepada awak kapal untuk dilaksanakan.
Pasal 16
(1) Untuk memenuhi
dimaksud dalam

kesiapan
Pasal 9

keadaan darurat sebagaimana
huruf g, perusahaan wajib
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mengidentifikasi situasi darurat yang potensial di atas kapal dan
menetapkan prosedur untuk merespon situasi darurat.
(2) Untuk melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perusahaan wajib menyusun program latihan dan melakukan
pelatihan untuk kesiapan tindakan darurat.
(3) Sistem manajemen keselamatan wajib disediakan oleh perusahaan
untuk menjamin bahwa organisasi perusahaan dapat tanggap
setiap saat atas kemungkinan bahaya, kecelakaan, dan keadaan
darurat yang terjadi pada armada kapalnya.
Pasal 17
(1) Untuk memenuhi persyaratan pelaporan dan analisa atas
ketidaksesuaian, kecelakaan, dan kejadian berbahaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, sistem manajemen keselamatan
wajib
mencakup
prosedur
yang
memastikan
bahwa
ketidaksesuaian, kecelakaan, dan keadaan berbahaya dilaporkan
kepada perusahaan, diselidiki, dan dianalisa dengan tujuan untuk
meningkatkan keselamatan dan pencegahan pencemaran.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perusahaan wajib menetapkan prosedur penerapan tindakan
perbaikan termasuk tindakan pencegahan agar tidak terulang.
Pasal 18
(1) Untuk
memenuhi
persyaratan
perawatan
kapal
dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i,
perusahaan wajib menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa
kapal dirawat sesuai dengan ketentuan peraturan terkait dan
dengan persyaratan tambahan yang mungkin ditetapkan oleh
perusahaan.
(2) Dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perusahaan wajib memastikan bahwa:
a.

pemeriksaan dilakukan pada tenggang waktu yang tepat;

b.

setiap ketidaksesuaian dilaporkan beserta penyebabnya jika
diketahui;

c.

dilakukan tindakan perbaikan yang tepat; dan

d.

dicatat dan didokumentasikan.

(3) Perusahaan wajib menetapkan dan mengatur prosedur dalam
sistem manajemen keselamatan meliputi:
a.

identifikasi sistem teknis dan perlengkapan yang secara tibatiba mengalami kegagalan yang mengakibatkan situasi
berbahaya; dan
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langkah-langkah khusus terhadap kehandalan perlengkapan
atau sistemnya dan harus berupa pengujian secara berkala dari
perlengkapan atau sistem teknis cadangan yang tidak
digunakan secara terus-menerus.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maupun
langkah-langkah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, harus terintegrasi dengan program perawatan rutin
operasional kapal.
Pasal 19
(1) Untuk memenuhi persyaratan dokumentasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf j, perusahaan wajib menetapkan dan
menyelenggarakan prosedur untuk mengendalikan seluruh
dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem manajemen
keselamatan.
(2) Perusahaan wajib menjamin bahwa:
a.

dokumen yang berlaku tersedia di semua lokasi tertentu;

b.

perubahan pada dokumen ditinjau ulang dan disahkan oleh
personil yang berwenang; dan

c.

dokumen yang tidak berlaku lagi segera diganti.

(3) Dokumen yang digunakan untuk menjelaskan dan menerapkan
sistem manajemen keselamatan dapat dijadikan acuan sebagai
Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System Manual/SMS Manual) dan dibuat dalam bentuk yang efektif
dan wajib berada di setiap kapal.
Pasal 20
(1) Untuk memenuhi persyaratan audit, tinjauan ulang, dan evaluasi
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k,
perusahaan wajib menyusun program dan melaksanakan internal
audit keselamatan di kapal dan di perusahaan dalam jangka waktu
tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk memverifikasi, meninjau
ulang, dan mengevaluasi kegiatan keselamatan dan pencegahan
pencemaran sesuai dengan sistem manajemen keselamatan.
(2) Perusahaan secara berkala wajib mengevaluasi efektifitas dari
sistem manajemen keselamatan dan bila diperlukan meninjau
ulang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan.
(3) Audit dan tindakan perbaikan wajib dilakukan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan.
(4) Personil yang melaksanakan audit wajib independen terhadap
lingkup bidang yang diaudit, kecuali jika hal ini tidak dapat
dihindari dikarenakan ukuran dan sifat perusahaan.
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(5) Hasil audit dan tinjauan ulang wajib mendapatkan perhatian dari
personil yang bertanggung jawab di bidang yang bersangkutan dan
harus segera melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian
yang ditemukan.
BAB III
TATA CARA AUDIT DAN PENERBITAN SERTIFIKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
diterbitkan setelah dilakukan audit eksternal oleh auditor pada
Direktorat Jenderal atau Badan Klasifikasi yang diberikan
kewenangan oleh Menteri.
(2) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. audit manajemen keselamatan untuk perusahaan terdiri atas:
1)

audit pertama;

2)

audit tahunan;

3)

audit pembaruan; dan

4)

audit tambahan.

b. audit manajemen keselamatan untuk kapal terdiri atas:
1)

audit pertama;

2)

audit antara;

3)

audit pembaruan; dan

4)

audit tambahan.
Pasal 22

(1) Pemberian kewenangan audit eksternal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Badan Klasifikasi diberikan oleh
Direktur Jenderal.
(2) Untuk dapat diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Klasifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a.

menyediakan dan mempublikasikan peraturan dan ketentuan
keselamatan kapal termasuk rancang bangun, konstruksi, dan
sertifikasi kapal secara sistematis;
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b.

melibatkan Pemerintah dalam setiap pengembangan peraturan
terkait keselamatan kapal;

c.

memiliki tenaga ahli, manajerial, dan tenaga pendukung yang
memadai
untuk
melaksanakan
dan
mengembangkan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keselamatan kapal
dan pencegahan pencemaran;

d.

telah mendapat sertifikat sistem manajemen mutu minimal ISO
9000 dari badan standarisasi mutu internasional yang diakui
oleh Pemerintah;

e.

memberikan informasi/pelaporan yang relevan kepada
Pemerintah terkait dengan keselamatan kapal dan pencegahan
pencemaran; dan

f. mempunyai tenaga auditor yang berkedudukan di daerah atau
kantor-kantor cabang yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kewenangan dan tata
cara audit eksternal yang dilakukan oleh Badan Klasifikasi diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Bagian Kedua
Tata Cara Audit dan Penerbitan Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC)
Pasal 23
(1) Audit pertama manajemen keselamatan untuk perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 1)
dilakukan terhadap manajemen perusahaan yang belum memiliki
Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC).
(2) Untuk dapat dilakukan audit pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen:
a.

fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Laut atau Surat Izin
Pengoperasian Kapal;

b.

profil perusahaan (Company Profile);

c.

Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System Manual/SMS Manual); dan

d.

fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan
penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
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Pasal 24
(1) Auditor dalam melakukan penelitian kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) membuat kajian
terhadap dokumen yang disampaikan oleh perusahaan untuk
menentukan kelayakan sistem manajemen keselamatan yang diatur
dalam peraturan ini.
(2) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System Manual/SMS Manual) yang telah memenuhi peraturan ini
dicatat pada buku register.
(3) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System Manual/SMS Manual) diberi nomor register sesuai dengan
nomor yang tercantum dalam buku register.
(4) Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System Manual/SMS Manual) wajib dalam bahasa Indonesia
dan/atau bahasa yang dimengerti oleh awak kapal.
(5) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) terpenuhi, dilakukan audit oleh auditor yang
ditunjuk terhadap perusahaan.
Pasal 25
(1) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor
perusahaan yang telah memenuhi persyaratan manajemen
keselamatan kapal, diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC).
(2) Masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal
diterbitkannya.
(3) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi
nomor dan dicatat dalam buku register.
(4) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 26
(1) Bagi perusahaan yang berdasarkan hasil audit belum sepenuhnya
memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal diterbitkan
Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim
Document of Compliance/Interim DOC) oleh Direktur Jenderal atau
pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
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(2) Bagi perusahaan yang baru didirikan diterbitkan Dokumen
Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of
Compliance/Interim DOC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk memfasilitasi penerapan awal
sistem manajemen keselamatan.
(3) Penerbitan
Dokumen
Penyesuaian
Manajemen
Keselamatan
Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) apabila perusahaan telah memiliki dan
mampu menunjukkan rencana penerapan sistem manajemen
keselamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan ini.
(4) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim
Document of Compliance/Interim DOC) berlaku tidak lebih dari 6
(enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya.
(5) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim
Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberi nomor dan dicatat dalam buku register.
(6) Bentuk dan format Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Perhubungan ini.
Pasal 27
(1) Bagi perusahaan yang telah diterbitkan Dokumen Penyesuaian
Manajemen
Keselamatan
Sementara
(Interim
Document
of
Compliance/Interim DOC) dapat diterbitkan Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) setelah
dilakukan audit dan memenuhi persyaratan manajemen keselamatan.
(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana
dibuktikan dengan hasil audit.

dimaksud

pada

ayat

(1)

(3) Untuk dapat diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC), perusahaan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan dokumen:
a.

fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC);

b.

fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya;
dan

c.

laporan hasil audit sebelumnya.
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(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan telah menerapkan
sistem manajemen keselamatan maka diterbitkan Dokumen
Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC).
Pasal 28
(1) Bagi perusahaan yang telah mendapat Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), dilakukan audit tahunan untuk
memastikan efektifitas penerapan sistem manajemen keselamatan.
(2) Audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau sesudah tanggal
ulang tahun Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC).
(3) Audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap kantor pusat perusahaan dan kantor cabang yang diberi
tanggung jawab melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
(4) Audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai
tahun keempat dari masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC).
Pasal 29
(1) Untuk dapat dilakukan audit tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC);
b. fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC); dan
c. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melakukan audit tahunan.
(3) Apabila persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) telah
lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan hari dan tanggal
pelaksanaan audit serta nama auditor yang akan melakukan audit
kepada perusahaan.
Pasal 30
(1) Auditor yang ditunjuk untuk melakukan audit tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dalam melaksanakan audit wajib
mengkaji dan membuktikan kebenaran catatan statutory dan aspek
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klasifikasi untuk kapal yang dikelaskan dari setiap tipe kapal yang
tercantum dalam Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC).
Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun telah melaksanakan sistem manajemen keselamatan sesuai
ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, Direktur Jenderal atau
pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan (endorsement) pada
Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC).
Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
masih
ditemukan
ketidaksesuaian, perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan audit yang dilakukan oleh auditor
perusahaan belum melaksanakan semua tindakan perbaikan yang
ditemukan, perusahaan diberikan kesempatan dalam jangka waktu 1
(satu) bulan untuk melakukan perbaikan.
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan perusahaan belum
melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dokumen
Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC)
dicabut.
Pasal 31
Audit pembaruan manajemen keselamatan untuk perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 3),
dilakukan setelah audit tahunan tahun keempat selesai dilakukan.
Untuk dapat dilakukan audit pembaruan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan dokumen:
a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) yang dimiliki; dan
b. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit
dalam rangka pembaharuan Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC).
Pasal 32
Auditor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
melakukan audit terhadap pelaksanaan sistem manajemen
keselamatan di perusahaan.
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(2) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perusahaan telah melaksanakan secara penuh sistem manajemen
keselamatan
diterbitkan
Dokumen
Penyesuaian
Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC).
(3) Masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai berikut:
a.

jika audit pembaruan selesai dilaksanakan lebih dari 3 (tiga)
bulan sebelum habis masa berlakunya Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang
lama, maka Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) yang baru harus berlaku tidak
lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal selesainya audit
pembaruan; dan

b.

jika audit pembaruan selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga)
bulan sebelum habis masa berlakunya Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan (Document of Compliance/DOC) yang
lama, maka Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) yang baru harus berlaku tidak
lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya
masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) yang lama.
Pasal 33

(1) Audit tambahan manajemen keselamatan untuk perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 4)
dilakukan apabila:
a.

perusahaan berpindah alamat;

b.

perubahan mendasar terhadap dokumen sistem manajemen
keselamatan;

c.

penambahan dan/atau perubahan tipe kapal;

d.

perubahan standar kapal non konvensi menjadi kapal standar
konvensi; dan

e.

kapal yang mengalami kecelakaan.

(2) Untuk dapat dilakukan audit tambahan, perusahaan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan persyaratan dokumen:
a.

alamat perusahaan baru;

b.

fotokopi Dokumen Penyesuaian
(Document of Compliance/DOC);

Manajemen

Keselamatan
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c.

fotokopi laporan audit sebelumnya; dan

d.

fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.

(3) Apabila persyaratan dokumen telah lengkap, Direktur Jenderal
menyampaikan kepada perusahaan hari dan tanggal pelaksanaan
audit serta nama auditor yang akan melakukan audit.
(4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diterbitkan
Dokumen
Penyesuaian
Manajemen
Keselamatan
Sementara (Interim Document of Compliance/Interim DOC) oleh
Direktur Jenderal.
(5) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim
Document of Compliance/Interim DOC) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterbitkannya.
(6) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim
Document of Compliance/Interim DOC) yang telah berakhir masa
berlakunya, maka diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan (Document of Compliance/DOC) setelah dilakukan audit
dan memenuhi persyaratan manajemen keselamatan.
(7) Bagi kapal yang mengalami kecelakaan, audit tambahan dapat
dilakukan tanpa permohonan dari perusahaan.
(8) Untuk hasil audit terhadap perusahaan yang kapalnya mengalami
kecelakaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian (non conformity)
diberikan peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan dan jika
ditemukan ketidaksesuaian besar (major non conformity) maka
Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) dicabut.
Bagian Ketiga
Tata Cara Audit dan Penerbitan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety
Management Certificate/SMC)
Pasal 34
(1) Untuk dapat dilakukan audit pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1), perusahaan mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
dokumen:
a. fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
(Document of Compliance/DOC) atau Dokumen Penyesuaian
Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of
Compliance/Interim DOC);
b. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System Manual/SMS Manual); dan
c. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.
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(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melakukan penelitian
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan apabila
ditemukan ketidaksesuaian terhadap sertifikat dan dokumen kapal,
auditor menyampaikan kepada perusahaan untuk dilakukan
penyesuaian.
(3) Auditor melakukan kajian (review) dan penelitian kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila
ditemukan ketidaksesuaian terhadap sertifikat dan dokumen kapal,
auditor menyampaikan kepada perusahaan untuk dilakukan
penyesuaian.
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi
persyaratan dicatat pada buku register.
(5) Apabila kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terpenuhi, dilakukan audit oleh auditor.
Pasal 35
(1) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor, kapal
yang dioperasikan telah memenuhi persyaratan manajemen
keselamatan kapal diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan
(Safety Management Certificate/SMC) oleh Direktur Jenderal atau
pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(2) Masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tidak
lebih dari 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya.
(3) Sertifikat
Manajemen
Keselamatan
(Safety
Management
Certificate/SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor
dan dicatat dalam buku register.
Pasal 36
(1) Kapal yang baru diserahkan, yang beralih pengoperasian ke
perusahaan lain, dan yang berganti bendera dapat diterbitkan
Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety
Management Certificate/Interim SMC) dalam hal berdasarkan hasil
audit dimana:
a.

Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) atau Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan
Sementara
(Interim
Document
of
Compliance/Interim DOC) sesuai dengan tipe kapal yang
bersangkutan;
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b.

Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) yang dimiliki perusahaan untuk tipe kapal
dimana terkait dengan elemen pokok dari koda dan telah
diperiksa untuk penerbitan Dokumen Penyesuaian Manajemen
Keselamatan
Sementara
(Interim
Document
of
Compliance/Interim DOC);

c.

perusahaan mempunyai rencana audit internal untuk kapal
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

d.

Nakhoda dan para perwira memahami sistem manajemen
keselamatan dan merencanakan untuk penerapan;

e.

instruksi yang sudah diidentifikasi diberikan sebelum berlayar;
dan

f.

informasi yang relevan dengan sistem manajemen keselamatan
telah diberikan dalam bahasa kerja atau bahasa yang
dimengerti oleh awak kapal.

(2) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety
Management Certificate/Interim SMC) berlaku tidak lebih dari 6 (enam)
bulan sejak tanggal diterbitkannya.
(3) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety
Management Certificate/Interim SMC) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberi nomor dan dicatat dalam buku register.
(4) Dalam kasus khusus, Direktur Jenderal atau atas permintaan
Direktur Jenderal dapat menunjuk Pemerintah Negara lain untuk
memperpanjang masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan
Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) untuk
periode tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal habisnya masa
berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety
Management Certificate/Interim SMC).
(5) Bentuk dan format Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara
(Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
Perhubungan ini.
Pasal 37
(1) Kapal yang telah diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan
Sementara (Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) dapat
diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) setelah dilakukan audit dan memenuhi persyaratan
manajemen keselamatan kapal.
(2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana
dibuktikan dengan hasil audit.

dimaksud

pada

ayat

(1)
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(3) Untuk dapat diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety
Management Certificate/SMC), perusahaan mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
a.

fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim
Safety Management Certificate/Interim SMC);

b.

fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen
(Document of Compliance/DOC); dan

c.

salinan sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.

Keselamatan

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh auditor
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan telah menerapkan
sistem manajemen keselamatan maka diterbitkan Sertifikat
Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC).
Pasal 38
(1) Audit antara manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2) wajib
dilaksanakan
guna
memastikan
bahwa
sistem
manajemen
keselamatan diimplementasikan dan dipertahankan di kapal sesuai
peraturan ini.
(2) Audit antara wajib dilaksanakan 1 (satu) kali selama masa berlaku
Sertifikat
Manajemen
Keselamatan
(Safety
Management
Certificate/SMC) dalam waktu antara tanggal ulang tahun kedua dan
ketiga dari Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC).
(3) Untuk dapat dilakukan audit antara, perusahaan mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
dokumen:
a.

fotokopi Dokumen Penyesuaian
(Document of Compliance/DOC);

Manajemen

Keselamatan

b.

fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC); dan

c.

fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melakukan penelitian
kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil audit kapal telah menerapkan sistem
manajemen keselamatan, dilakukan pengukuhan (endorsement)
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terhadap Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal.
Pasal 39
(1) Audit pembaruan manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 3) dapat dilakukan 3
(tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan
(Safety Management Certificate/SMC) berakhir.
(2) Untuk dapat dilakukan audit pembaruan, perusahaan mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
dokumen:
a.

fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen
(Document of Compliance/DOC) yang dimiliki; dan

Keselamatan

b.

salinan sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktur Jenderal menunjuk auditor untuk melaksanakan audit
dalam rangka pembaharuan Sertifikat Manajemen Keselamatan
(Safety Management Certificate/SMC).
(4) Auditor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan audit terhadap pelaksanaan sistem manajemen
keselamatan di kapal.
(5) Dalam hal berdasarkan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
awak kapal telah melaksanakan sistem manajemen keselamatan
diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal.
(6) Masa berlaku Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
a.

jika audit pembaruan selesai dilaksanakan lebih dari 3 (tiga)
bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat Manajemen
Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang lama,
maka Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5
(lima) tahun terhitung dari tanggal selesainya audit pembaruan;

b.

jika audit pembaruan selesai dilaksanakan kurang dari 3 (tiga)
bulan sebelum habis masa berlakunya Sertifikat Manajemen
Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) yang lama,
maka Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management
Certificate/SMC) yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5
(lima) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya masa berlaku
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Sertifikat Manajemen Keselamatan
Certificate/SMC) yang lama; atau
c.

(Safety

Management

jika audit pembaruan selesai dilaksanakan setelah tanggal
masa berlakunya Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety
Management Certificate/SMC) yang lama, maka Sertifikat
Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC)
yang baru harus berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun
terhitung dari tanggal berakhirnya masa berlaku Sertifikat
Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC)
yang lama.
Pasal 40

(1) Audit tambahan manajemen keselamatan untuk kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 4), dilakukan
apabila:
a.

perusahaan berpindah alamat;

b.

pengalihan manajemen;

c.

perubahan mendasar terhadap dokumen sistem manajemen
keselamatan;

d.

perubahan standar kapal non konvensi menjadi kapal standar
konvensi; dan

e.

kapal yang mengalami kecelakaan.

(2) Untuk dapat dilakukan audit tambahan, perusahaan mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan
persyaratan dokumen:
a.

alamat perusahaan baru;

b.

fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen
(Document of Compliance/DOC); atau

c.

perjanjian kerjasama operasional kapal; atau

d.

fotokopi laporan audit sebelumnya; dan

e.

fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.

Keselamatan

(3) Apabila persyaratan dokumen telah lengkap, Direktur Jenderal
menyampaikan kepada perusahaan hari dan tanggal pelaksanaan
audit serta nama auditor yang akan melakukan audit.
(4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diterbitkan atau dilakukan pengukuhan (endorsement) Sertifikat
Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety Management
Certificate/Interim SMC) oleh Direktur Jenderal.
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(5) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety
Management Certificate/Interim SMC) sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterbitkannya.
(6) Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Safety
Management Certificate/Interim SMC) yang telah berakhir masa
berlakunya, maka diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan
(Safety Management Certificate/SMC) setelah dilakukan audit dan
memenuhi persyaratan manajemen keselamatan.
(7) Bagi kapal yang mengalami kecelakaan, audit tambahan untuk kapal
dapat dilakukan tanpa permohonan dari perusahaan.
(8) Untuk hasil audit terhadap kapal yang mengalami kecelakaan, apabila
ditemukan ketidaksesuaian (non conformity) diberikan peringatan
untuk melakukan tindakan perbaikan dan jika ditemukan
ketidaksesuaian besar (major non conformity) maka Sertifikat
Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC)
dicabut.
Pasal 41
(1) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety
Management Certificate/SMC) tidak berlaku apabila:
a. tidak dilakukan audit tahunan untuk perusahaan dan audit antara
untuk kapal;
b. perusahaan tidak mampu mempertahankan sistem manajemen
keselamatan sesuai persyaratan;
c. ketidaksesuaian tidak ditindaklanjuti sesuai jangka waktu yang
telah ditetapkan; dan
d. adanya ketidaksesuaian besar.
(2) Apabila Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance/DOC) dicabut maka dengan sendirinya mengakibatkan
Sertifikat
Manajemen
Keselamatan
(Safety
Management
Certificate/SMC) atau Sertifikat Manajemen Keselamatan Sementara
(Interim Safety Management Certificate/Interim SMC) tidak berlaku.
(3) Pencabutan
Dokumen
Penyesuaian
Manajemen
Keselamatan
(Document
of
Compliance/DOC)
atau
Sertifikat
Manajemen
Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC) dilakukan oleh
Direktur Jenderal.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Audit
Pasal 42
(1) Dalam melaksanakan audit, auditor wajib:
a. menyiapkan rencana dan program audit;
b. menyampaikan rencana dan program audit kepada perusahaan;
c. menyiapkan dokumen kerja; dan
d. membuat laporan hasil audit.
(2) Rencana dan program audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan b sekurang-kurangnya memuat:
a. tanggal audit;
b. jenis audit;
c. jadwal dan tempat audit;
d. lingkup yang diaudit; dan
e. rencana pelaksanaan audit.
(3) Dokumen kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri
dari:
a. form audit/checklist audit;
b. dokumen perusahaan; dan
c. sertifikat dan dokumen kapal lainnya.
Pasal 43
(1) Pelaksanaan audit dimulai dengan pertemuan pembukaan dengan
personil perusahaan dan/atau awak kapal yang akan diaudit.
(2) Dalam pertemuan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
a. memperkenalkan personil auditor;
b. memberikan penjelasan tentang metode pelaksanaan audit,
jadwal pelaksanaan audit, dan fasilitas yang diperlukan;
c. menetapkan waktu pertemuan penutupan; dan
d. hal-hal lainnya yang terkait dengan audit.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil audit ditemukan ketidaksesuaian
terhadap
sistem
manajemen
keselamatan
kapal,
auditor
menyampaikan kepada perusahaan dan/atau awak kapal untuk
dimintakan penjelasan (klarifikasi).
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(4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada
waktu pertemuan penutupan.
Pasal 44
(1) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf d dilaporkan oleh auditor kepada Direktur Jenderal atau pejabat
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas auditor;
b. identitas perusahaan dan/atau kapal yang diaudit;
c. hasil observasi terhadap pemenuhan persyaratan manajemen
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
d. rekomendasi hasil audit.
(3) Observasi terhadap pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan
kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan
pernyataan mengenai fakta yang dibuat oleh auditor pada saat audit
manajemen keselamatan dilakukan yang didukung dengan bukti
obyektif.
(4) Bukti obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
informasi yang bersifat kualitatif atau kuantitatif, catatan atau
pernyataan tentang suatu fakta yang menyangkut elemen dari sistem
manajemen keselamatan yang berdasarkan suatu observasi,
pengukuran atau pengujian, dan yang dapat diverifikasi.
(5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil audit perusahaan dan/atau
kapal belum memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal,
Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
menyampaikan
kepada
perusahaan
untuk
memenuhi
ketidaksesuaian.
Pasal 45
Pelaksanaan audit oleh auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan pada koda Manajemen
Keselamatan Internasional (International Safety Management-Code).
BAB IV
AUDITOR
Pasal 46
(1) Auditor manajemen keselamatan kapal wajib memiliki kompetensi di
bidang manajemen keselamatan kapal.
(2) Untuk memiliki kompetensi di bidang manajemen keselamatan kapal,
auditor wajib mengikuti pelatihan auditor sistem manajemen
keselamatan (ISM-Code) yang dibuktikan dengan sertifikat.
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(3) Pelatihan auditor sistem manajemen keselamatan (ISM-Code)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang diakui oleh Pemerintah.
(4) Pelatihan auditor sistem manajemen keselamatan (ISM-Code)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan pada Negara lain wajib mendapat
pengakuan dari Organisasi Maritim Internasional (International
Maritime Organization/IMO).
BAB V
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL
Pasal 47
(1) Sistem informasi manajemen keselamatan kapal paling sedikit
memuat informasi nama perusahaan dan kapal yang telah memenuhi
persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran
dari kapal.
(2) Sistem informasi manajemen keselamatan kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
a. pengumpulan data;
b. pengolahan data;
c. penganalisaan data;
d. penyajian data;
e. penyebaran data dan informasi; dan
f. penyimpanan data dan informasi.
Pasal 48
(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2)
huruf a, diperoleh dari unit kerja pelaksana kegiatan manajemen
keselamatan kapal.
(2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:
a. identifikasi;
b. inventarisasi;
c. penelitian;
d. evaluasi;
e. kesimpulan; dan
f. pencatatan.
(3) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d
dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
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(4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui:
a. media cetak; dan/atau
b. media elektronik.
(5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 ayat (2) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49
Penerbitan sertifikat manajemen keselamatan kapal dikenakan biaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
(1) Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan
Menteri Perhubungan ini yang mengatur mengenai manajemen
keselamatan kapal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan
Peraturan ini.
(2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan
pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan ini.
Pasal 51
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN
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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 93 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a. bahwa untuk menjamin keselamatan penerbangan
nasional

berdasarkan

Pasal

308

Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu
menetapkan

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional;
b. bahwa dengan terbentuknya Kantor Otoritas Bandar
Udara,

maka

terhadap

perlu

melakukan

struktur

penyempurnaan

pengawasan

keselamatan

penerbangan dalam rangka mewujudkan penguatan
dan

akuntabilitas

pelaksanaan

pengawasan

keselamatan penerbangan nasional;
b. bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang

Nomor

1 Tahun

Penerbangan (Lembaran Negara
Tahun

7648

tentang

Republik Indonesia

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

&

2009

-

2.

2

-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5448);

3.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran
Negara

4.

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Perhubungan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun
2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety
Management System);

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2011

tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor

Otoritas Bandar Udara;
8.

Peraturan

Kepala

Badan

SAR

Nasional

Nomor

PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan

SAR

Nasional

sebagaimana

telah

diubah

terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
9.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi,
dan

Geofisika,

Stasiun

Meteorologi,

Stasiun

Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 174 (Ciuil Aviation Safety Regulation Part
174)

tentang

Pelayanan

Informasi

Meteorologi

Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information
Services) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2015 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1350);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part
830)

tentang

Pemberitahuan

dan

Pelaporan

Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta
Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius
Pesawat Udara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun
2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan
Pengawasan

oleh

Kantor

Otoritas

Bandar

Udara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
215);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur
Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 409);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 176 (Civil Aviation Safety Regulation Part
176)

tentang

Kecelakaan

Pencarian

Pesawat

dan

Udara

Pertolongan

(Search And

pada
Rescue)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1165);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN

MENTERI

PERHUBUNGAN

TENTANG

PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1
Menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
(1)

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menjadi
pedoman dan acuan bagi Pemerintah dalam membuat
kebijakan terkait keselamatan penerbangan.
(2)

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menjadi
pedoman

dan

acuan

bagi

para

penyedia

jasa

penerbangan dalam menyusun Sistem Manajemen
Keselamatan

Penerbangan

System)

lingkungan

di

(Safety
kerja

Management

penyedia

jasa

penerbangan.

Pasal 3
Direktur

Jenderal

Perhubungan

Udara

melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang
Program Keselamatan Penerbangan Nasional, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 5
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar

setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan
ini

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1071

.n sesuai dengan aslinya
;PALA,BIRp HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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KATA PENGANTAR

Program Keselamatan Nasional merupakan sebuah dokumen yang terus
dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan lingkungan
strategis yang mempengaruhi transportasi udara.
Program

ini

menggambarkan

penyelenggaraan

transportasi

keterlibatan
udara

seluruh

nasional

unsure

dalam

dalam

mendukung

terciptanya keselamatan penerbangan.
Pemerintah perlu mengkaji kebijakan, proses-proses dan data-data guna
menetapkan program dan tingkat keselamatan yang akan dicapai. Melalui
program ini Negara mengungkapkan hal-hal yang dapat ditingkatkan serta
menyempurnakan pengelolaan keselamatan penerbangan di sebuah negara.
Pemerintah menetapkan kewenangan, tanggung jawab dan tindakan yang
saling bersinergi untuk mengharmoniskan antar Standard penerbangan
internasional dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional berupaya
menciptakan

keseimbangan

transportasi udara.
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kepentingan

pada

setiap

penyelenggara

BAB I
UMUM

1.1

Pendahuluan

1.1.1

Indonesia

sebagai

salah

satu

negara

anggota

ICAO

berkewajiban terhadap komunitas penerbangan internasional.
Pasal 44 dari Chicago Convention mewajibkan ICAO serta
negara-negara anggota untuk memastikan keselamatan dan
ketertiban dalam perkembangan penerbangan, memenuhi
kebutuhan masyarakat dunia untuk angkutan udara yang
aman, selamat dan nyaman.

Indonesia

telah

mengesahkan

Undang-undang

nomor

1

Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan-peraturan
pelaksana untuk memastikan kepatuhan terhadap standar
ICAO

serta

Direktorat

standar

Jenderal

nasional

Perhubungan

dan

internasional.

Udara

melaksanakan

pengawasan keselamatan penerbangan.

1.1.2

Program Keselamatan Penerbangan Nasional diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
dan mencakup petunjuk yang sesuai dengan ketentuan ICAO
mengenai State Safety Program (SSP).

Menteri

bertanggung

jawab

terhadap

keselamatan

penerbangan nasional.

Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional, Menteri
menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Menteri

bertanggung

jawab

membentuk

tim

untuk

mengevaluasi Porgram Keselamatan Penerbangan Nasional
secara berkelanjutan.
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Menteri

2-

mendelegasikan

Perhubungan

Udara

kepada

Direktur

tanggung jawab

untuk

Jenderal
menyusun,

menjamin dan memonitor implementasi Program Keselamatan
Penerbangan Nasional.

1.1.3

Program Keselamatan Penerbangan Nasional mewajibkan
Pemerintah

dan

Penyedia

Jasa

Penerbagnan

memiliki

tanggung jawab terhadap keselamatan dan menyediakan
kerangka kerjanya.

1.1.4

Program

Keselamatan

penerbangan

Nasional

disusun

berdasarkan kerangka kerja State Safety Program (SSP) dari
ICAO dan petunjuk teknis (guidance material). Standar ICAO
terkait dengan dokumen kerangka kerja telah diadop dalam
dokumen ini.

1.2

Tujuan
Tujuan dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional adalah:
1.2.1

Menetapkan

Standard

dan

prinsip

dasar

keselamatan

penerbangan nasional;
1.2.2

Menghubungkan dasar hukum yang berhubungan dengan
proses implementasi dan praktek pelaksanaan;

1.2.3

Menjelaskan aspek keselamatan penerbangan nasional yang
dapat dikelola dan terukur;

1.2.4

Menetapkan peran pemerintah dalam mengelola keselamatan
penerbangan nasional;

1.2.5

Menetapkan standar peraturan dan kegiatan yang bertujuan
untuk meningkatkan keselamatan penerbangan nasional;

1.2.6

Menyediakan sistem manajemen pengelolaan keselamatan
penerbangan nasional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan
udara; dan

1.2.7

Menjembatani perbedaan antara proses internal dan eksternal
terhadap

keselamatan

Jenderal

Perhubungan

keselamatan
penerbangan.
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penerbangan
Udara

penerbangan

nasional

dengan
nasional

Direktorat

proses
penyedia

internal
jasa

1.3

Definisi
1.3.1

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara,
angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan
keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya.

1.3.2

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat
terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara,
tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi
yang digunakan untuk penerbangan.

1.3.3

Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe
pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.

1.3.4

Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang
kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk
digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos
dengan memungut pembayaran.

1.3.5

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat
pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun
penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan
intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,

serta

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
1.3.6

Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang
kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk
pelayanan umum.

1.3.7

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah
di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara
bandar

udara

kebandarudaraan

yang

memberikan

untuk

bandar

jasa

udara

pelayanan
yang

belum

diusahakan secara komersial.
1.3.8

Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk
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menjalankan

dan

dipenuhinya
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melakukan

ketentuan

pengawasan

peraturan

terhadap

perundang-undangan

untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan
penerbangan.
1.3.9

Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak
pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan
selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau
rintangan penerbangan.

1.3.10 Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai
tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
1.3.11 Keselamatan

Penerbangan

adalah

suatu

keadaan

terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan
wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan
udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan
fasilitas umum lainnya.
1.3.12 Safety

Management

Sistem

(SMS)

adalah

pendekatan

sistematis untuk mengelola keselamatan, meliputi struktur
organisasi, pertanggungjawaban, kebijakan dan prosedur.
1.3.13 Penyedia jasa penerbangan adalah badan usaha angkutan
udara,

badan usaha bandar udara, unit penyelenggara

badnar

udara,

penyelenggara

pelayanan

navigasi

penerbangan, badan usaha pemeliharaan pesawat udara,
penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan, dan
badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara,
mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan
komponen pesawat udara.
1.3.14 Kecelakaan adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara
yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau
fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka
serius.
1.3.15 Insiden

adalah

pengoperasian
berpotensi

suatu
pesawat

memberikan

kejadian yang
udara

yang

dampak

berkaitan

dengan

berdampak

terhadap

atau

keselamatan

pengoperasian.
1.3.16 Kejadian Serius adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat
udara hampir terjadinya kecelakaan.
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1.3.17 Hazard adalah potensi yang dapat mengancam keselamatan
penerbangan.
1.3.18 Risiko

Keselamatan

adalah

kemungkinan

dan

tingkat

keparahan yang dapat diperkirakan sebagai konsekuensi atau
akibat dari munculnya potensi bahaya.
1.3.19 Kinerja Keselamatan adalah capaian negara atau penyedia
jasa penerbangan yang telah ditentukan berdasarkan target
kinerja keselamatan dan indikator kinerja keselamatan.
1.3.20 Indikator Kinerja Keselamatan adalah tolak ukur untuk
melakukan monitoring dan penilaian kinerja keselamatan.
1.3.21 Target Kinerja Keselamatan adalah rencana atau hasil yang
akan dicapai berdasarkan indikator kinerja keselamatan yang
telah ditetapkan.
1.3.22 Program Keselamatan Nasional {State Safety Programme/SSP)
adalah seperangkat peraturan dan kegiatan yang terintegrasi
serta bertujuan untuk meningkatkan keselamatan.
1.3.23 Laporan Hasil Pengawasan Inspektur Penerbangan adalah
Berita Acara yang disampaikan oleh Inspektur Penerbangan
berdasarkan hasil audit, inspeksi, pengamatan (surveillance)
dan pemantauan {monitoring).
1.3.24 Laporan Kecelakaan atau Kejadian Serius adalah informasi
ketika

terjadi

disampaikan

kecelakaan
kepada

atau

KNKT

kejadian

dan

serius

Direktorat

yang

Jenderal

Perhubungan Udara oleh penyedia jasa penerbangan.
1.3.25 Laporan Safety Management System (SMS) adalah informasi
hasil pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety
Management System/SMS) oleh penyedia jasa penerbangan
yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara sebagai bahan rujukan pengembangan berkelanjutan
bagi

pelaksanaan

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional.
1.3.26 Laporan

Sukarela

adalah

penyampaian

informasi

yang

dilakukan secara sukarela oleh masyarakat kepada Direktorat
Jenderal
peraturan

Perhubungan
yang

berlaku

Udara
atau

tanpa

diharuskan

pengungkapan

oleh

informasi

melebihi yang diwajibkan terhadap setiap kejadian yang
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secara nyata teridentifikasi dapat mengancam keselamatan
penerbangan.
1.3.27 Pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan adalah
kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
untuk mengetahui tercapainya target kinerja keselamatan.
1.3.28 Inspektur penerbangan adalah personel yang diberi tugas,
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang

untuk

melakukan

kegiatan

pengawasan

keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
1.3.29 Menteri adalah menteri yang membidangi urusan transportasi
udara
1.3.30 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.

1.4

Penerapan
Peraturan Menteri ini menetapkan kewenangan, tanggung jawab,
pengelolaan,

dan

pengawasan

terhadap

Keselamatan Penerbangan Nasional.
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BAB II
KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

2.1

Keselamatan Penerbangan untuk Mendukung Kepentingan Nasional

Keselamatan
pemangku

penerbangan
kegiatan

di

merupakan

bidang

tanggung jawab

penerbangan,

seluruh

dorongan

untuk

mematuhi dan mengikuti standar tingkat keselamatan harus dimulai
dari tingkat tertinggi manajemen di setiap organisasi.

Keselamatan

penerbangan

adalah

kunci

bagi

penyedia

jasa

penerbangan agara dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan
negara.

Standar

ICAO

menyatakan

prioritas

utama

dalam

penerbangan adalah tercapainya sebuah sitstem yang selamat {safej.
Tindakan

untuk

mewujudkan

keselamatan

penerbangan

harus

didukung oleh fakta, data dan persepsi masyarakat mengenai unsurunsur yang dibutuhkan untuk mencapai keselamatan.

Tingkat risiko keselamatan yang dapat diterima berpengaruh terhadap
sistem keselematan penerbangan, yang akan menurun jika terjadi
kecelakaan. Kejadian serius dan kecelakaan dapat merusak nama
baik penyedia jasa penerbangan, Pemerintah dan negara. Dalam
kejadian

serius

dan

kecelakaan,

faktor

kesalahan

manusia

berkontribusi terbesar. Kelemahan fungsi-fungsi manajemen sangat
terkait dengan banyaknya kesalahan tersebut.

Undang-undang

Nomor

1

Tahun

2009

tentang

Penerbangan

menyatakan penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi
nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam
waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen
yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan
yang optimal. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang 1 Tahun
2009

tentang

keselamatan,

Penerbangan
efisiensi

dan

mengatur
efektifitas

adanya
dengan

kaitan

terselenggaranya

penerbangan nasional dan internasional sebagai berikut:
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penyelenggaraan

penerbangan

yang

tertib,

teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar,
dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
2.1.2

memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang
melalui

udara

angkutan

dengan

udara

mengutamakan

dalam

rangka

dan

melindungi

memperlancar

kegiatan

perekonomian nasional;
2.1.3

membina jiwa kedirgantaraan;

2.1.4

menjunjung kedaulatan negara;

2.1.5

menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi
dan industri angkutan udara nasional;

2.1.6

menunjang,

menggerakkan,

dan

mendorong

pencapaian

tujuan pembangunan nasional;
2.1.7

memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka
perwujudan wawasan nusantara;

2.1.8

meningkatkan ketahanan nasional; dan

2.1.9

mempererat hubungan antar bangsa.

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan
nasional,

harus

dilakukan

penyempurnaan

terhadap

peraturan

perundangan dan peraturan pelaksananya. Program keselamatan
penerbangan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
pemerintah dan penyedia jasa penerbangan untuk mencapai standar
keselamatan, pelayanan , teknologi dan kompetensi sumber daya
manusia dalam penyedia jasa penerbangan. Salah satu bagian dari
langkah-langkah
Pemerintah

pembaharuan

adalah

dengan

yang

sedang

menetapkan

dilaksanakan

Program

oleh

Keselamatan

Penerbangan Nasional.

Pengembangan dan keberlangsungan penyedia jasa penerbangan di
Indonesia

sangat

penting

untuk

pengembangan

kebijakan

transportasi di Indonesia guna mendukung tujuan Pemerintah untuk
menjadi yang terdepan di kawasannya, juga untuk pertumbuhan
ekonomi,

peningkatan

keamanan nasional.

lapangan kerja,

keselamatan

Penerbangan merupakan

salah

publik dan
satu moda

transportasi, yang pada intinya membantu mempersatukan negara.
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Kebijakan untuk pengembangan transportasi di Indonesia mengacu
kepada 3 (tiga) aturan pokok, yaitu:
1. Pengembangan transportasi harus berpedoman kepada peran
dasar transportasi sebagai sarana utama untuk mendukung
kegiatan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan. Pengembangan
transportasi dilaksanakan berdasarkan prioritas nasional dan
memerlukan

peningkatan

infrastruktur,

serta

diperbaikinya

peraturan dan kerangka struktur organisasi.
2. Perlunya perhatian khusus terhadap wilayah Indonesia bagian
timur, daerah-daerah terpencil, termasuk kepulauan dan wilayah
perbatasan yang masih belum berkembang.
3. Pengembangan

dan

tata

kelola

semua

bagian

dari

sistem

transportasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Terwujudnya manfaat dari transportasi udara tergantung dari
tingkat

standar

keselamatan

penerbangan

yang

dilakukan

pengawasan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan penyedia
jasa penerbangan.

2.2

Prinsip-prinsip Keselamatan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam
Pasal 1 angka 48 menyatakan bahwa

“keselamatan penerbangan

adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam
pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan
udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas
umum lainnya.” Untuk penyedia jasa penerbangan di Indonesia
bahwa tingkat keselamatan

penerbangan dapat dicapai dengan

berfungsinya semua unsur terkait antara satu dengan lainnya
terhadap penyedia jasa penerbangan.

Mempertimbangkan kemajuan dan ketangguhan

teknologi tinggi

dalam penerbangan, analisa kecenderungan (trend analysis) atas
kecelakaan

penerbangan

menyimpulkan
diakibatkan
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sebagiaan

dan
besar

penyedia
dari

jasa

kecelakaan

penerbangan,
yang

oleh kesalahan manusia (human errof).

terjadi

Dari hasil

-
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penelitian yang sudah dilakukan selain faktor teknis operasional dan
cuaca, penyebab utama kecelakaan diakibatkan ketidakdisiplinan
atau kurang terpenuhinya kompetensi personel penerbangan dan
organisasi. Penggantian personel penerbangan tidak akan mencegah
kecelakaan melainkan yang paling penting dilakukan untuk mencegah
kecelakaan adalah mengidentifikasi, memahami serta mengendalikan
faktor-faktor inti dari penyebab kecelakaan-kecelakaan yang terjadi
sebelumnya.

Pencegahan kejadian serius dan kecelakaan harus dilaksanakan
meskipun sasaran tingkat keselamatan seratus persen tidak mungkin
dicapai. Kegagalan dan kesalahan dapat terjadi, meskipun upaya
untuk pencegahan telah dilakukan semaksimal mungkin.

Kecelakaan (accident) di udara jarang terjadi, kejadian serius sering
terjadi. Kejaidan-kejadian (incident) sering terjadi memeberi indikator
adanya permasalahan keselamatan. Mengabaikan kejadian-kejadian
(incident) dapat mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang lebih
serius.

Pengelolaan

keselamatan

yang

efektif

memerlukan

adanya

pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan kontribusi
antara pemerintah dan penyedia jasa penerbangan. Pengelolaan
keselamatan dapat dianggap sebagai proses manajemen yang harus
dilaksanakan pada tingkat yang sama dan bersamaan dengan
pengelolaan proses-proses lainnya pada tingkat pimpinan tertinggi.
Karena pengelolaan keselamatan adalah salah satu dari proses
manajemen,

setiap

pimpinan tertinggi,

bagian organisasi,

khususnya pada tingkat

harus ada penanggung jawab keselamatan.

Keselamatan menjadi bagian yang melekat dari setiap prosedur,
produk,

kebijakan

dan

teknologi

yang

bersangkutan

dengan

Pemerintah dan masing-masing penyedia jasa penerbangan.
Adanya

suatu

doktrin

pengelolaan

keselamatan

yang

cukup

komprehensif yang dianut oleh personel penerbangan terkait dalam
industri, pemenuhan standar dan prosedur bagi pemerintah dan
industri terhadap pengelolaan keselamatan akan memberi keyakinan
terhadap pelaksanaan penyedia jasa penerbangan telah dipahami,
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dirancang, dikembangkan serta dilaksanakan dengan mengutamakan
keselamatan.

3

Pedoman Nasional mengenai Pengelolaan Keselamatan

Pedoman

Nasional

mengenai

Pengelolaan

Keselamatan

ICAO

mendefinisikan keselamatan {safety) sebagai “kondisi dimana risiko
terjadinya cedera bagi seseorang ataupun risiko terjadinya kerusakan
atas sesuatu telah dikurangi dan dipertahankan pada tingkat yang
telah ditentukan atau pada tingkat lebih rendah dengan melakukan
indentifikasi bahaya (hazard) dan proses manajemen resiko secara
berkesinambungan

Istilah

"safety management," sebagaimana digunakan oleh ICAO

melingkupi 2 (dua) konsep utama:
a. Pemerintah wajib memiliki Program Keselamatan Penerbangan
Nasional

(State

seperangkat

Safety

peraturan

meningkatkan

Program/ SSP),
dan

keselamatan,

kegiatan

termasuk

yang

merupakan

bertujuan

kegiatan

untuk

keselamatan

tertentu yang harus dilakukan oleh Negara, serta peraturanperaturan

dan

petunjuk

pelaksana

yang

disahkan

oleh

pemerintah; dan
b. Penyedia jasa penerbangan wajib memiliki Sistem Manajemen
Keselamatan (Safety Management System/SMS), merupakan suatu
pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan, termasuk
struktur

organisasi,

pertanggungjawaban,

kebijakan

dan

prosedur.
Kerangka untuk melaksanakan Program Keselamatan Penerbangan
Nasional secara berkesinambungan sesuai dengan Dokumen ICAO
9859 meliputi:
a. Kebijakan

tentang

Keselamatan

Penerbangan

Nasional

-

Nasional

-

menetapkan pertanggungjawaban (accountability);
b. Manajemen

Risiko

Keselamatan

Penerbangan

bagaimana mengendalikan risiko secara proaktif;
c.

Jaminan

Keselamatan

Penerbangan

Nasional

(State

Safety

Assurance) - memastikan berfungsinya sistem pengendalian; dan
d. Peningkatan Keselamatan Penerbangan Nasional (State Safety
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Promotion) - memastikan semua personel penerbangan memahami
dan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab terkait aspek
keselamatan penerbangan.

Program Keselamatan Penerbangan Nasional merupakan perwujudan
pelaksanaan State Safety Program ICAO.

Dokumen ICAO 9859 menjelaskan delapan unit kesatuan yang
diperlukan untuk menerapkan Program Keselamatan Penerbangan
Nasional dan Sistem Manajemen Keselamatan:
a. Komitmen Pimpinan Tertinggi.

Menteri Perhubungan yang

kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal dan setiap
pimpinan tertinggi penyedia jasa penerbangan harus berkomitmen
untuk menerapkan manajemen keselamatan penerbangan. Setiap
Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
harus dapat menjadi penggerak dan pengawas bagi konsistensi
dan

keberlanjutan

Penerbangan

pelaksanaan

Nasional.

Kebijakan

Program
perlu

Keselamatan

ditetapkan

untuk

menjamin aspek keselamatan digunakan dalam standar sistem
manajemen.
b. Sistem

Pelaporan

Keselamatan

yang

Efektif.

Untuk

mengendalikan keselamatan, setiap organisasi memerlukan data
mengenai keselamatan yang dapat diperoleh melalui sistem
pelaporan sukarela (voluntary reporting system) atau sistem
pelaporan sendiri (self-reporting system). Setiap penyedia jasa
penerbangan harus memiliki lingkungan kerja dengan inisiatif
yang tepat untuk melakukan pelaporan dimana manajemen juga
mendukung pelaporan keselamatan penerbangan yang efektif
yang dilakukan oleh personel penerbangan. Seluruh personel
penerbangan wajib memahami tanggung jawab mereka dalam
melakukan pelaporan sukarela (voluntary reporting).
c. Penggunaan.
memantau

Informasi.
sistem

Organisasi

penghimpunan

penerbangan

harus

keselamatan

secara

data

berkesinambungan dan menganalisa informasi-informasi yang
telah

terhimpun

serta

mendistribusikan

informasi

tentang

keselamatan penerbangan dan hasil analisa yang telah dilakukan
oleh penyedia jasa penerbangan.
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d. Pembelajaran. Penyelidikan atas peristiwa-peristiwa keselamatan
harus

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

mengidentifikasi

kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem keselamatan
penerbangan,

bukan

untuk

menyalahkan

seseorang.

Tidak

penting menentukan pelakunya, yang penting adalah untuk
mempelajari penyebab kejadian. Memperbaiki kekurangan sistem
jauh

lebih

efektif daripada

memberhentikan

personel

yang

dianggap tidak kompeten. Pembelajaran kepada masyarakat agar
mengerti manfaat dari pentingnya budaya keselamatan.
e.

Berbagi Pengalaman. Organisasi penerbangan harus berbagi
pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman keselamatan serta
pengalaman yang baik (best practice) melalui pertukaran informasi
keselamatan.

f.

Pelatihan.

Organisasi

penerbangan

harus

mengintegrasikan

pelatihan keselamatan penerbangan dengan program pelatihan
yang memenuhi persyaratan bagi personel penerbangan.
g.

Standard Procedure. Penerapan Standard Operating Procedure
(SOP)

yang

efektif,

termasuk

penggunaan

checklist

dan

pengarahan adalah salah satu cara yang paling efektif bagi
personel penerbangan untuk memulai tugas dan tanggung jawab
serta merupakan mandat yang besar dari pihak organisasi
penerbangan mengenai tata cara pimpinan tertinggi menentukan
kegiatan penerbangan dijalankan. Dengan adanya SOP yang
memiliki pemahaman terhadap keselamatan yang realistis, yang
tercatat dengan baik dan dipatuhi setiap saat, pemenuhan
checklist dan pengarahan tidak dapat diabaikan.
h. Peningkatan

Berkelanjutan

(Continuous

.
Improvement).

Organisasi penerbangan harus memiliki rencana peningkatan
berkelanjutan
(continuous

untuk

manajemen

improvement of safety

keselamatan
management).

penerbangan
Manajemen

keselamatan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga
keberhasilannya dapat dicapai dengan melakukan peningkatan
berkelanjutan.
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Program Keselamatan Penerbangan Nasional

2.4.1

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional

menetapkan

tanggung jawab, kebijakan dan tindakan Pemerintah untuk
mengelola dan meningkatkan keselamatan penerbangan.
2.4.2

Sistem Manajemen Keselamatan merupakan tanggung jawab
penyedia jasa yang memuat manajemen keselamatan serta
jaminan dan pengendalian mutu keselamatan penerbangan.

2.4.3

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab
untuk

menyetujui

keselamatan
menetapkan

dari

dan
setiap

kebijakan

melaksanakan

kegiatan

mengawasi
penyedia

sistem
jasa

manajemen
penerbangan,

keselamatan

penerbangan,

pengawasan,

meningkatkan

keselamatan dan menetapkan standar keselamatan.
2.4.4

Dalam

melaksanakan

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional, Pemerintah membentuk kelompok Kerja Keselamatan
Penerbangan Nasional, yang terdiri dari:
a. Penanggung jawab;
b. Komite Keselamatan Penerbangan Nasional (State Safety
Review Board);
c. Pengarah;
d. Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan
Nasional; dan
e. Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan
Nasional.
2.4.5

Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.4. huruf e terdiri dari:
a.

Sub Tim Database Program Keselamatan Penerbangan
Nasional (State Safety Programme Database Group); dan

b.

Sub Tim Analisis Program Keselamatan Penerbangan
Nasional (State Safety Programme Analysis Group).

2.4.6

Struktur Kelompok Kerja Keselamatan Penerbangan Nasional
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf A dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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2.5

Budaya Keselamatan Penerbangan Nasional

Prinsip

dasar

untuk

melaksanakan

sistem

keselamatan

penerbangan adalah budaya keselamatan setiap personel atau
organisasi penerbangan yang bekerja dalam sistem tersebut.
Standar prosedur dan peraturan yang memadai adalah penting
namun tidak cukup untuk mencapai kinerja keselamatan yang
tinggi,

tanpa

adanya

kepatuhan

dan

tanggung jawab

yang

ditunjukkan oleh personel dan organisasi penerbangan.
Manfaat pelaksanaan keselamatan muncul dari perkembangan
budaya keselamatan. Budaya keselamatan akan tercapai apabila:
2.5.1

Kepatuhan terhadap standar peraturan, dokumentasi dan
prosedur dianggap sebagai keharusan.

2.5.2

Pimpinan tertinggi memberikan perintah dari atas ke bawah
mengenai keselamatan dalam organisasi penerbangan;

2.5.3

Sistem manajamen keselamatan penyedia jasa penerbangan
meliputi

identifikasi

proaktif

dan

manajemen

risiko

keselamatan penerbangan;
2.5.4

Personel penerbangan, penyedia jasa penerbangan tidak
memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang tidak baik
dalam pelaksanaan keselamatan penerbangan;

2.5.5

Informasi

permasalahan

keselamatan

penerbangan

didistribusikan secara terbuka; dan
2.5.6

Penyedia jasa penerbangan mengambil peran kepemimpinan
dalam meningkatkan inisiatif keselamatan penerbangan.
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BAB III
KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN
PENERBANGAN NASIONAL

Program Keselamatan Penerbangan Nasional
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam
Pasal 309 mengatur tentang Program Keselamatan Penerbangan
Nasional.
3.1.1 Peraturan Keselamatan Penerbangan.
Peraturan

keselamatan

penerbangan nasional

mencakup

berbagai dokumen antara lain:
3.1.1.1

Undang-Undang
Penerbangan

Nomor

1 Tahun

memberikan

2009

dasar

tentang

hukum

bagi

penyedia jasa penerbangan, termasuk persyaratan
untuk keselamatan penerbangan
3.1.1.2

Peraturan Pemerintah

3.1.1.3

Pendelegasian
Direktur

wewenang

Jenderal

keselamatan,

dari

Menteri

termasuk

penegakan

kepada

pengawasan

hukum

terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3.1.1.4

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS)
yang

mencakup

penerbangan,

kegiatan

agar

teknis

kegiatan

operasional

dimaksud

dapat

dilaksanakan dengan aman, selamat, efektif dan
efisien sesuai standar penerbangan internasional,
meliputi:
a)

Pelaksanaan

dan

penegakan

Undang-Undang

Penerbangan dan peraturan pelaksana,
b)

Standar dan rekomendasi pelaksanaan dari ICAO
yang sesuai (SARPs), dan

c)

Aturan pelaksana yang diadopsi dari negara lain.

PKPS merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai
oleh penyedia jasa penerbangan.

Untuk melaksanakan butir 3.1.1 tersebut diatas, Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan dokumen petunjuk
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pelaksana (Staff Instructions/SI dan Advisory Circulars/AC).

3.1.2

Sasaran keselamatan penerbangan
3.1.2.1

Penentuan sasaran keselamatan penerbangan adalah
bagian

dari

tanggung jawab

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara.
3.1.2.2

Sasaran keselamatan penerbangan nasional meliputi:
a.

indikator kinerja keselamatan penerbangan;

b.

pengukuran

pencapaian

keselamatan

penerbangan;
c.

target kinerja keselamatan penerbangan; dan

d.

tingkat

keselamatan

yang

dapat

diterima

(Acceptable Level o f Safety / ALoS).
3.1.2.3

Target dan hasil pencapaian
penerbangan

harus

kinerja keselamatan

dipublikasikan

kepada

masyarakat.
3.1.2.4

Ketentuan

lebih

lanjut

tentang

pedoman

analisa

keselamatan penerbangan diatur lebih lanjut Dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

3.1.3

Sistem pelaporan keselamatan penerbangan

3.1.3.1

Sistem

pelaporan

merupakan

sarana

keselamatan
untuk

penerbangan

memberikan

informasi

kinerja keselamatan penerbangan kepada pimpinan
tertinggi.
3.1.3.2

Sumber database Laporan Keselamatan Penerbangan
Nasional meliputi:
a.

Laporan

Hasil

Pengawasan

Inspektur

Penerbangan;

3.1.3.3

b.

Laporan Kecelakaan atau Kejadian Serius;

c.

Laporan Safety Management System (SMS); dan

d.

Laporan Sukarela.

Sumber database Laporan Keselamatan Penerbangan
Nasional sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.2,
sekurang-kurangnya
kemungkinan
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dapat
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dan
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kecelakaan dengan menyediakan informasi mengenai
kemungkinan risiko dan bahaya (hazard.).

3.1.3.4

Sumber database Laporan Keselamatan Penerbangan
Nasional sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.2
harus

dituangkan

dalam

sistem

database

yang

terintegrasi.

3.1.3.5

Database

Keselamatan

Penerbangan

Nasional

digunakan sebagai:

a.

alat analisis keselamatan penerbangan secara
komprehensif dan mendalam untuk menyusun
dan mengupdate peraturan perundang-undangan
terkait serta mengatur target kinerja keselamatan
penerbangan nasional; dan

b.

sarana

koordinasi

pengendalian

dan

penerbangan

antara

pelaksanaan
pengawasan
Kantor

fungsi

keselamatan

Pusat

Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas
Bandar

Udara,

termasuk

pelimpahan

data

pengendalian dan pengawasan setelah dilakukan
kegiatan perizinan di bidang penerbangan.

3.1.3.6

Setiap orang yang menyampaikan Laporan Sukarela
sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.2 huruf d
harus

dibebaskan

dari

ancaman

maupun

sanksi

hukum serta diberikan perlindungan dan kemudahan
akses pelaporan.

3.1.3.7

Mekanisme

Sistem

Pelaporan

Keselamatan

Penerbangan Nasional akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

7675

3.1.3.8

Struktur

Pengelolaan

Database

Keselamatan

Penerbangan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Huruf B dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.1.4

Analisis data dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan.
Analisis dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan
memungkinkan

penyedia

jasa

penerbangan

membuat

keputusan dalam aksi, prioritas, dan risiko dengan data yang
ada. Analisis data dan pertukaran irrfomasi adalah untuk
mengelola keselamatan penerbangan.

3.1.5

Investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan.
Investigasi dan penelitian kejadian serius dan kecelakaan
secara tepat waktu dan komprehensif dapat memberikan
informasi penting dalam mencegah kejadian berikutnya.

3.1.6

Promosi keselamatan penerbangan.
Promosi

keselamatan

penerbangan

menjelaskan

informasi,

saran dan kesadaran mengenai potensi risiko, memberikan
akses pembelajaran dari pengalaman dan gagasan untuk
meningkatkan keselamatan penerbangan.

3.1.7

Pengawasan keselamatan penerbangan.
Pengawasan

keselamatan

Direktorat Jenderal

penerbangan

dilakukan

oleh

Perhubungan Udara termasuk Kantor

Otoritas Bandar Udara untuk kesesuaian dengan peraturan.
Hasil dari pengawasan digunakan untuk membantu personel
dan penyedia jasa penerbangan dalam identifikasi dalam bidang
tugas dan tanggung jawab yang akan ditingkatkan.

3.1.8

Penegakan hukum.
Penegakan hukum merupakan cara untuk mengambil tindakan
kepada personel penerbangan berlisensi dan penyedia jasa
penerbangan bersertifikat yang tidak memenuhi persyaratan
minimum yang

ditentukan

Penerbangan Sipil (PKPS).
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dalam

Peraturan
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Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
Keselamatan penerbangan menjadi tanggung jawab bersama. Penyedia Jasa
Penerbangan terdiri dari organisasi (pemerintah dan swasta) berperan aktif
membantu tercapainya tingkat keselamatan penerbangan nasional yang
dapat diterima. Penentuan standar keselamatan penerbangan terpusat pada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan penerapan dan
pengendalian mutu terletak pada penyedia jasa penerbangan. Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara bertanggu ng jawab atas Program Keselamatan
Penerbangan

Nasional yang pelaksanaannya dilakukan

oleh setiap

Direktorat dan Kantor Otoritas bandar Udara di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara dengan dukungan dari Instansi Pemerintah
terkait.

3.2.1 Pemerintah Republik Indonesia
Presiden

Republik

pemerintahan

Indonesia

negara

Republik

memegang
Indonesia

kekuasaan
sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3.2.1.1 Kementerian Perhubungan
Kementerian

Perhubungan

berada

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Presiden.
Kementerian

Perhubungan

menyelenggarakan urusan
transportasi

untuk

menyelenggarakan

mempunyai

pemerintahan

membantu

tugas

di

bidang

Presiden

dalam

negara,

yang

pemerintahan

menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
penyelenggaraan
keamanan

pelayanan,

transportasi,

keselamatan,
serta

dan

peningkatan

aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana
dan prasarana transportasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
pelayanan,
transportasi,

keselamatan,
serta

dan

peningkatan

keamanan
operasi,

aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana
transportasi;

7677
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c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan
keselamatan,
peningkatan

penyelenggaraan
dan keamanan
aksesibilitas,

pelayanan,

transportasi,

serta

konektivitas,

dan

kapasitas sarana dan prasarana transportasi di
daerah;
d. pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan

di

bidang transportasi;
e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
transportasi;
f.

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
di lingkungan Kementerian Perhubungan;

h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
dan
i.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Perhubungan.

3.2.1.1.1

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan

kebijakan

penerbangan,

yang

di

bidang

menyelenggarakan

fungsi:
a. perumusan

kebijakan

di

bidang

pemanfaatan wilayah udara, pesawat
udara

dan

bandar

udara,

penyelenggaraan angkutan udara dan
navigasi

7678

penerbangan,

peningkatan
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keselamatan, keamanan, dan kualitas
lingkungan hidup penerbangan, serta
pemanfaatan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum penerbangan;
b. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan
wilayah udara, pesawat udara dan
bandar

udara,

angkutan

penyelenggaraan

udara

dan

penerbangan,

navigasi

peningkatan

keselamatan, keamanan, dan kualitas
lingkungan hidup penerbangan, serta
pemanfaatan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum penerbangan;
c.

penyusunan

norma,

prosedur,

kriteria

dan

pengoperasian
bandar

di

bidang

pesawat udara

udara,

angkutan

standar,

udara

dan

penyelenggaraan
dan

penerbangan,

navigasi

peningkatan

keselamatan, keamanan, dan kualitas
lingkungan hidup penerbangan, serta
pemanfaatan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum penerbangan;
d. pelaksanaan
teknis

pemberian

dan

supervisi

pengoperasian
bandar

udara

penerbangan,

di

pesawat

udara,

angkutan

bimbingan
bidang

udara

dan

penyelenggaraan
dan

navigasi

peningkatan

keselamatan, keamanan, dan kualitas
lingkungan hidup penerbangan, serta
pemanfaatan fasilitas penunjang dan
fasilitas umum penerbangan;
e.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
di

bidang

pemaniaatan

wilayah

udara, pesawat udara dan bandar
udara,
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udara

dan

navigasi

penerbangan,

peningkatan keselamatan, keamanan,
dan

kualitas

penerbangan,
fasilitas

lingkungan
serta

penunjang

hidup

pemanfaatan
dan

fasilitas

umum penerbangan;
f.

pelaksanaan administrasi Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara; dan

g. pelaksanaan

tugas

lain

yang

diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
harus memastikan bahwa semua standar
dan pelaksanaan teknis operasional yang
direkomendasikan dalam dokumen ICAO
telah diterapkan dan melaporkan kepada
ICAO atas standar yang berbeda dengan
standar ICAO.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara terdiri dari:

3.2.1.1.1.1 Direktorat

Kelaikudaraan

dan

Pengoperasian Pesawat Udara
Direktorat
Pengoperasian
mempunyai

Kelaikudaraan
Pesawat
tugas

dan
Udara

melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
dan

supervisi,

serta

evaluasi

dan

pelaporan di bidang kelaikudaraan dan
pengoperasian pesawat udara.

Direktorat
Pengoperasian

Kelaikudaraan
Pesawat

menyelenggarakan fungsi:
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penyiapan perumusan kebijakan di
bidang

standardisas!,

rekayasa,

produk aeronautika, serta operasi
dan perawatan pesawat udara;
b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang

standardisas!,

rekayasa,

produk aeronautika, serta operasi
dan perawatan pesawat udara;
c.

penyiapan

penyusunan,

norma,

standar, prosedur, dan kriteria di
bidang

standardisasi,

rekayasa,

produk aeronautika, serta operasi
dan perawatan pesawat udara;
d.

penyiapan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di
bidang

standardisasi,

rekayasa,

produk aeronautika, serta operasi
dan perawatan pesawat udara;
e.

penyiapan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang standardisasi,
rekayasa,
operasi

produk
dan

aeronautika,

perawatan

pesawat

udara; dan
f.

pelaksanaan

urusan

tata

usaha,

keuangan, kepegawaian dan rumah
tangga

Direktorat

perencanaan,
teknologi

yang

meliputi

pengelolaan
informatika,

dokumentasi

teknis,

sistem
dan

penyiapan

bahan pelaporan, serta administrasi
PNBP.

3.2.1.1.1.2 Direktorat Navigasi Penerbangan
Direktorat

Navigasi

mempunyai

tugas

Penerbangan
melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur,
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dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
dan

supervisi,

pelaporan

serta

di

evaluasi

bidang

dan

navigasi

penerbangan.

Direktorat

Navigasi

Penerbangan

menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan perumusan kebijakan di
bidang standardisasi dan prosedur
navigasi

penerbangan,

operasi

navigasi

penerbangan,

teknik

navigasi

penerbangan,

personel

navigasi penerbangan, pengawasan
dan

data

keselamatan

navigasi

penerbangan;
b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang standardisasi dan prosedur
navigasi

penerbangan,

operasi

navigasi

penerbangan,

teknik

navigasi

penerbangan,

personel

navigasi penerbangan, pengawasan
dan

data

keselamatan

navigasi

penyusunan,

norma,

penerbangan;
penyiapan

standar, prosedur, dan kriteria di
bidang standardisasi dan prosedur
navigasi

penerbangan,

operasi

navigasi

penerbangan,

teknik

navigasi
navigasi

penerbangan,
penerbangan

personel
dan

pengawasan dan data keselamatan
navigasi penerbangan;
d.

penyiapan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di
bidang standardisasi dan prosedur
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navigasi

penerbangan,

navigasi

personel

penerbangan

dan

pengawasan serta data keselamatan
navigasi penerbangan;
e.

penyiapan pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang standardisasi
dan prosedur navigasi penerbangan,
operasi

navigasi

penerbangan,

teknik

navigasi

penerbangan,

personel navigasi penerbangan serta,
pengawasan dan data keselamatan
navigasi penerbangan; dan
f.

penyiapan pelaksanaan urusan tata
usaha, keuangan, kepegawaian dan
rumah

tangga

Direktorat

yang

meliputi perencanaan, pengelolaan
sistem

teknologi

informatika,

dokumen

teknis,

program

pengembangan

pembinaan

dan

personel

inspektur navigasi penerbangan dan
penyiapan bahan pelaporan, serta
administrasi

Penerimaan

Negara

Bukan Pajak.

3.2.1.1.1.3 Direktorat Bandar Udara
Direktorat
tugas

Bandar

Udara

melaksanakan

pelaksanaan

mempunyai

perumusan

kebijakan,

dan

penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang bandar udara.

Direktorat

Bandar

menyelenggarakan fungsi:
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penyiapan perumusan kebijakan di
bidang standardisasi bandar udara,
tatanan

kebandarudaraan

lingkungan,

prasarana

dan
bandar

udara, peralatan dan utilitas bandar
udara, serta penyelenggaraan dan
pelayanan bandar udara;
b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang standardisasi bandar udara,
tatanan

kebandarudaraan

lingkungan,

prasarana

dan
bandar

udara, peralatan dan utilitas bandar
udara, serta penyelenggaraan dan
pelayanan bandar udara;
c.

penyiapan

penyusunan,

norma,

standar, prosedur, dan kriteria di
bidang standardisasi bandar udara,
tatanan

kebandarudaraan

lingkungan,

prasarana

dan
bandar

udara, peralatan dan utilitas bandar
udara, serta penyelenggaraan dan
pelayanan bandar udara;
d.

penyiapan pelaksanaan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di
bidang standardisasi bandar udara,
tatanan

kebandarudaraan

lingkungan,

prasarana

dan
bandar

udara, peralatan dan utilitas bandar
udara, serta penyelenggaraan dan
pelayanan bandar udara;
e.

penyiapan evaluasi dan pelaporan di
bidang standardisasi bandar udara,
tatanan

kebandarudaraan

lingkungan,

prasarana

dan
bandar

udara, peralatan dan utilitas bandar
udara, serta penyelenggaraan dan
pelayanan bandar udara; dan
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f.

penyiapan pelaksanaan urusan tata
usaha, keuangan, kepegawaian dan
rumah tangga Direktorat.

3.2.1.1.1.4 Direktorat Keamanan Penerbangan
Direktorat

Keamanan

mempunyai

Penerbangan

tugas

melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, pemberian bimbingan teknis
dan

supervisi,

pelaporan

serta

di

evaluasi

bidang

dan

keamanan

penerbangan.

Direktorat

Keamanan

Penerbangan

menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan perumusan kebijakan di
bidang standardisas!, kerjasama dan
program

keamanan

penerbangan,

pelayanan darurat, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan personel keamanan
penerbangan,

fasilitas

penerbangan,

kargo

berbahaya,

serta

keamanan
dan

kendali

barang
mutu

keamanan penerbangan;
b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang standardisas!, kerjasama dan
program

keamanan

penerbangan,

pelayanan darurat, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan personel keamanan
penerbangan,

fasilitas

penerbangan,

kargo

berbahaya,

serta

keamanan
dan

kendali

barang
mutu

keamanan penerbangan;
c.

penyiapan
standar,
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penyusunan,
prosedur,

dan

norma,
kriteria

di

bidang standardisas!, kerjasama dan
program

keamanan

penerbangan,

pelayanan darurat, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan personel keamanan
penerbangan,

fasilitas

penerbangan,

kargo

berbahaya,

serta

keamanan
dan

barang

kendali

mutu

keamanan penerbangan;
d.

penyiapan
teknis

pelaksanaan

dan

supervisi

bimbingan
di

bidang

standardisas!, kerjasama dan program
keamanan

penerbangan,

pelayanan

darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan personel keamanan penerbangan,
kargo dan barang berbahaya, serta
kendali mutu keamanan penerbangan;
e.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang standardisas!, kerjasama dan
program

keamanan

penerbangan,

pelayanan darurat, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dan personel keamanan
penerbangan,

fasilitas

penerbangan,

kargo

berbahaya,

serta

keamanan
dan

barang

kendali

mutu

keamanan penerbangan; dan
f.

penyiapan pelaksanaan urusan tata
usaha, keuangan, kepegawaian dan
rumah

tangga

meliputi

perencanaan,

sistem

teknologi

Direktorat

yang

pengelolaan

informatika,

dan

dokumentasi teknis, penyiapan bahan
pelaporan, serta administrasi PNB P.

3.2.1.1.1.5 Direktorat Angkutan U dara
Direktorat Angkutan Udara mempunyai
tugas

melaksanakan

pelaksanaan
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norma, standar, prosedur, dan kriteria,
pemberian

bimbingan

teknis

dan

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan udara.

Direktorat

Angkutan

Udara

menyelenggarakan fungsi:
a.

penyiapan perumusan kebijakan di
bidang

sistem

informasi

dan

pelayanan angkutan udara, angkutan
udara

niaga

udara

niaga

berjadwal,
tidak

angkutan

berjadwal

dan

bukan niaga, kerja sama angkutan
udara, serta bimbingan usaha dan
tarif jasa angkutan udara;
b.

penyiapan pelaksanaan kebijakan di
bidang

sistem

informasi

dan

pelayanan angkutan udara, angkutan
udara

niaga

udara

niaga

berjadwal,
tidak

angkutan

berjadwal

dan

bukan niaga, kerja sama angkutan
udara, serta bimbingan usaha dan
tarif jasa angkutan udara;
c.

penyusunan

norma,

standar,

prosedur, dan kriteria di bidang sistem
informasi
udara,

dan

pelayanan

angkutan

angkutan

udara

niaga

berjadwal, angkutan udara niaga tidak
berjadwal
sama

dan

bukan

angkutan

bimbingan

usaha

niaga,

udara,
dan

tarif

kerja
serta
jasa

angkutan udara;
d.

penyiapan

pelaksanaan

pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di
bidang

sistem

informasi

dan

pelayanan angkutan udara, angkutan
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udara

niaga

udara

niaga

berjadwal,
tidak

angkutan

berjadwal

dan

bukan niaga, kerja sama angkutan
udara, serta bimbingan usaha dan
tarif jasa angkutan udara;
e.

penyiapan evaluasi dan pelaporan di
bidang

sistem

informasi

dan

pelayanan angkutan udara, angkutan
udara

niaga

udara

niaga

bukan

niaga,

berjadwal,
tidak

angkutan

berjadwal

kerjasama

dan

angkutan

udara, serta bimbingan usaha dan
tarif jasa angkutan udara; dan
f.

penyiapan pelaksanaan urusan tata
usaha, keuangan, kepegawaian dan
rumah tangga Direktorat.

3.2.1.1.1.6 Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara mempunyai tugas
melaksanakan

koordinasi

pelaksanaan

tugas

pemberian

pelayanan

dan

dukungan

teknis

dan

administratif

kepada seluruh satuan organisasi dalam
lingkungan

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara.

Sekretariat

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara menyelenggarakan
fungsi:
a.

penyiapan

koordinasi

penyusunan

rencana dan tinjau ulang rencana
jangka

panjang

dan

menengah,

program dan evaluasi, serta pelaporan
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pelaksanaan program dan kegiatan,
akuntabilitas kinerja unit kerja, serta
pengelolaan data dan pengembangan
sistem informasi manajemen;
b.

penyiapan

koordinasi,

pembinaan,

penyusunan Laporan Keuangan dan
Laporan

e~monitoring,

revisi

DIPA,

penatausahaan Barang Milik Negara,
pengelolaan Penerimaan Negara. Bukan
Pajak

(PNBP),

pembinaan

dan

verifikasi pengelola anggaran, evaluasi
dan

penyusunan

Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (PK
BLU), penyusunan
Pengendalian

Sistem

Intern

Pemerintah

(SPIP), penyiapan bahan dan tindak
lanjut hasil audit;
c.

penyiapan
hukum

penyusunan

dan

peraturan

undangan,

perundang-

pemrosesan

pemberian

advokasi,

opinion
masalah

telaahan

serta

terhadap
dan

pelaksanaan
terhadap
peraturan

berita

legal

penyelesaian

perselisihan
kajian

dan

dan

acara

hukum,
evaluasi

pelanggaran

perundang-undangan

di

bidang penerbangan;
d.

penyiapan

urusan

administrasi

kepegawaian,

pengadaan,

pengangkatan,

kepangkatan,

pengembangan,

mutasi,

pemberhentian dan pensiun pegawai,
penyiapan

kebijakan

organisasi,

tata

reformasi birokrasi;
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di

laksana,

bidang
serta

penyiapan pelaksanaan kegiatan dan
administrasi

pemerintah

organisasi

penerbangan

internasional

sipil

dan/atau

internasional
kegiatan

pada

lainnya,

ICAO

lembaga
penanganan

Desk,

penelaahan,

koordinasi, dan penyusunan materi
kerjasama

luar

keselamatan

negeri
dan

penerbangan,

di

bidang

keamanan

penyiapan

ratifikasi,

juru bicara hubungan masyarakat dan
pelaksanaan kehumasan; dan
pelaksanaan

urusan

ketatausahaan

dan kerumahtanggaan.

3.2.1.1.1.7 Kantor Otoritas Bandar Udara

Kantor

Otoritas

mempunyai

tugas

pengaturan,
pengawasan

Bandar

Udara

melaksanakan

pengendalian,
kegiatan

dan

penerbangan

di

bandar udara.

Kantor

Otoritas

Bandar

Udara

menyelenggarakan fungsi:
a.

pelaksanaan

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasanterhadap
keamanan,

keselamatan,

kelancaran,

serta

kenyamanan penerbangan di bandar
udara;
b.

pelaksanaan

koordinasi

kegiatan

pemerintahan di bandar udara;
c.

pelaksanaan
pengendalian
bidang

pengaturan,
dan

fasilitas,

pengawasan di
pelayanan

pengoperasian bandar udara;
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pelaksanaan

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasan

penggunaan lahan daratan dan/atau
perairan
dengan

bandar

udara

sesuai

rencana

induk

bandar

udara;
e.

pelaksanaan

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasan

penggunaan Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan
Daerah

Lingkungan

serta

(KKOP)
Kerja

Daerah

dan

(DLKr)

Lingkungan

Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
f.

pelaksanaan

pengaturan,

pengendalian,

dan

pelaksanaan

standar

kinerja

pelayanan

bandar

operasional

pengawasan

udara, angkutan udara, keamanan
penerbangan,

pesawat udara dan

navigasi penerbangan;
g.

pelaksanaan

pengaturan,

pengendalian,

dan

pengawasan

pelaksanaan pelestarian lingkungan
bandar udara;
h.

pelaksanaan

pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan di
bidang

angkutan

kelaikudaraan

dan

udara,
pengoperasian

pesawat udara di bandar udara,
pelaksanaan

ketentuan

mengenai

organisasi perawatan pesawat udara,
serta

sertifikat

lisensi

kompetensi

personel

dan

pengoperasian

pesawat udara;
i.

pemberian sertifikat kelaikudaraan
standar

lanjutan

airworthiness
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pesawat

udara

bukan

kategori

transport

(non transport

category)

atau bukan niaga (non commercia/);
j.

pelaksanaan

pengaturan,

pengendalian

dan

pengawasan di

bidang keamanan penerbangan dan
pelayanan darurat di bandar udara;
dan
k.

pelaksanaan
dan

urusan

administrasi

kerumahtanggaan

Kantor

Otoritas Bandar Udara.

3.2.1.1.2

Badan

Pengembangan

Sumber

Daya

Sumber

Daya

Manusia Perhubungan
Badan

Pengembangan

Manusia Perhubungan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri
Perhubungan.

Badan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia Perhubungan mempunyai tugas
menyelenggarakan

pelaksanaan

pengembangan sumber daya manusia di
bidang transportasi.

Dalam

melaksanakan

tugas,

Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
a.

penyusunan

kebijakan

rencana

dan

pengembangan

teknis,
program

sumber

daya

manusia di bidang transportasi;
b.

pelaksanaan pengembangan sumber
daya

manusia

di

bidang

transportasi;
c.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengembangan sumber
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daya

manusia

bidang

di

transportasi;
pelaksanaan

administrasi

Badan

Sumber

Daya

Pengembangan

Manusia Perhubungan; dan
pelaksanaan

tugas

diberikan

lain

yang

oleh

Menteri

Perhubungan.

Badan

Pengembangan

Manusia
jawab

Sumber

Perhubungan
membantu

Daya

bertanggung

penyediaan

dan

peningkatan kompetensi sumber daya
manusia

penerbangan

penyelenggaraan

melalui

pendidikan

dan

pelatihan di bidang penerbangan yang
memenuhi

standar

internasional

nasional

dan

yang

telah

(ICAO)

dirumuskan bersama dengan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara.

3.2.1.2

Komite

Nasional

Keselamatan

Transportasi (KNKT)
Komite

Nasional

Transportasi

Keselamatan

(KNKT)

ditetapkan

berdasarkan Peraturan Presiden, terakhir
dengan
Tahun

Peraturan
2012,

Presiden

sebagai

Nomor

suatu

2

institusi

independen investigasi yang permanen.

KNKT

mempunyai

tugas

untuk

melaksanakan investigasi serta pelaporan
kejadian

serius

transportasi

salah

penerbangan,
tindak

dan

kecelakaan

satunya di bidang

memberikan rekomendasi

perbaikan

keselamatan

transportasi dari hasil investigasi kepada
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pihak

terkait

{Direktur

Jenderal

Perhubungan Udara dan penyedia jasa
penerbangan) untuk mencegah terjadinya
kembali kejadian serius dan kecelakan
pesawat udara dengan penyebab yang
serupa,

serta memberikan

saran dan

pertimbangan kepada Presiden melalui
Menteri Perhubungan berdasarkan hasil
investigasi

kejadian

serius

dan

kecelakaan pesawat udara dalam rangka
mewujudkan keselamatan penerbangan.

KNKT

melakukan

mengidentifikasi

kajian

untuk

faktor-faktor

yang

mengakibatkan terjadinya kejadian serius
dan kecelakaan pesawat udara.

KNKT juga dapat melakukan klarifikasi
dan monitoring terhadap proses tindak
lanjut atas rekomendasi hasil investigasi
kejadian serius dan kecelakaan pesawat
udara yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal

Perhubungan

Udara

dan

penyedia jasa penerbangan.

Dalam hal pelaksanaan tugas pemberian
saran dan pertimbangan kepada Presiden
melalui Menteri Perhubungan oleh KNKT,
hal tersebut dilaksanakan dalam rangka
penyampaian

bahan

masukan

perumusan kebijakan transportasi udara
serta upaya pencegahan kejadian serius
dan kecelakaan pesawat udara.
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KNKT dapat menyampaikan

masukan

kepada Menteri Perhubungan terkait tren
keselamatan dan isu-isu strategis yang
menyangkut keselamatan penerbangan.

Pelaksanaan tugas investigasi kejadian
serius dan kecelakaan pesawat udara di
wilayah Republik Indonesia oleh KNKT
dilakukan dengan prinsip tidak untuk
menentukan kesalahan (no blame) dan
kelalaian,

tidak

untuk

memberikan

sanksi/hukuman (no judicial) dan tidak
untuk mencari siapa yang bertanggung
jawab menanggung kerugian (no liability)
atas

terjadinya

kejadian

serius

dan

kecelakaan pesawat udara

Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

KNKT dapat bekerjasama dengan pihak
lain serta meminta data dan keterangan
kepada

pejabat

lembaga/organisasi

instansi

terkait,

profesi

terkait,

masyarakat, dan/atau pihak lain yang
dipandang perlu.

KNKT melaksanakan investigasi kejadian
serius dan kecelakaan pesawat udara
yang terjadi di wilayah militer dan/atau
pangkalan udara, setelah mendapat izin
dari pejabat yang berwenang di lokasi.

KNKT

wajib

kecelakaan

melakukan

investigasi

transportasi

terhadap

pesawat udara asing yang mengalami
kecelakaan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sedangkan dalam
hal pesawat udara yang didaftarkan di
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Indonesia yang mengalami kecelakaan di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
wakil

KNKT

resmi

dapat

dari

representative)

mengirimkan

negara

untuk

{acredited

berpartisipasi

dalam investigasi tersebut.

KNKT juga memiliki kewajiban untuk
segera

meneruskan

pemberitahuan

kejadian serius dan kecelakaan pesawat
udara kepada:
a.

negara tempat pesawat terdaftar;

b.

negara operator;

c.

negara tempat perancang pesawat;

d.

negara

industri

pesawat

atau

komoponen; dan
e.

ICAO apabila berat pesawat melebihi
2.250 Kg (dua ribu

dua ratus lima

puluh kilogram).

KNKT berhak menghentikan dan wajib
menyerahkan hasil investigasi kejadian
serius atau kecelakaan pesawat udara
kepada Penyidik Pegawai

Negeri Sipil

(PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara,
indikasi

apabila

ditemukan

adanya

unsur

kesengajaan,

tindak

pidana penerbangan yang menyebabkan
kejadian serius atau kecelakaan pesawat
udara.

Tanggung

jawab

utama

KNKT

yang

berhubungan dengan investasi kejadian
serius

dan

kecelakaan

merupakan

penerapan persyaratan dari ICAO Annex
13.
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Dalam

melaksanakan

tanggung

jawabnya,

tugas
KNKT

dan
bersifat

mandiri dan

bertanggung jawab

atas

objektivitas

dan

hasil

investigasi

kejadian

kebenaran
serius

dan

kecelakaan pesawat udara.

3.2.1.3

Badan

Meteorologi,

Klimatologi,

dan

Meteorologi,

Klimatologi

dan

Geofisika

Badan
Geofisika

(BMKG)

bertanggung

jawab

menyediakan informasi cuaca di bandar
udara dan sepanjang jalur penerbangan
yang cukup, akurat, terkini, dan tepat
waktu untuk keselamatan, kelancaran
dan efisiensi penerbangan.

BMKG berwenang menyusun peraturan
perundang-undangan di bidangnya yang
berkaitan

dengan

mengusulkan

penerbangan
kepada

dan

Menteri

Perhubungan untuk ditetapkan menjadi
peraturan keselamatan penerbangan.

Fungsi

BMKG

penerbangan

dalam

keselamatan

nasional

merupakan

penerapan persyaratan ICAO Annex 3
termasuk peringatan debu vulkanik.

3.2.1.4

Badan SAR Nasional (BASARNAS)
Badan

SAR

Nasional

(BASARNAS)

bertanggung jawab melakukan kegiatan
pencarian

dan

pertolongan

terhadap

setiap pesawat udara yang mengalami
kecelakaan
Indonesia.
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BASARNAS

berwenang

peraturan
bidang

menyusun

perundang-undangan
pencarian

dan

di

pertolongan

pesawat udara dan mengusulkan kepada
Menteri Perhubungan untuk ditetapkan
menjadi

peraturan

keselamatan

penerbangan.

Fungsi BASARNAS dalam keselamatan
penerbangan

nasional

merupakan

penerapan persyaratan ICAO Annex 12.

3.2.2 Penyedia Jasa Penerbangan

Pimpinan tertinggi penyedia jasa penerbangan bertanggung
jawab

melaksanakan,

keselamatan

mempertahankan

penerbangan

nasional

dan

sesuai

meningkatkan
dengan

tingkat

keselamatan penerbangan nasional yang dapat diterima pada
masing-masing bidang penyedia jasa serta melaporkan secara
berkala kinerja keselamatan penyedia jasa penerbangan kepada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Semua penyedia jasa penerbangan wajib memenuhi peraturan
serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk
membuat

sistem

manajemen

keselamatan

mengidentifikasi bahaya (hazard),
langkah-langkah

yang

dapat

menganalisa risiko serta

pengurangan

risiko

dan

strategi

penanggulangan keadaaan darurat.

3.2.3 Guna menunjukkan peran masing-masing Pemerintah dan
Penyedia

Jasa

Penerbangan,

menciptakan

sinergi

dan

harmonisasi antara Pemerintah dan Penyedia Jasa Penerbangan
serta untuk menciptakan pengembangan berkelanjutan dari
Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional,

maka

perlu

dibentuk Kerangka Kerja Program Keselamatan Penerbangan
Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf C
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dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

3.2.4 Penanggungjawab Keselamatan Penerbangan Nasional
Menteri Perhubungan sebagai penanggungjawab keselamatan
penerbangan nasional. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya
Menteri
Jenderal

Perhubungan

mendelegasikan

Perhubungan

Udara.

kepada

Dalam

Direktur

melaksanakan

tanggungj awab tersebut Menteri Perhubungan berwenang:
a.

menetapkan Komite Keselamatan Penerbangan Nasional;

b.

menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

c.

menetapkan program penegakan hukum dan mengambil
tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan; dan

d.

mengesahkan sistem manajemen keselamatan penyedia
jasa penerbangan.

3.2.5. Ketua Komite Keselamatan Penerbangan Nasional

Komite

Keselamatan

Penerbangan

Nasional

diketuai

oleh

Direktur Navigasi Penerbangan.

Direktur

Navigasi

Penerbangan

sebagai

Ketua

Keselamatan Penerbangan Nasional mempunyai

Komite

tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut:
a.

merencanakan dan memimpin rapat Komite Keselamatan
Penerbangan Nasional (State Safety Review Boardj;

b.

melaporkan hasil rapat Komite Keselamatan Penerbangan
Nasional (State Safety Review Board) kepada Pengarah;

c.

mengusulkan anggota Komite Keselamatan Penerbangan
Nasional;

d.

menyelenggarakan

pertemuan

Komite

Keselamatan

Penerbangan Nasional (State Safety Review Board Meeting)
2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
e.

menyusun

dan

menetapkan

program

Keselamatan Penerbangan Nasional.
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3.2.6 Anggota Komite Keselamatan Penerbangan Nasional

Komite Keselamatan Penerbangan Nasional beranggotakan:
a.

Para

Direktur

di

Lingkungan

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara;
b.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

c.

Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

d.

Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;

e.

Wakil Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);

f.

Wakil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG);

g.

Wakil dari Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan
Navigasi Penerbangan Indonesia;

h.

Wakil dari Badan SAR Nasional (BASARNAS);

i.

Wakil

dari

Badan

Usaha

Bandar

Udara,

Unit

Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan
Udara;
j.

Wakil dari Organisasi Perawatan Pesawat Udara;

k.

Wakil dari Kementerian Luar Negeri; dan

l.

Wakil dari Kementerian Dalam Negeri.

Tugas Komite Keselamatan Penerbangan Nasional antara lain:
a.

mensosialisasikan

dan

mengkoordinasikan

sasaran

keselamatan penerbangan nasional;
b.

merekomendasikan kebijakan, peraturan, standar dan
tata cara keselamatan penerbangan nasional;

c.

memberikan

rekomendasi

tindak

lanjut

keselamatan

penerbangan;
d.

memonitor
penyedia

masalah
jasa

keselamatan

penerbangan

dan

penerbangan

mengkoordinasikan

tindak lanjut keselamatan penerbangan.
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Pengarah Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Direktur

Jenderal

Perhubungan

Udara

sebagai

Pengarah

Program Keselamatan Penerbangan Nasional mempunyai tugas
dan tanggung jawab sebagai berikut:
a.

melaporkan

setiap

peristiwa

atau

potensi

bahaya

keselamatan penerbangan kepada Penanggungjawab;
b.

mengarahkan

terwujudnya

program

keselamatan

penerbangan nasional;
c.

menetapkan,

melaporkan,

dan

mengevaluasi

sasaran

keselamatan penerbangan nasional;
d.

menetapkan

rencana

kerja

program

keselamatan

penerbangan nasional;
e.

mengarahkan

sumber-sumber

daya

manusia

dan

keuangan untuk terselenggaranya tugas dan tanggung
jawab Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan;
f.

memutuskan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara
keselamatan penerbangan nasional;

g.

membuat laporan tahunan kepada Penanggungjawab atas
pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional;
dan

h.

menetapkan

rekomendasi

tindak

lanjut

keselamatan

keselamatan

penerbangan

penerbangan;
i.

mengkoordinasikan

masalah

pada penyedia jasa penerbangan dan mengkoordinasikan
tindak lanjut keselamatan penerbangan;
j.

mengatur

dan

bertindak

sebagai

penghubung

utama

dan/atau pusat informasi setiap kegiatan keselamatan
penerbangan antar entitas keselamatan penerbangan;
k.

merencanakan dan mengkoordinasikan pendidikan dan
pelatihan keselamatan penerbangan bagi personel yang
terlibat dalam kegiatan keselamatan penerbangan bersama
Badan

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

Perhubungan (BPSDMP);
l.
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menetapkan

potensi

bahaya

keselamatan

penerbangan

dan

(hazard),

menilai

merumuskan

risiko

kegiatan

-

tindak

lanjut
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perbaikan

atau

pengurangan

risiko

keselamatan penerbangan;
m.

mengkoordinasikan dan melaksanakan internal audit pada
masing-masing kegiatan Direktorat dan Kantor Otoritas
Bandar Udara sesuai dengan program dan prosedur audit
keselamatan internal;

n.

menentukan dan menilai efektivitas

kegiatan mitigasi

ancaman keselamatan penerbangan;
o.

melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil kegiatan
investigasi

dari kejadian serius atau kecelakaan yang

dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
dan
p.

memantau

pelaksanaan

program

keselamatan

penerbangan nasional.

3.2.8

Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai
Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional
(State Safety Programme Office) mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut:
a.

melaporkan

setiap

peristiwa

atau

potensi

bahaya

keselamatan penerbangan kepada Pengarah;
b.

menyusun

dan melaksanakan rencana kerja program

keselamatan penerbangan nasional;
c.

merumuskan dan mengukur potensi bahaya (hazard),
menilai risiko keselamatan penerbangan dan merumuskan
kegiatan tindak lanjut perbaikan atau pengurangan risiko
keselamatan penerbangan;

d.

merumuskan bahan penetapan, pelaporan dan evaluasi
sasaran keselamatan penerbangan;

e.

mengendalikan

sumber-sumber

daya

manusia

dan

keuangan untuk terselenggaranya tugas dan tanggung
jawab Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan;
f.

merumuskan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara
keselamatan penerbangan nasional;
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mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
keselamatan penerbangan;

h.

menginventarisir masalah keselamatan penerbangan pada
penyedia jasa penerbangan dan mengkoordinasikan tindak
lanjut keselamatan penerbangan;

i.

melaporkan hasil analisis data keselamatan penerbangan
kepada Pengarah;

j.

melaporkan
dengan

temuan

tugas

atas

kegiatan yang

tidak sesuai

dan fungsi yang berhubungan

dengan

keselamatan penerbangan, meminta rencana tindak lanjut
perbaikan,

melakukan

pengamatan

serta

membuat

rekomendasi tindakan yang diperlukan kepada Pengarah;
dan
k.

merumuskan

dan

mengukur

ancaman

keselamatan

penerbangan nasional.

Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional
(State Safety Programme Office) dalam melaksanakan tugas dan
tanggung

jawab

dibantu

oleh

Tim

Database

Program

Keselamatan Penerbangan Nasional (State Safety Programme
Database

Group)

dan

Tim

Analisis

Program

Keselaman

Penerbangan Nasional (State Safety Programme Analysis Group).

3.2.8.1 Tim

Database

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional (State Safety Programme Database Group)

Kepala

Bagian

Perencanaan

sebagai

Ketua Tim Database Program Keselamatan Penerbangan
Nasional (State Safety Programme Database Group)
dibantu anggota yang berasal dari perwakilan masingmasing Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan
Lingkungan
Otoritas

Udara,
Setditjen

Bandar

masing-masing
Perhubungan

Udara,

dan

Keselamatan Transportasi (KNKT).
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Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional [State Safety Programme Database Group)
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a.

menghimpun dan memutakhirkan data Laporan
Hasil Pengawasan Inspektur Penerbangan, Laporan
Kecelakaan atau Kejadian Serius, Laporan Safety
Management System (SMS) dan Laporan Sukarela;

b.

memberikan

informasi

atas

keselamatan

penerbangan kepada Ketua Pelaksana Program
Keselamatan Penerbangan Nasional;
c.

melakukan

verifikasi

keselamatan

atas

penerbangan

kebenaran

laporan

serta

melakukan

data

laporan

pertukaran/perbandingan
keselamatan penerbangan;
d.

memastikan sistem database selalu dalam keadaan
dapat dipergunakan;

e.

memastikan kerahasiaan data (sebagai data keeper)
agar tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang
tidak bertanggungj awab langsung maupun pihak
ketiga;

f.

mengkoordinasikan

kepada

bertanggungjawab

di

Jenderal

Perhubungan

Bandar

Udara,

penerbangan,

unit-unit

lingkungan
Udara,

KNKT
agar

dan

yang

Direktorat

Kantor

Otoritas

penyedia

memutakhirkan

jasa
data

keselamatan penerbangan tepat pada waktunya;
g.

melakukan evaluasi atas data-data dan laporan
keselamatan penerbangan.

3.2.8.2 Tim

Analisis

Program

Keselamatan

Penerbangan

Nasional (State Safety Programme Analysis Group)

Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
sebagai

Ketua Tim

Analisis

Program

Keselamatan

Penerbangan Nasional (State Safety Programme Analysis
Group) dibantu anggota yang berasal dari perwakilan
masing-masing Direktorat di Lingkungan Direktorat
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Jenderal Perhubungan Udara, masing-masing Bagian di
Lingkungan

Sekretariat

Direktorat

Jederal

Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara,
dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Tim

Analisis

Nasional

Program

(State

Keselamatan

Penerbangan

Safety Programme Analysis

Group}

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a.

menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan,

peraturan, standar dan tata cara keselamatan
penerbangan nasional;
b.

membuat

laporan

membuat

data

kinerja

statistik

keselamatan

kecenderungan

dan
(trend

monitoring) secara berkala;
c.

melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan
keselamatan penerbangan;

d.

mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan halhal

yang

berkaitan

penerbangan

pada

dengan
entitas

keselamatan
keselamatan

penerbangan terkait atas persetujuan Pengarah;
e.

mendokumentasikan

kegiatanProgram

Keselamatan Penerbangan Nasional;
f.

mengidentifikasi bahaya (hazard), menilai risiko
keselamatan
kegiatan

penerbangan
tindak

lanjut

dan

merumuskan

perbaikan

atau

pengurangan risiko keselamatan penerbangan;
g.

merekomendasikan

sasaran

keselamatan

penerbangan nasional;
h.

mengukur

capaian

sasaran

keselamatan

penerbangan nasional;
i.

menganalisa

data

Laporan

Hasil

Pengawasan

Inspektur Penerbangan, Laporan Kecelakaan atau
Kejadian

Serius,

Laporan

Safety

System (SMS) dan Laporan Sukarela;
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melaporkan

hasil

analisis

keselamatan
Ketua

data

laporan

penerbangan

Tim

Pelaksana

kepada

Program

Keselamatan

Penerbangan Nasional; dan
k.

memberikan rekomendasi kegiatan mitigasi.

3.3 Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional
Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional disusun berdasarkan
prinsip

pendekatan

sistem

(systems

approach) untuk

mengelola

keselamatan penerbangan nasional, termasuk struktur organisasi,
akuntabilitas,

prosedur

yang

diperlukan

oleh

penyedia

jasa

penerbangan, personel dan teknologi terdiri dari:
3.3.1

membangun

sebuah

konsistensi

sikap/kebiasaan

yang

memiliki nilai dan mendukung manajemen keselamatan yang
efektif

dan

menerapkan

budaya

keselamatan

termasuk

kepatutan, pelaporan yang transparan dan akuntabel, saling
berbagi informasi dan menyatakan setiap saat bahwa aspek
keselamatan penerbangan berada pada prioritas utama;
3.3.2

mensosialisasikan peran penting penyedia jasa penerbangan
terhadap keselamatan penerbangan nasional sesuai dengan
tanggung jawabnya;

3.3.3

memastikan semua personel penerbangan pada penyedia jasa
penerbangan

wajib

mematuhi

penerbangan,

berkompeten,

peraturan

berlisensi,

dan

keselamatan
memahami

informasi keselamatan yang dibutuhkan untuk memenuhi
tanggung jawabnya dalam keselamatan penerbangan;
3.3.4

menjalankan

sistem pendekatan yang

komprehensif pada

manajemen keselamatan termasuk membuat peraturan dan
petunjuk pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan,
pelaporan

keselamatan

yang

efektif,

sistem

komunikasi,

pengawasan risiko guna pencapaian faktor risiko serendah
mungkin

dan

menyampaikan

informasi

keselamatan

penerbangan dengan cepat dan efesien;
3.3.5

melaksanakan

pengawasan

yang

berbasis

kinerja

dan

berorientasi kepatuhan terbadap peraturan, didukung oleh
hasil analisa dan alokasi sumber daya yang berdasarkan risiko
keselamatan; dan
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meningkatkan kinerja keselamatan penyedia jasa penerbangan
melalui pembentukan dan pengukuran kinerja keselamatan
penerbangan nasional dengan tujuan dan target yang realistis,
menggunakan data statistik kecenderungan (trend monitoring)
nasional dan internasional, meningkatkan pengetahuan tentang
konsep manajemen keselamatan dan mencari solusi yang
efektif.

3.4

Penegakan hukum
Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan
mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

Penegakan hukum dilakukan dalam bentuk sanksi administratif dan
sanksi pidana.

Sanksi administratif diberlakukan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan bidang keselamatan penerbangan dalam bentuk
peringatan, pembekuan, pencabutan, dan sanksi denda administratif.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan bidang keselamatan penerbangan ditetapkan oleh Direktur
Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektur Penerbangan.

Terhadap

pelanggaran

peraturan

perundang-undangan

bidang

keselamatan penerbangan yang terbukti terdapat unsur pidana maka
akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
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BAE IV
MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

4.1

Persyaratan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

pada

Penyedia

Jasa

penerbangan

Penyedia

jasa

penerbangan

wajib

membuat,

melaksanakan,

mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem
manajemen

keselamatan

dengan

berpedoman

pada

program

keselamatan penerbangan nasional.

Penyedia jasa penerbangan harus berpedoman dan menerapkan
budaya keselamatan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi
operasi

penerbangan

dan

moral

personel

pada

penyedia jasa

penerbangan.

Berkaitan dengan fungsi penyedia jasa penerbangan, Direktorat
Jenderal

Perhubungan

penerbangan

dan

Udara

program

menyusun

keselamatan

sistem

keselamatan

penerbangan

nasional,

mencakup fungsi penyedia jasa penerbangan:
4.1.1

Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan

4.1.2 Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar
udara
4.1.3 Badan usaha angkutan udara
4.1.4 Badan usaha pemeliharaan pesawat udara
4.1.5 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan
4.1.6 Badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin
pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen
pesawat udara.

4.2 Menetapkan Tingkat Keselamatan yang dapat diterima (Acceptable Level of
Safety/ALoS) oleh Penyedia Jasa Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib membuat prosedur
penetapan tingkat keselamatan yang dapat diterima (Acceptabel Level
of Safety/ALoS) terkait dengan program keselamatan penerbangan
nasional terdiri dari kombinasi pengukuran keselamatan penerbangan
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nasional dan pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional
oleh penyedia jasa penerbangan.

Pengukuran

keselamatan

penerbangan

nasional

mencakup

kuantifikasi tinggi nilai dari kejadian serius, kecelakaan dan tidak
terpenuhinya peraturan dan petunjuk pelaksana yang mengganggu
aspek keselamatan penerbangan nasional.

Pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional mencakup
kuantifikasi rendahnya nilai dari kejadian dengan konsekuensi rendah
yang

memberikan

satu

ukuran

terhadap

pelaksanaan

program

keselamatan penerbangan nasional diluar tingkat kejadian serius,
kecelakaan dan pemenuhan aturan.

Tingkat keselamatan yang dapat diterima harus sesuai dengan jumlah
kegiatan penerbangan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib mengevaluasi secara
teratur dan berkala program keselamatan penerbangan nasional dan
tingkat keselamatan yang dapat diterima (Acceptabel Level of Safety
(ALoS)) sesuai dengan lingkup dan jumlah dari operasi penerbangan
nasional. Evaluasi perubahan yang dapat mempengaruhi program
keselamatan penerbangan nasional dan tingkat keselamatan yang
dapat diterima, untuk perbaikan dan berbagi informasi dengan negara
lain dan ICAO.
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BAB V
JAMINAN KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

5.1 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Nasional
Pengawasan keselamatan penerbangan nasional merupakan salah satu
fungsi pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk
memastikan kesesuaian dengan standar, prosedur dan peraturan
terkait. Pengawasan keselamatan penerbangan merupakan kegiatan
pengawasan

berkelanjutan

untuk

melihat

pemenuhan

peraturan

keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa
penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi : audit,
inspeksi, pengamatan (surveillance) dan pemantauan (monitoring).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengembangkan peraturan
berdasarkan

prinsip

manajemen

risiko

keselamatan,

untuk

memastikan peraturan yang tepat dan sesuai kebutuhan dengan
mempertimbangkan identifikasi bahaya (hazard) dan risiko.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat petunjuk pelaksana
untuk memastikan penyedia jasa penerbangan dapat mengidentifikasi
bahaya (hazard) dan mengelola risiko keselamatan. Petunjuk pelaksana
tersebut meliputi tata cara dan prosedur pengawasan keselamatan.

5.1.1 Pengamatan (surveillance) keselamatan penerbangan nasional
Pengamatan keselamatan penerbangan nasional adalah kegiatan
penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur,
fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa
penerbangan

untuk

melihat

tingkat

kepatuhan

terhadap

ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Aktivitas utama untuk memastikan keselamatan penerbangan
nasional

yang

berkesinambungan

pada

penyedia

jasa

penerbangan, berupa:
a.

Produk (pengecekan pekerjaan perorangan, aktivitas atau
proses); atau

b.

Sistem (pengecekan proses menyeluruh pada perusahaan
dan sistem).

7710

-

54-

Pengamatan produk bertujuan memastikan kesesuaian dengan
peraturan, petunjuk pelaksana dan prosedur penyedia jasa
penerbangan. Pemerintah melakukan pengamatan menyeluruh
terhadap aktivitas untuk pemenuhan terhadap tanggung jawab
yang bertujuan untuk keselamatan penerbangan nasional.

Pengamatan

sistem

bertujuan

memastikan

keseluruhan

manajemen penyedia jasa penerbangan mengelola tanggung
jawabnya untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan.

5.1.2 Audit
Audit adalah pemeriksaan yang
mendalam
dokumentasi

terhadap
organisasi

prosedur,

terjadwal,

sistematis,

dan

fasilitas,

personel,

dan

penyedia jasa

penerbangan

untuk

melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan audit
yang mengkombinasikan pendekatan produk dan sistem yang
terdiri dari:
a. Audit Terjadwal yaitu audit berdasarkan siklus kalender;
b. Audit tidak Terjadwal yaitu audit berdasarkan kejadian,
dilaksanakan pada saat inspektur berada di lokasi atau
program audit yang harus dijalankan.;
c.

Audit berbasis Risiko yaitu audit berdasarkan profil risiko
penyedia jasa penerbangan yang mengindikasikan penyedia
jasa

penerbangan

mengelola

risikonya

dengan

baik.

Pemerintah dapat melakukan audit berbasis risiko sewaktuwaktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Audit
berbasis risiko dapat menjadi audit lanjutan dari audit
terjadwal apabila pada penyedia jasa penerbangan ditemukan
adanya kelemahan pada aspek keselamatan penerbangan.
Ketiga jenis audit diatas, dilakukan secara terbuka atau rahasia
dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
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5.1.3 Inspeksi
Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan
standar suatu produk akhir objek tertentu.

5.1.4 Pemantauan (monitoring)
Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan evaluasi terhadap data,
laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja
keselamatan penerbangan.

5.2 Pengumpulan, Analisa dan Pertukaran Data Keselamatan
Dasar manajemen keselamatan adalah tersedianya informasi yang
diperlukan untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan.
Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

dan

penyedia

jasa

penerbangan harus mempunyai sistem manajemen yang meliputi
pelaporan,

analisa,

investigasi,

umpan

balik

serta

pelaksanaan

rekomendasi dengan tepat untuk mengelola bahaya (hazard), risiko dan
kejadian dari operasi penerbangan.

Direktorat

Jenderal

penerbangan

harus

Perhubungan
melakukan

Udara

dan

pertukaran

penyedia

informasi

jasa
terkait

keselamatan penerbangan.

Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara menyiapkan

mekanisme

pelaporan, pengambilan dan penyimpanan informasi bahaya (hazard)
dan risiko keselamatan penerbangan pada tingkat nasional, termasuk
mekanisme

analisa

dan

pertukaran

informasi

keselamatan

penerbangan dengan penyedia jasa penerbangan dan/atau negara lain
secara tepat dan aktif.

Informasi yang berguna diperoleh melalui sistem pelaporan yang
efektif. Dokumen ICAO 9859 (Safety Management Manual) menetapkan
5 (lima) elemen kunci untuk melaksanakan sistem pelaporan yang
efektif, yaitu:

5.2.1 Kesediaan dari pimpinan dan personel penerbangan.
Pimpinan tertinggi harus menyediakan kebutuhan operasional
yang diperlukan untuk mendukung pelaporan bahaya (hazard)
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dan memastikan data keselamatan penerbangan telah tercatat
dengan benar. Setiap personel penerbangan harus memiliki
kesadaran

untuk

melaporkan

bahaya

(hazard),

kesalahan

operasional yang menyebabkan terjadinya bahaya (hazard).

5.2.2 Pembekalan Pengetahuan.
Dengan

dibekali

pelatihan

formal

untuk

mengenali

dan

melaporkan bahaya (hazard) serta memahami kejadian {incident),
dan konsekuensi bahaya (hazard), personel penerbangan harus
memahami faktor perilaku, teknis, organisasi yang menentukan
sistem keselamatan penerbangan secara keseluruhan,

5.2.3 Toleransi untuk bertindak tepat waktu.
Sebagai konsekuensi atas pandangan realistis terhadap bahaya
(hazard)

yang

mendasari

kegiatan

dalam

organisasi

dan

pengembangan aturan yang realistis berkaitan dengan bahaya
(hazard) serta potensi sumber kerusakan, personel penerbangan
dapat memahami laporan bahaya (hazard) ketika menghadapi
kondisi yang tidak sesuai, sehingga informasi tersebut sampai
pada tingkat pemimpin tertinggi dengan tepat waktu.

5.2.4 Belajar dari pengalaman.
Organisasi

dapat

mengambil

kesimpulan

melakukan

perubahan yang dianggap

yang

tepat

dan

penting berdasarkan

laporan bahaya (hazard), risiko dan kejadian (incident).

5.2.5 Pertanggungjawaban untuk melaporkan dan bertindak.
Pimpinan bertanggung jawab atas data penting keselamatan
penerbangan

dilindungi

dengan

sistem keseimbangan data

tepat,

serta

meningkatkan

{checks and balances) sehingga

pelapor merasa yakin bahwa laporan tersebut tidak akan
disalahgunakan.

Semua

orang

bertanggung

jawab

untuk

menyediakan informasi keselamatan penerbangan yang penting
yang berhubungan dengan bahaya (hazard).
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5.3 Data Keselamatan Penerbangan untuk Pengawasan pada. Bidang Yang
Memerlukan Perhatian Lebih.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat prosedur dalam
menentukan prioritas audit, inspeksi, pengamatan fsurveillance) dan
pemantauan (monitoringj terhadap bidang yang memerlukan perhatian
lebih dari aspek keselamatan penerbangan, yang teridentifikasi dari
analisa data tentang bahaya (hazard) dan risiko keselamatan pada
penyedia jasa penerbangan.
5.4 identifikasi bahaya (hazard) dan risiko
Identifikasi bahaya (hazard) dan risiko dilakukan dengan metode faktor
lingkungan {environment factor), catatan kinerja (performance history),
stabilitas operasional (operational stability), dinamika angkutan udara
(air carrier dynamics) dan sejenis lainnya. Metode ini sebagai petunjuk
kepada

Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

menentukan

pelaksanaan audit berbasis risiko terhadap penyedia jasa penerbangan.
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PROMOSI KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

6.1 Pelatihan

Internal,

Komunikasi,

dan

Penyebaran

Informasi

Keselamatan Penerbangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pelatihan,
peningkatan

pemahaman

dan

komunikasi

dua

arah

mengenai

informasi yang terkait dengan keselamatan penerbangan.

Inspektur

Penerbangan

di

lingkungan

Direktorat

Jenderal

Perhubungan Udara dibekali pelatihan dasar program keselamatan
penerbangan nasional dan sistem manajemen keselamatan serta
tanggungjawab keselamatan penerbangan sesuai dengan tugas pokok
terkait.

Guna menjamin profesionalisme Inspektur Penerbangan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka disusun 4 (empat)
komponen utama Inspector Training System {TTS) yaitu:
a.

ITS Programme Guide

b.

ITS On the Job Training Guide (OJT Guide)

c.

ITS Formal Course Standards

d.

ITS Job Task Analysis

e.

ITS Training Record

Setiap Inspektur Penerbangan harus mendapatkan pelatihan yang
terdiri dari 2 (dua) kelompok pelatihan dalam program keselamatan
penerbangan nasional, yaitu:
a.

Pelatihan wajib (core training)
Pelatihan wajib adalah pelatihan yang harus diikuti oleh semua
Inspektur Penerbangan.

b.

Pelatihan spesialisasi (specialized training)
Pelatihan spesialisasi adalah pelatihan tambahan, selain pelatihan
wajib untuk meningkatkan kemampuan Inspektur Penerbangan
dalam bidang tertentu.

7715

-

6.2 Penyelenggaraan

Pelatihan

59-

Internal,

Komunikasi

dan

Penyebaran

Informasi Keselamatan Penerbangan
Direktorat

Jenderal

Perhubungan

Udara

mengadakan

pelatihan

tentang risiko keselamatan penerbangan dan komunikasi dua arah
mengenai informasi keselamatan penerbangan untuk membantu antar
penyedia jasa penerbangan dalam peningkatan budaya keselamatan.
Penyedia jasa penerbangan mengembangkan dan menerapkan kegiatan
keselamatan

penerbangan,

mendorong

terciptanya

komunikasi

mengenai keselamatan penerbangan secara aktif dalam mengelola
aspek keselamatan penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara bekerja sama dengan lembaga terkait keselamatan penerbangan
secara regional maupun internasional dalam rangka pelatihan dan
konsultasi untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Sali

' 1

’ nya

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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LAMPIRAN

II

PERATURAN

MENTERI

PERHUBUNGAN

KESELAMATAN

PENERBANGAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 93 TAHUN 2016
TENTANG

PROGRAM

NASIONAL

A.
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STRUKTUR KELOMPOK KERJA PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

B.

7718

STRUKTUR PENGELOLAAN DATABASE KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

c.

KERANGKA KERJA PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

MENTERI PERHUBUNGAN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
rv

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS J O N A N

'"

•'•

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 62 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 19) TENTANG

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 ayat
(1) huruf c, Pasal 309 ayat (1) huruf d, Pasal 321 ayat (1)
dan Pasal 321 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation
Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen
Keselamatan (Safety Management System);
Mengingat

1.

Undang-Undang

Nomor

1 Tahun

Penerbangan (Lembaran Negara

2009

tentang

Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
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2.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 830 [Civil Aviation Safety Regulation Part
830)
tentang
Pemberitahuan dan
Pelaporan
Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta
Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius
Pesawat Udara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 112);

5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah,

terakhir

dengan

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang
Perubahan

Kedua

atas

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2017

Nomor 816);

6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun

2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1071);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN

MENTERI

PERHUBUNGAN

TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN

19 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 19)
TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM).

Pasal 1

(1) Memberlakukan

Peraturan

Menteri

Perhubungan

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 19 {Civil Aviation Safety Regulations Part 19)
tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety
Management System).

(2) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan
Keselamatan
Penerbangan
Sipil
Bagian
19

(Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang
Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management
System) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

Peraturan

Menteri

Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19)
tentang Sistem Manajemen Keselamatan [Safety
Management System) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.
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Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun

2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety
Management System);

2.

semua

ketentuan

mengenai

sistem

manajemen

keselamatan (safety management system) yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan lain yang
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur

Jenderal

Perhubungan

Udara

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
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Pasal 5

Peraturan

Menteri ini mulai berlaku

pada tanggal

diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2017
MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1098
uai dengan aslinya
'BIRO HUKUM

TARI RAHAYU

Utama Muda (IV/c)
ri9620620 198903 2 010
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 62 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 19) TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM)

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS

CASR 19

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF TRANSPORTATION
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SUBPART A GENERAL

19.0

References

This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 19 is promulgated
under the statutory authority in the Law No. 1 Year 2009 on
Aviation, Chapter XIII - Aviation Safety.
19.1

Definitions

For the purpose of this regulation, the term :

1.

Accident means an occurrence associated with the operation of
an aircraft which takes place between the times any person
boards the aircraft with the intention of flight until such time as
all such persons have disembarked, in which:

(1) a person is fatally or seriously injured as a result of:
(i)

being in theaircraft, or

(ii) direct contact with any part of the aircraft, including
parts which have become detached from the aircraft, or

(iii) direct exposure to jet blast, except when the injuries
are from natural causes, self-inflicted or inflicted by
other persons, or when the injuries are to stowaways
hiding outside the areas normally available to the
passengers and crew; or

(2) The aircraft sustains damage or structural failure which:

(i)

adversely affects the structural strength, performance
or flight characteristics of the aircraft, and

(ii) would normally require major repair or replacement of
the affected component, except for engine failure or
damage, when the damage is limited to the engine, its
cowlings or accessories; or for damage limited to
propellers, wing tips, antennas, tires, brakes, fairings,
small dents or puncture holes in the aircraft skin; or

2.

(3) the aircraft is missing or is completely inaccessible.
Acceptable level of safety performance (ALoSP) means minimum
level of safety performance of a service provider, as defined in its

safety management system, expressed in terms of safety
performance targets and safety performance indicators.
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3.

Accountability means obligation or willingness to account for
one's actions.

4.

Accountable Executive means a single, identifiable person which
might be a Chief Executive Officer, a Chairperson Board of

Directors, a partner or a proprietor who has full responsibility
for the organization's SMS and have full authority for human
resources issues, major financial issues, direct responsibility for
the conduct of the organization's affairs, final authority over
operations under certificate, and final responsibility for all safety
issues.

5.

Aircraft means any machine that can derive support in the
atmosphere from the reactions of the air other than the reactions

of the air against the earth's surface;

6.

Anonymisation means the removal from occurrence reports of all
personal details relating to the reporter and to the persons
mentioned in occurrence reports and any details, including the
name of the organization (s) involved in the occurrence, which

7.

may reveal the identity of the reporter or of a third party or lead
to that information being inferred from the occurrence report;
Aviation personnel is certified personnel, assigned and
responsible in aviation.

8.

Consequence means potential outcome(s) of the hazard.

9.

Disidentified information means information arising from
occurrence reports from which all personal data such as names

or addresses of natural persons have been removed;

10. Hazard means condition, object or activity with the potential of
causing injuries to personnel, damage to equipment or
structures, loss of material, or reduction of ability to perform a
prescribed function.

11. Incident an occurrence, other than an accident, associated with
the operation of an aircraft which affects or could affect the
safety of operation.

12. Just culture means a culture in which front-line operators or
other persons are not punished for actions, omissions or
decisions taken by them that are commensurate with their

experience and training, but in which gross negligence, willful
violations and destructive acts are not tolerated;
7731
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13. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) is the
permanent national transportation safety investigation authority
conducting or supervising safety investigations;

14. Mitigation means measures to address the potential hazard or to
reduce the risk probability or severity.

15. Predictive means a method that captures system performance
as it happens in real-time normal operations.

16. Proactive means the adoption of an approach which emphasizes
prevention

through the identification of hazards and the

introduction of risk mitigation measures before the risk-bearing
event occurs and adversely affects safety performance.
17. Probability means the likelihood that an unsafe event or
condition might occur.

18. Reactive means the adoption of an approach where safety
measurement is as a responds to the events that already
happened, such as incidents and accidents.

19. Reporter means a natural person who reports an occurrence or

other safety-related information pursuant to this regulation;
20. Risk means the assessment, expressed in terms of predicted
probability and severity, of the consequence(s) of a hazard taking
as reference the worst foreseeable situation.

21. Risk management means the identification, analysis and
elimination, and/or mitigation to an acceptable level of risks that
threaten the capabilities of an organization.

22. Safety means the state in which the risk of harm to persons or
property damage is reduced to, and maintained at or below, an
acceptable level through a continuing process of hazard
identification and risk management.

23. Safety assessment means a systematic analysis of a proposed
change to equipment or procedures to identify and mitigate
weaknesses before change is implemented.

24. Safety assurance means what the service providers do with
regard to safety performance monitoring and measurement.

25. Safety audit means what the Civil Aviation Authority performs
with regard to its safety programme, and the service providers
perform with regard to the SMS.

7732

-14-

26. Safety Management System (SMS) means a systematic approach
to

managing safety, including the necessary organizational

structures, accountabilities, policies and procedures.

27. Safety manager means a person who is responsible for providing
guidance and direction for the operation of the organization's
safety management system.

28. Safety oversight means the activities of Civil Aviation Authority
as part of its safety programme, performed with regard to the

service providers SMS, in order to confirm the organization's

continuing fulfillment of its corporate safety policy, objectives,
goals and standards.

29. Safety performance indicator means established objectives of a
services provider SMS, linked to major components of a services
provider SMS, and expressed in numerical terms.

30. Safety performance monitoring means the activities of a service

provider as part of its SMS, in order to confirm the organization's

continuing fulfilment of its corporate safety policy, objectives,
goals and standards.

31. Safety performance target means medium or long-term objectives
of a services provider SMS, determined weighing what is
desirable and what is realistic for an individual services provider,
and expressed in numerical terms.

32. Safety policy means a statement reflecting the organization's
philosophy of safety management, and become the foundation on

which the organization's SMS is built. The safety policy outlines
the methods and processes that the organization will use to
achieve desired safety outcomes.

33. Safety programme means an integrated set of regulations and
activities aimed at improving safety.

34. Safety

requirement

means

the

operational

procedures,

technology, systems and programmes to which measures of

reliability, availability, performance and/or accuracy can be
specified are needed to achieve the safety performance indicators
and safety performance targets.

35. Serious incident an incident involving circumstances indicating
that an accident nearly occurred.
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36. Service provider means approved/ certificated organizations
providing aviation services

37. Severity means the possible consequences of an unsafe event or
condition, taking as reference the worst foreseeable situation.

38. State Safety Programme means an integrated set of legal acts
and activities aimed at managing civil aviation safety in the
State;

39. System means organized set of processes and procedures.
40. Systematic means that safety management activities will be

conducted in accordance with a pre-determined plan, and
applied in a consistent manner throughout the organization.
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SUBPART B SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

19.15

Regulatory Reference

This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 19 is promulgated
under the statutory authority in the Law No. 1 Year 2009 on

Aviation, Chapter XIII - Aviation Safety, Part Four - Safety
Management System for Aviation Service Provider.

19.17

Scope and Applicability
(a)

Scope

(1) This regulation describes the requirements for an approved
service provider as follow:

(i)

Approved Training Organization;

(ii)

Aircraft Operator Certificate (AOC) in accordance with
CASR Part 91, 121, 135;

(iii) Approved

Maintenance

Organization

(AMO)

in

accordance with CASR Part 145 providing services to
operators;

(iv) Organization responsible for the type design or
manufacture of aircraft , engines or propellers in
accordance with CASR Part 21;

(v)

ATS provider in accordance with CASR Part 170, 171,
172, 173, 174, 175, and 176;

(vi) Operator of a certified aerodrome, in accordance with
CASR Part 139.

(2) This regulation addresses aviation safety-related processes,
procedures and activities of the service provider, rather
than occupational safety, environmental protection or other
non-aviation-related activities.

(3) The service provider is responsible for the safety of services
or

products contracted

to or

purchased

from

other

organizations.

(4) This regulation establishes the minimum acceptable
requirements; the service provider can establish more
stringent requirements.
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(5)

The Service provider shall establish, maintain and adhere to

a Safety Management System (SMS) that is appropriate to
the size, nature and complexity of the operations authorized
to be conducted under its operations certificate and the

safety hazards and risks related to the operations,
(b) Applicability and acceptance

A service provider shall have in place a Safety Management
System (SMS) that is acceptable to the Directorate General of
Civil Aviation (DGCA) that, as a minimum:

(1)
(2)

identifies safety hazards and assesses and mitigates risks;
ensures that remedial action necessary to maintain an
acceptable level of safety is implemented;

(3)

provides for continuous monitoring and regular assessment
of the safety level achieved; and

(4)

aims to make continuous improvement to the overall level of
safety.

19.19

Safety policy and objectives

(a) Aservice provider shall define the organization's safety policy.
(b) The safety policy shall be signed by the Accountable Executive of
the organization.

(c) The safety policy shall be in accordance with all applicable legal
requirements and international standards, best industry
practices and shall reflect organizational commitments regarding
safety.

(d) The safety policy shall reflect organizational commitment
regarding safety, including of a positive safety culture.

(e)

The safety policy shall clearly indicate which types of behaviors
are unacceptable related to the service provider's aviation
activities and include the circumstances
disciplinary action would not apply;

(f)

under

which

The safety policy shall be communicated, with visible
endorsement, throughout the organization.

(g)

The safety policy shall include a clear statement about the
provision of the necessary human and financial resources for its
implementation.
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(h) The safety policy shall, among other things, include the following
objectives:

(1)

Commitment to implement an SMS;

(2)

Commitment to continual improvement in the level of
safety;

(3)

Commitment to the management of safety risks;

(4)

Commitment to encourage employees to report safety
issues; and

(5)

Identification of responsibilities of management and
employees with respect to safety performance.

(i)

The safety policy shall be reviewed periodically to ensure it
remains relevant and appropriate to the organization.

(j)

A service provider shall establish safety objectives for the SMS.

(k) The safety objectives should be linked to the safety performance
indicators, safety performance targets and safety requirements of
the service provider SMS.

19.21

Organizational Structure and Responsibilities
(a)

A service provider shall identify an Accountable Executive to be

responsible and accountable on behalf of the service provider for

meeting the requirements of this regulation, and shall notify the
DGCA the name of the person.

(b) The Accountable Executive shall be a single, identifiable person
who, irrespective of other functions, shall have the ultimate
responsibility for the implementation and maintenance of the
SMS.

(c)

The Accountable Executive shall have:

(1) full control of the human resources required for the
operations authorized to be conducted under the operations
certificate;

(2) full control of the financial resources required for the

operations authorized to be conducted under the operations
certificate;

(3) final authority over operations authorized to be conducted
under the operations certificate;
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(4) direct responsibility for the conduct of the organization's
affairs; and

(5) final responsibility for all safety issues.

(d) Aservice provider shall establish the safety structure necessary
for the implementation and maintenance of the organization's
SMS.

(e)

A service provider shall identify the safety responsibilities of all
members

of senior

management,

irrespective

of other

responsibilities.

(f)

Safety-related positions, responsibilities and authorities shall be

defined, documented and communicated throughout the
organization.

(g) A service provider shall identify a Safety Manager to be the
member of management who shall be the responsible individual
and focal point for the development and maintenance of an
effective SMS.

(h)

The Safety Manager shall:

(1) ensure that processes needed for the SMS are established,
implemented and maintained;

(2) report to the Accountable Executive on the performance of
the SMS and on any need for improvement; and

(3) ensure safety promotion throughout the organization.
19.23

SMS Implementation Plan

(a) A service provider shall develop and maintain an SMS
implementation plan.

(b) The SMS implementation plan shall be the definition of the

approach the organization will adopt for managing safety in a
manner that will meet the organization's safety needs

(c) The SMS implementation plan shall include the following:
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(1)
(2)

Safety policy and objectives;
Safety planning,

(3)

System description;

(4)

Gap analysis;

(5)

SMS components;

(6)
(7)

Safety roles and responsibilities;
Safety reporting policy;
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(8)

Means of employee involvement;

(9)

Safety training;

(10) Safety communication;
(11) Safety performance measurement; and

(12) Management review of safety performance.

(d) The SMS implementation plan shall be endorsed by senior
management of the organization.

(e)

A service provider shall, as part of the development of the SMS
implementation plan, complete a system description.

(f)

The system description shall include the following:
(1) The system interactions with other systems in the air
transportation system;
(2)

The system functions;

(3)

Required human performance considerations of the system
operation;

(4)

Hardware components of the system;

(5)

Software components of the system;

(6)

Related procedures that define guidance for the operation
and use of the system;

(g)

(7)

Operational environment; and

(8)

Contracted and purchased products and services.

A service provider shall, as part of the development of the SMS
implementation plan, complete a gap analysis, in order to:

(1) identify the safety arrangements and structures that may be
already exist throughout an organization; and

(2) determine additional safety arrangements required to
implement and maintain the organization's SMS.

(h) The SMS implementation plan shall explicitly address the
coordination between the SMS of the service provider and the
SMS of other organizations the service provider must interface
with during the provision of services.

19.25

Coordination of emergency response planning
A service provider shall develop and maintain, or coordinate, as

appropriate, an emergency response/contingency plan that shall
ensure:
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(a) orderly and efficient transition from normal to emergency
operations;

(b) designation of emergency authority;
(c) assignment of emergency responsibilities;

(d) coordination of efforts to cope with the emergency; and
(e) safe continuation of operations, or return to normal operations
as soon as possible.

19.27

Documentation

(a) A service provider shall develop and maintain SMS
documentation, in paper or electronic form, to describe the
following:

(1) Safety policy;
(2) Safety objectives;

(3) SMS requirements, procedures and processes;
(4) Responsibilities and authorities for procedures and
processes; and

(5) SMS outputs.

(b) A service provider shall, as part of the SMS documentation,
develop and maintain a Safety Management System Manual

(SMSM), to communicate the organization's approach to safety
throughout the organization.

(c) The SMSM shall document all aspects of the SMS, and its
contents shall include the following:

(1) scope of the Safety Management System;
(2)

safety policy and objectives;

(3) safety accountabilities;

(4)

key safety personnel;

(5) documentation control procedures;

(6) hazard identification and risk management schemes;
(7)

safety performance monitoring;

(8) emergency response/contingency planning;
(9)

management of change; and

(10) safety promotion.

(d) An air carrier under CASR Part 121 and Part 135 shall establish

a flight safety documents system, for the use and guidance of
operational personnel, as part of its safety management system.
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19.29

Safety Data Collection and Processing systems
(a)

A service provider shall develop and maintain Safety Data
Collection and Processing systems (SDCPS) that provide for the
identification of hazards and the analysis, assessment and
mitigation of safety risks.

(b) A service provider's SDCPS shall include reactive, proactive and
predictive methods of safety data collection.

19.31

Hazard Identification

(a)

A service provider shall develop and maintain formal means for

effectively collecting, recording,

acting on and generating

feedback about hazards in operations, which combine reactive,
proactive and predictive methods of safety data collection.

Formal means of safety data collection shall include mandatory,
voluntary and confidential reporting systems as required by
sections 19.57 and 19.59 of this part.

(b) The hazard identification process shall include the following
steps:

(1)

reporting of hazards, events or safety concerns;

(2) collection and storing the safety data;
(3)

analysis of the safety data; and

(4) distribution of the safety information distilled from the
safety data.

19.33

Risk management

(a)

A service provider shall develop and maintain a formal risk
management process that ensures the analysis, assessment and

mitigation of risks of consequences of hazards to an acceptable
level.

(b) The risks of the consequences of each hazard identified through
the hazard identification processes described in section 19.31 of

this part shall be analyzed in terms of probability and severity of
occurrence, and assessed for their tolerability.

(c)

The organization shall define the levels of management with
authority to make safety risk tolerability decisions.

(d)

The organization shall define safety controls for each risk
assessed as tolerable.
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19.35

Safety assurance

(a) A service provider shall develop and maintain safety assurance
processes to ensure that the safety risks controls developed as a

consequence of the hazard identification and risk management

activities under section 19.31 achieve their intended objectives.
(b)

Safety assurance processes shall apply to an SMS whether the

activities and/or operations are accomplished internally or
outsourced.

19.37

Safety performance monitoring and measurement

(a)

A service provider shall, as part of the SMS safety assurance

activities, develop and maintain the necessary means to verify
safety performance of the organization in comparison with the
approved safety policies and objectives, and to validate the
effectiveness of implemented safety risk controls.
(b)

Safety performance monitoring and measurement means shall
include the following:
(1)

safety reporting;

(2)

safety audits;

(3)

safety surveys;

(4)

safety reviews;

(5)

safety studies; and

(6) internal safety investigations.
(c)

The safety reporting procedure shall set out the conditions to

ensure effective safety reporting, including the conditions under

protection from disciplinary/administrative action shall apply.
19.39

Management of change

(a) A service provider shall, as part of the SMS safety assurance
activities, develop and maintain a formal process for the
management of change.

(b) The formal process for the management of change shall:

(1)

identify changes within the organization which may affect
established processes and services;
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(2) describe the arrangements to ensure safety performance
before implementing changes; and

(3) eliminate or modify safety risk controls that are no longer
needed due to changes in the operational environment.

19.41

Continuous Improvement of The Safety System

(a) A service provider shall, as part of the SMS safety assurance

activities, develop and maintain formal processes to identify the
causes of underperformance of the

SMS,

determine the

implications in its operation, and to rectify situations involving
below standard performance in order to ensure the continual
improvement of the SMS.

(b) Continuous improvement of the service provider SMS shall
include:

(1) proactive and reactive evaluations of facilities, equipment,
documentation and procedures, to verify the effectiveness of
strategies for control of safety risks; and

(2) proactive evaluation of the individuals' performance, to
verify the fulfilment of safety responsibilities.
19.43

Safety Promotion

Service providers shall develop and maintain formal safety training
and safety communication activities to create an environment where
the safety objectives of the organization can be achieved.
19.45

Safety Training

(a) A service provider shall, as part of its safety promotion activities,
develop and maintain a safety training programme that ensures
that personnel are trained and competent to perform the SMS
duties.

(b) The scope of the safety training shall be appropriate to the
individual's involvement in the SMS.

(c) The Accountable Executive shall receive safety awareness
training regarding:
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(2)
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(3)

safety assurance.
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19.47

Safety communication

(a) A service provider shall, as part of its safety promotion activities,
develop and maintain formal means for safety communication,
to:

(1) ensure that all staff is fully aware of the sms;
(2)

convey safety critical information;

(3) explain why particular safety actions are taken;

(4)

explain why safety procedures are introduced or changed;
and

(5)
(b)

19.49

convey generic safety information.

Formal means of safety communication shall include:
(1)

safety policies and procedures;

(2)

news letters; and

(3)

bulletins.

Quality Policy

A service provider shall ensure that the organization quality policy is
consistent with, and supports the fulfillment of the activities of the
SMS.

19.51

Phase of Implementation SMS

A service provider may implement SMS by a phased approach, which
encompasses four phases as follows:

(a)

Phase

1 should provide

a

blueprint on

how

the

SMS

requirements will be met and integrated to the organization's
work activities, and an accountability framework for the
implementation of the SMS:

(1) identify

the Accountable

Executive

and

the

safety

accountabilities of managers;

(2)

identify

the

person

(or planning group)

within

the

organization responsible for implementing the SMS;

(3) describe the system (air operator, ATC services provider,
approved maintenance organization, certified aerodrome
operator);
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(4)

conduct a gap analysis of the organization's existing
resources compared with the national and international

requirements for establishing an SMS;
(5) develop an SMS implementation plan that explains how the
organization will implement the SMS on the basis of
national requirements and international Standards and

Recommended Practices (SARPs), the system description
and the results of the gap analysis;

(6)

develop documentation relevant to

safety policy

and

objectives; and

(7) develop and establish means for safety communication.
(b)

Phase 2 should put into practice those elements of the SMS

implementation plan that refer to the safety risk management
reactive processes:

(1) hazard identification and risk management using reactive
processes;

(2)

(3)

(c)

training relevant to:

(i)

SMS implementation plan components; and

(ii)

Safety risk management (reactive processes).

documentation relevant to:

(i)

SMS implementation plan components; and

(ii)

Safety risk management (reactive processes).

Phase 3 should put into practice those elements of the SMS

implementation plan that refer to the safety risk management
proactive and predictive processes:

(1) hazard identification and risk management using proactive
and predictive processes
(2)

training relevant to:

(i)

SMS implementation plan components; and

(ii)

Safety risk management (proactive and predictive
processes).

(3)

documentation relevant to:

(i)

SMS implementation plan components; and

(ii)

Safety risk management (proactive and predictive
processes).
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(d) Phase 4 should put into practice operational safety assurance:
(1) development of acceptable level (s) of safety;
(2) development of safety indicators and targets;
(3)

SMS continuous improvement;

(4) training relevant to operational safety assurance; and

(5) documentation relevant to operational safety assurance.
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SUBPART C SAFETY DATA AND SAFETY INFORMATION COLLECTION,
ANALYSIS, PROTECTION

19.53

Regulatory Reference

This Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 19 sets the

implementing rules of the aviation safety data collection, analysis,
exchange and protection as required by Aviation Act Number 1, 2009:

(a)

Chapter XIII -AVIATION SAFETY Article 309 paragraph (1) letter
c. Aviation Safety Reporting System;

(b)

Article 309 paragraph (1) letter d. Aviation Safety Data Analysis
and Exchange;

(c)

Article 321 paragraph (1) Aviation personnel obligated to report
Occurrence; and

(d)

19.55

Article 321 paragraph (2) Reporter Protection.

Applicability

This part prescribes the rules governing:

(a) the reporting of occurrences which endangered or which, if not
corrected or addressed, would endanger an

aircraft, its

occupants, any other person, equipment or installation affecting
aircraft operations; and the reporting of other relevant safetyrelated information in that context;

(b) analysis and follow-up action in respect of reported occurrences
and other safety-related information;

(c)

the protection of aviation professionals;

(d) appropriate use collected safety information; and
(e)

the dissemination of anonymised information to interested

parties for the purpose of providing such parties with the

information they need in order to improve aviation safety.

C. 1

SAFETY DATA COLLECTION AND PROCESSING SYSTEM (SDCPS)

19.57.

Mandatory reporting

(a) Occurrences which may represent a significant risk to aviation
safety as listed in Appendix C "List Classifying Occurrence in

Civil Aviation To Be Mandatorily Reported" shall be reported by
the persons listed in paragraph (d) of this section through the
mandatory occurrence reporting systems.
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(b) Each service provider such as Air Operator, ATS Service
Provider,

Aerodrome

Operator,

Aircraft

Maintenance

Organizations, Training Organization and Design Organization
and Manufacturing Organization shall establish a mandatory
reporting system as a part of their SMS to facilitate the collection

of details

of occurrences

in

the

organization

referred

to

paragraph (a) of this section.

(c)

The following aviation personnel shall report the occurrences

referred to paragraph (a) of this section through the system
established in accordance with paragraph (b) of this section by
the service provider which employs, contracts or uses the

services of the reporter or, failing that, through the system

established in accordance with paragraph (c) of this section by
the DGCA:

(1)

the pilot in command, or, in cases where the pilot in
command is unable to report the occurrence, any other
crew member next in the chain of command of an aircraft

registered in Indonesia or an aircraft not registered in
Indonesia but used by an Indonesian operator for which
Indonesia DGCA ensures oversight of operations;

(2) a person engaged in designing, manufacturing, continuous

airworthiness monitoring, maintaining or modifying an
aircraft, or any equipment or part thereof, under the
oversight of Indonesia DGCA;

(3)

a person who signs a release to service in respect of an
aircraft or any equipment or part thereof, under the
oversight of DGCA;

(4) a person who performs a function which requires him or
her to be authorised by the DGCA as a staff member of an

air traffic service provider entrusted with responsibilities
related to air navigation services or as a flight information
service officer;

(5) a person who performs a function connected with the safety
management of an airport;
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(6)

a person who performs a function connected with the

installation, modification, maintenance, repair, overhaul,
flight-checking or inspection of air navigation facilities for
which the DGCA ensures the oversight;
(7)

a person who performs a function connected with the

ground handling of aircraft, including fuelling, load-sheet
preparation, loading, de-icing and towing at an certified
airport.

(d) The persons listed in paragraph (d) of this section shall report
occurrences within

72

hours of becoming aware

of the

occurrence, unless exceptional circumstances prevent this.
(e)

Following notification of an occurrence, service provider shall
report to the DGCA, the details of occurrences collected in

accordance with paragraph (b) of this section as soon as possible
and in any event no later than 72 hours after becoming aware of
the occurrence.

19.59

Voluntary Reporting

(a)

Each service provider shall establish a voluntary reporting
system to facilitate the collection of:

(1)

details of occurrences that may not be captured by the
mandatory reporting system;

(2)

other safety-related information which is perceived by the
reporter as an actual or potential hazard to aviation safety.

(b) This voluntary reporting system does not eliminate the need for
mandatory reporting of aircraft accidents and serious incidents

to the relevant authorities under the CASR 830; NOTIFICATION
AND

REPORTING

INCIDENT

AND

OF AIRCRAFT ACCIDENT
ACCIDENT

OR

OR

SERIOUS

SERIOUS
INCIDENT

INVESTIGATION PROCEDURES.

(c)

The voluntary reporting systems shall be used to facilitate the

collection

of

details

of

occurrences

and

safety-related

information:

(1)

not subject to mandatory reporting pursuant to section
19.57 paragraph (a) of this Part.

(2)

reported by persons who are not listed in section 19.57
paragraph (d) of this Part.
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(d) Each service provider shall report to the DGCA, in a timely
manner, details of occurrences and safety-related information

which have been collected pursuant to paragraph (a) of this
section and which may involve an actual or potential aviation
safety risk.

19.61

Collection and Storage of Information

(a) Each service provider shall designate one or more persons to

handle independently the collection, evaluation, processing,
analysis and storage of details of mandatory and voluntary
occurrences reported pursuant to sections 19.57 and 19.59.

The handling of the reports shall be done with a view to

preventing the use of information for purposes other than safety,
and shall appropriately safeguard the confidentiality of the
identity of the reporter and of the persons mentioned in
occurrence reports, with a view to promoting a 'just culture'.

(b)

By agreement with the DGCA, small organisations of the service
provider may put in place a simplified mechanism for the
collection, evaluation, processing, analysis and storage of details
of occurrences. They may share those tasks with other service

provider of the same nature, while complying with the rules on

confidentiality and protection pursuant to this regulation.

(c)

Service provider shall store occurrence reports drawn up on the
basis of details of occurrences collected in accordance with
sections 19.57 and 19.59 in one or more databases.

19.63

Quality and content of occurrence reports
(a)

Occurrence reports referred tosection 19.57 shall contain at

least the information listed in Appendix D of this Part.

(b) Occurrence reports referred to section 19.57 paragraphs (d) and
(e) of this Part shall include a safety risk classification for the
occurrence concerned. That classification shall be reviewed and

if necessary amended, and shall be endorsed by DGCA, in
accordance with the common ICAO risk classification scheme.

(c)

Service provider shall establish data quality checking processes
to improve data consistency, notably between the information
collected initially and the report stored in the database.
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(d) The databases referred to 19.57 paragraphs (d) and (e) of this
Part shall use formats which are:

C.2

(1)

standardized to facilitate information exchange; and

(2)

compatible with the ICAO ADREP taxonomy.

SAFETY DATA AND SAFETY INFORMATION ANALYSIS

19.65 Flight Data Analysis Program.

(a)

Each service provider, especially an air carrier operating an
aircraft of a maximum certificated take-off mass in excess of

27.000 kg shall establish and maintain a flight data analysis
program as part of its safety management system.

(b) An air carrier may contract its flight data analysis program to a
third

party provided

it

retains overall

responsibility for

maintenance of the program.

(c)

A flight data analysis program shall be non-punitive and contain
adequate safeguards to protect the source(s) of the data.

19.67

Occurrence analysis and follow-up.

(a) Each service provider shall develop a process to analyze
occurrences collected in accordance with 19.57 paragraph (b)

and 19.59 paragraph (a) of this Part in order to identify the
safety hazards associated with identified occurrences or groups
of occurrences.

Based on that analysis, each service provider shall determine

any appropriate corrective or preventive action, required to
improve aviation safety.

(b) When, following the analysis referred to section 19.67 paragraph
(a) of this Part, service provider identifies any appropriate
corrective or preventive action required to address actual or
potential aviation safety deficiencies, it shall:
(1) implement that action in a timely manner; and

(2)

establish a process to monitor the implementation and
effectiveness of the action.

(c)

Each service provider shall regularly provide its employees and
contracted personnel with information concerning the analysis
of, and follow-up on, occurrences for which preventive or
corrective action is taken.
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(d) Where a service provider identifies an actual or potential aviation
safety risk as a result of its analysis of occurrences or group of
occurrences reported pursuant to 19.57 paragraph (f) and 19.59
paragraph (c) of this Part, it shall transmit to the DGCA, within

30 days from the date of notification of the occurrence by the
reporter:

(1) the preliminary results of the analysis performed pursuant
to paragraph (a), if any; and

(2) any action to be taken pursuant to paragraph (b) of this
section.

The service provider shall transmit to the DGCA the final results of the

analysis, where required, as soon as they are available and, in principle,
no later than three months from the date of notification of the occurrence.

The DGCA may request service provider to transmit to it the preliminary or
final results of the analysis of any occurrence of which it has been notified

but in relation to which it has received no follow-up or only the
preliminary results.

(e) For each occurrence or group of occurrences monitored in accordance with
19.67 paragraph (d) of this Part, the DGCA shall have access to the

analysis made and shall appropriately monitor action taken by the service
provider for which it is respectively responsible.

If DGCA concludes that the implementation and the effectiveness of the

reported action is inappropriate to address actual or potential safety
deficiencies, it shall ensure that additional appropriate action is taken and
implemented by the relevant service provider.
C.3

SAFETY DATA AND SAFETY INFORMATION PROTECTION

19.69

Confidentiality and appropriate use of information

(a) The Service Provider shall take the necessary measures to
ensure

the

appropriate

confidentiality of the

details of

occurrences received by them pursuant to 19.57 and 19.59.

Each service provider shall process personal data only to the
extent necessary for the purposes of this Regulation.

(b) Information derived from occurrence reports shall be used only
for the purpose for which it has been collected.

Service provider shall not make available or use the information
on occurrences:
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(1) in order to attribute blame or liability; or
(2)

for

any

purpose

other

than

the

maintenance

or

improvement of aviation safety.

19.71

Protection of the information source

(a)

For the purposes of this section, 'personal details' includes in
particular names or addresses of the aviation personnel.

(b)

Each service provider shall ensure that all personal details are
made available to staff of that service provider other than
persons designated in accordance with section 19.57 paragraph
(a) of this Part only where absolutely necessary in order to

investigate occurrences with a view to enhancing aviation safety.
Misidentified

information

shall

be

disseminated

within

the

service provider as appropriate.
(c)

If disciplinary or administrative proceedings are instituted under

national law, information contained in occurrence reports shall
not be used against:

(1)

the reporters; or

(2)

the persons mentioned in occurrence reports.

The first subparagraph shall not apply in the cases referred to
paragraph (d) of this section.

(d) Except where paragraph (e) of this section applies, employees
and contracted personnel who report or are mentioned in
occurrence reports collected in accordance with 19.57 and 19.59

shall not be subject to any prejudice by their employer or by the
service provider for which the services are provided on the basis

of the information supplied by the reporter.
(e)

The protection under paragraphs (c) and (d) of this section shall
not apply to any of the following situations:

(1)

in cases of negligence, willful violations, and destructives
act;

(2)

where there has been a

manifest, severe and serious

disregard of an obvious risk and profound failure of

professional responsibility to take such care as is evidently
required in the circumstances, causing foreseeable damage
to a person or property, or which seriously compromises the
level of aviation safety.
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(f)

Each

service provider shall,

after consulting its staff

representatives, adopt internal rules describing how 'just
culture' principles, in particular the principle referred to
paragraph (h) of this section, are guaranteed and implemented
within that service provider.
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APPENDIX AFRAMEWORK FOR ASAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)
This appendix specifies the framework for the implementation and
maintenance of an SMS. The framework comprises four components and twelve
elements as the minimum requirements for SMS implementation:
1.

Safety policy and objectives
1.1

1.2

Management commitment

Safety accountability and responsibilities

1.3 Appointment of key safety personnel

1.4 Coordination of emergency response planning
1.5

2.

SMS documentation

Safety risk management
2.1

Hazard identification

2.2 Safety risk assessment and mitigation
3

Safety assurance

3.1 Safety performance monitoring and measurement
3.2 The management of change
3.3
4.

1.

Continuous improvement of the SMS

Safety promotion
4.1

Training and education

4.2

Safety communication

Safety policy and objectives
1.1 Management commitment

1.1.1 The service provider shall define its safety policy in accordance
with international and national requirements.
The safety policy shall:

a)

reflect organizational commitment regarding safety,
including the promotion of a positive safety culture;

b)

include a clear statement about the provision of the

necessary resources for the implementation of the safety
policy;

c)
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d)

clearly indicate which types of behaviours are
unacceptable related to the service provider's aviation
activities and include the circumstances under which

disciplinary action would not apply;
e)

be signed by the accountable executive of the
organization;

f)

be communicated, with visible endorsement, throughout
the organization; and

g)

be periodically reviewed to ensure it remains relevant and

appropriate to the service provider.

1.1.2

Taking due account of its safety policy, the service provider
shall define safety objectives.
The safety objectives shall:

a)

form the basis for safety performance monitoring and
measurement as required by 3.1.2;

b)

reflect the service provider's commitment to maintain or
continuously improve the overall effectiveness of the
SMS;

c)

be communicated throughout the organization; and

d)

be periodically reviewed to ensure they remain relevant
and appropriate to the service provider.

1.2 Safety accountability and responsibilities
The service provider shall:

a)

identify the accountable executive who, irrespective of other
functions, is accountable on behalf of the organization, for the
implementation and maintenance of an effective SMS;

b)

clearly define lines of safety accountability throughout the
organization, including a direct accountability for safety on the
part of senior management;

c)

identify the responsibilities of all members of management,

irrespective of other functions, as well as of employees, with
respect to the safety performance of the SMS organization;
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d)

document

and

communicate

safety

accountability,

responsibilities, and authorities throughout the organization;
and

e)

define the levels of management with authority to

make

decisions regarding safety risk tolerability.

1.3

Appointment of key safety personnel

The

service

provider shall appoint a

safety

manager who

is

responsible for the implementation and maintenance of the SMS.

Note.— Depending on the size of the service provider and the

complexity of its aviation products or services, the responsibilities for

the implementation and maintenance of the SMS may be assigned to
one or more persons, fulfilling the role of safety manager, as their sole
function or combined with other duties, provided these do not result
in any conflicts of interest.

1.4

Coordination of emergency response planning

The service provider required to establish and maintain an emergency
response plan for accidents and incidents in aircraft operations and

other aviation emergencies shall ensure that the emergency response
plan is properly coordinated with the emergency response plans of
those organizations it must interface with during the provision of its
products and services.

1.5

SMS documentation

1.5.1 The service provider shall develop and maintain SMS manual
that describes its:

a)

safety policy and objectives;

b)

SMS requirements;

c)

SMS processes and procedures; and

d)

accountability, responsibilities and authorities for SMS
processes and procedures;
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1.5.2 The

service provider shall develop and

maintain SMS

operational records as part of its SMS documentation.

Note.— Depending on the size of the service provider and the
complexity of its aviation products or services, the SMS

manual and SMS operational records may be in the form of

stand-alone documents or may be integrated with other

organizational documents (or documentation) maintained by
the service provider.

2.

Safety risk management
2.1

Hazard identification

2.1.1 The service provider shall develop and maintain a process to

identify hazards associated with its aviation products or
services.

2.1.2 Hazard identification shall be based on a combination of

reactive, and proactive methods.

2.2 Safety risk assessment and mitigation

The service provider shall develop and maintain a process that
ensures analysis, assessment and control of the safety risks
associated with identified hazards.

Note.— The process may include predictive methods of safety data
analysis.

3.

Safety assurance

3.1 Safety performance monitoring and measurement

3.1.1 The service provider shall develop and maintain the means to

verify the safety performance of the organization and to
validate the effectiveness of safety risk controls.
Note— An internal audit process is one means to monitor

compliance with safety regulations, the foundation upon
which SMS is built, and assess the effectiveness of these
safety risk controls and the SMS.

3.1.2 The service provider's safety performance shall be verified in

reference to the safety performance indicators and safety
performance

targets

of the SMS

organization's safety objectives.
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3.2 The management of change

The service provider shall develop and maintain a process to identify
changes which may affect the level of safety risk associated with its

aviation products or services and to identify and manage the safety
risks that may arise from those changes.

3.3 Continuous improvement of the SMS
The service provider shall monitor and assess its SMS processes to
maintain or continuously improve the overall effectiveness of the
SMS.

4.

Safety promotion
4.1 Training and education

4.1.1 The service provider shall develop and maintain a safety
training programme that ensures that personnel are trained
and competent to perform their SMS duties.

4.1.2

The

scope

of the

safety

training programme

shall

be

appropriate to each individual's involvement in the SMS.

4.2 Safety communication
The service provider shall develop and maintain a formal means for
safety communication that:

a)

ensures personnel are aware of the SMS to a degree
commensurate with their positions;

b)

conveys safety-critical information;

c)

explains why particular actions are taken to improve safety;
and

d)
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APPENDIX B LIST CLASSIFYING OCCURRENCES IN CIVIL AVIATION TO BE
MANDATORILY REPORTED

1.

Air operator
a.

near collisions requiring an avoidance maneuver to avoid a collision
or an unsafe situation or when an avoidance action would have been

appropriate;

b.

controlled flight into terrain only marginally avoided;

c.

aborted take-offs on a closed or engaged runway, on a taxiwayl or
unassigned runway;

d.

take-offs from a closed or engaged runway, from a taxiwayl or
unassigned runway;

e.

landings or attempted landings on a closed or engaged runway, on a
taxiwayl or unassigned runway;

f.

gross failure to achieve predicted performance during take-off or
initial climb;

g.

fires

and

smoke

compartments

in

the

or engine

passenger
fires,

even

compartment
though

such

or

cargo

fires

were

extinguished by the use of extinguishing agents;

h.

events requiring the emergency use of oxygen by the flight crew;

i.

aircraft structural failures or engine disintegrations, including
uncontained turbine engine failures, not classified as an accident;

j.

multiple malfunctions of one or more aircraft systems seriously
affecting the operation of the aircraft;

k.

flight crew incapacitation in flight;

1.

fuel quantity requiring the declaration of an emergency by the pilot;

m.

runway incursions classified with severity A. The Manual on the
Prevention of Runway Incursions (Doc 9870) contains information on
severity classifications;

n.

take-off or landing incidents such as under-shooting, overrunning or
running off the side of runways;

o.

system

failures,

weather

phenomena,

operations

outside

the

approved flight envelope or other occurrences which could have

caused difficulties controlling the aircraft;

p.

failures of more than one system in a redundancy system mandatory
for flight guidance and navigation.
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2.

Maintenance organization

Any

airframe,

engine,

propeller,

component

or

system

defect/malfunction/damage found during scheduled or unscheduled
aircraft (airframe/engines/components)

maintenance activities which

could possibly lead to an aircraft operational accident or serious incident
(if not promptly rectified).

3.

Design and manufacturing organizations

Any design- or manufacturing-related deficiency/defect/malfunction of
product or services discovered by or brought to the attention of the
design/manufacturing organization which is deemed to warrant the

possible

issue

of

an

emergency

airworthiness

directive

(EAD),

airworthiness directive (AD) or alert service bulletin (ASB).
4.

Aerodrome operator

a.

runway incursion (with no ATC involvement);

b.
c.

runway excursion/overshoot (with no ATC involvement);
failure or significant malfunction of airfield lighting;

d.

damage to the aircraft or engine resulting from contact or ingestion of
foreign objects or debris on runway or taxiway;

e.

5.

incidents within the aerodrome boundary involving damage to aircraft
or with potential impact on aircraft ground movement safety.

ANS/CNS provider

a.

Any
ANS/CNS-related
equipment
or
system
defect/malfunction/damage discovered
during operation or
equipment maintenance which could possibly lead to an aircraft
operational accident or serious incident;

b.

unauthorized penetration of airspace;

c.

aircraft near CFIT;

d.

significant level bust incidents;

e.

loss of separation incidents;

f.

runway incursion (involving ATC communication);

g.

runway excursion/overshoot (involving ATC communication);

h.

any other ANS-related deficiency/defect/ malfunction as reported to
(and verified by) the ANS/CNS operator and which is deemed to have
an impact on the safety of air navigation.
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APPENDIX C LIST OF REQUIREMENTS APPLICABLE TO THE MANDATORY
AND VOLUNTARY OCCURRENCE REPORTING SCHEMES

1.

COMMON MANDATORY DATA FIELDS

When entering, in their respective databases, information on every
occurrence mandatorily reported and, to the best extent possible, every
occurrence voluntarily reported, service provider and the DGCA must
ensure that occurrence reports recorded in their databases contain at
least the following information:
(1)

Headline
—

(2)

(3)

Filing Information
—

Responsible Entity

—

File Number

—

Occurrence Status

When
—

(4)

(5)

(6)

(7)
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UTC Date

Where
—

State/Area of Occurrence

—

Location of Occurrence

Classification
—

Occurrence Class

—

Occurrence Category

Narrative
—

Narrative Language

—

Narrative

Events
—

(8)

Headline

Event Type

Risk classification
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2.

SPECIFIC MANDATORY DATA FIELDS
2.1.

Aircraft-related data fields

When entering, in their respective databases, information on every
occurrence mandatorily reported and, to the best extent possible,
every occurrence voluntarily reported, service provider and DGCA
must ensure that occurrence reports recorded in their databases
contain at least the following information:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Aircraft Identification
—

State of Registry

—

Make/ Model/ Series

—

Aircraft serial number

—

Aircraft Registration

—

Call sign

Aircraft Operation
—

Operator

—

Type of operation

Aircraft Description

—

Aircraft Category

—

Propulsion Type

—

Mass Group

History of Flight
—

Last Departure Point

—

Planned Destination

—

Flight Phase

Weather
—

2.2.

Weather relevant

Data fields relating to air navigation services
When entering, in their respective databases, information on every
occurrence mandatorily reported and, to the best extent possible,
every occurrence voluntarily reported, service provider and DGCA
must ensure that occurrence reports recorded in their databases

contain at least the following information:
(1)

(2)
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ATM relation
—

ATM contribution

—

Service affected (effect on ATM service)

ATS Unit Name
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2.2.1. Separation Minima Infringement/Loss of Separation and
Airspace Infringement-related data fields
When entering, in their respective databases, information
on every occurrence mandatorily reported and, to the best

extent possible, every occurrence voluntarily reported,
service provider and DGCA must ensure that occurrence
reports recorded in their databases contain at least the

following information:
(1)

2.3.

Airspace
—

Airspace type

—

Airspace class

—

FIR/UIR name

Aerodrome-related data fields

When entering, in their respective databases, information on every
occurrence mandatorily reported and, to the best extent possible,
every occurrence voluntarily reported, service provider and DGCA
must ensure that occurrence reports recorded in their databases
contain at least the following information:

2.4.

(1)

Location Indicator (ICAO indicator of the airport)

(2)

Location on the aerodrome

Aircraft damage or personal injury-related data fields

When entering, in their respective databases, information on every
occurrence mandatorily reported and, to the best extent possible,
every occurrence voluntarily reported, service provider and DGCA
must ensure that occurrence reports recorded in their databases

contain at least the following information:
(1)
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Severity
—

Highest Damage

—

Injury Level
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(2)

Injuries to persons

—

Number of injuries on ground (fatal, serious, minor)

—

Number of injuries on aircraft (fatal, serious, minor)

Note:

The data fields must be completed with the information requested.
If it is not possible for the DGCA to include that information
because it has not been provided by the service provider or the
reporter, the data field may be completed with the value "unknown'.

However, with a view to ensuring that the appropriate information
is transmitted, use of that 'unknown' value should, to the best

extent possible, be avoided, and the report should, where possible,
be completed with the information later.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
IRO HUKUM

ARI RAH VYU

tama Muda (IV/c)
9620620 198903 2 010
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1105, 2017

KEMENHUB. Standar Kesehatan dan Sertifikasi
Personel Penerbangan. Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil Bagian 67.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67
(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG
STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa

dalam

Undang-Undang

rangka
Nomor

melaksanakan
1

Tahun

amanah

2009

tentang

Penerbangan, terkait dengan kesehatan personel
penerbangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap
perkembangan teknologi dan persyaratan standar
kesehatan penerbangan dari organisasi penerbangan
internasional serta guna menjamin keselamatan dan
keamanan penerbangan;
b.

bahwa

dalam

terkait

dengan

melaksanakan
operasional

kegiatan

yang

penerbangan,

setiap

personel penerbangan wajib disertifikasi.
c.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil
Aviatin Safety Regulation Part 67) tentang Standar
Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;
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Mengingat
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:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Penerbangan (Lembaran Negara

tentang

Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan

dan

Keselamatan

Penerbangan

(Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4075);
3.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Perhubungan

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.

Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor

PM

59

Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang
Inspektur

Penerbangan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana
diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor

PM

59

Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang
Inspektur

Penerbangan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);
6.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 186
Tahun

2015

Penyelenggara
Penerbangan

tentang

Penunjukan

Pengujian
(Berita

Negara

(Designated)

Kesehatan

Personel

Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1824);
7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan
Perubahan

Nomor
Kedua

44
atas

Tahun

2017tentang

Peraturan

Menteri

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
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Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 816);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

PERATURAN

MENTERI

PERHUBUNGAN

PERATURAN

KESELAMATAN

TENTANG

PENERBANGAN

SIPIL

BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART
67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI
PERSONEL PENERBANGAN.
Pasal 1
Memberlakukan

Peraturan

Keselamatan

Penerbangan

Sipil Bagian 67 (Civil Aviation Safety Regulation Part 67)
tentang

Standar

Kesehatan

dan

Sertifikasi

Personel

Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 2
Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan
Penerbangan

Sipil

Bagian

67

(Civil

Aviation

Safety

Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan dan
Sertifikasi Personel Penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara.
Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 tentang
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 67) tentang Standar Kesehatan dan
Sertifikasi Personel Penerbangan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 4
Sertifikat

Kesehatan

yang

diterbitkan

sebelum

Peraturan Menteri ini, dianggap berlaku sampai dengan
habis masa berlakunya.
Pasal 5
Direktur

Jenderal

Perhubungan

Udara

melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

pengundangan

orang

mengetahuinya,

Peraturan

Menteri

memerintahkan
ini,

dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017
MENTERI

PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
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MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2),
Pasal 346

ayat (4),

dan Pasal

365 ayat

(2)

Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

Tahun

2009

tentang

Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan
Perkeretaapian;
Mengingat

:

1.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

1970

tentang

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun

1970 Nomor

1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Nomor 2918);
2.

Undang-Undang

Nomor 13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4279);
3.

Undang-Undang

Nomor 23

Tahun

2007

tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4722);
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4.

2

Undang-Undang
Perlindungan
(Lembaran
Nomor

-

Nomor

dan

Tahun

Pengelolaan

Negara

140,

32

Republik

Tambahan

2009

tentang

Lingkungan

Indonesia

Lembaran

Hidup

Tahun

Negara

2009

Republik

Indonesia Nomor 5059);
5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan

Perkeretaapian

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor

5048)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor

6

Tahun

2017

tentang

Perubahan

atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan

Perkeretaapian

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara

Republik

Indonesia Nomor

5086)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
8.

Peraturan Presiden
Organisasi

Nomor

Kementerian

7 Tahun 2015

Negara

(Lembaran

tentang
Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.

Peraturan Presiden Nomor

40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
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-

10. Peraturan

-

Menteri

Perhubungan

Nomor

PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian

Perhubungan(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor
Perubahan

PM

Keempat

56 Tahun
atas

Perhubungan Nomor PM

2018 tentang

Peraturan Menteri

189 Tahun

2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2018

Nomor 814);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma,

kriteria,

persyaratan,

dan

prosedur

untuk

penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.

Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga
gerak,
dengan

baik

berjalan

sarana

sendiri

maupun

perkeretaapian

lainnya,

dirangkaikan
yang

akan

ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan
perjalanan kereta api.
3.

Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian yang
selanjutnya disingkat SMKP adalah bagian dari sistem
manajemen

penyelenggara

perkeretaapian

secara

keseluruhan dalam rangka meningkatkan keselamatan
perkeretaapian.
4.

Keselamatan

Perkeretaapian

adalah

suatu

selamat dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
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keadaan

4

-

5.

-

Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yang selanjutnya
disebut SDM Perkeretaapian adalah meliputi tenaga
penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga
perawatan,

petugas

pengoperasian

prasarana

perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas
penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan,
petugas

analisis

kecelakaan,

asesor,

dan

tenaga

pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian.
6.

Insiden adalah kondisi kejadian yang berkaitan dengan
keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM
Perkeretaapian yang dapat menimbulkan kerugian.

7.

Kecelakaan Kereta Api adalah adalah peristiwa atau
kejadian

pengoperasian

sarana

kereta

api

yang

mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban
jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
8.

Kecelakaan

Kerja

adalah

kecelakaan

yang

terjadi

berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit
yang timbul karena hubungan kerja.
9.

Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun
kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api
dapat dioperasikan.

10. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat
bergerak dijalan rel.
11. Penyelenggara
prasarana

Perkeretaapian
dan/atau

adalah

penyelenggara

penyelenggara

sarana

perkeretaapian.
12. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak
yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
13. Penyelenggara
usaha

yang

Sarana

Perkeretaapian

mengusahakan

sarana

adalah

badan

perkeretaapian

umum.
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
yang selanjutnya disebut Audit SMKP adalah verifikasi
yang

dilakukan

terdokumentasi

secara

sistematis,

terhadap

SMKP

independen

dan

penyelenggara

perkeretaapian dengan kesesuaian kriteria SMKP yang
telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.
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15. Auditor Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi
kualifikasi keahlian dan memiliki kewenangan untuk
melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan
angkutan,

sumber

daya

manusia

dan

keselamatan

perkeretaapian.
16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
17. Direktur

Jenderal

adalah

Direktur

Jenderal

Perkeretaapian.
Pasal 2
Penyusunan dan penerapan SMKP bertujuan untuk:
a.

meningkatkan

Keselamatan

Perkeretaapian

yang

terencana, terstruktur, terukur dan terintegrasi;
b.

mencegah terjadinya Insiden dan/atau Kecelakaan Kereta
Api; dan

c.

menciptakan

tempat

dan

lingkungan

kerja

SDM

Perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, dan efisien.
BAB II
PENYUSUNAN, PENERAPAN DAN PELAPORAN SMKP
Pasal 3
(1)

Setiap Penyelenggara Perkeretaapian wajib menyusun,
menerapkan

dan

menyampaikan

laporan

penerapan

SMKP meliputi:
a.

penetapan kebijakan Keselamatan Perkeretaapian;

b.

perencanaan Keselamatan Perkeretaapian;

c.

pelaksanaan rencana Keselamatan Perkeretaapian;

d.

pemantauan

dan

evaluasi

kinerja

Keselamatan

Perkeretaapian; dan
e.
(2)

peninjauan dan peningkatan kinerja SMKP.

Laporan penerapan SMKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara
berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
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(3)

Penyusunan,
penerapan

6

-

penerapan

SMKP oleh

dan

penyampaian

laporan

masing-masing Penyelenggara

Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada pedoman tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB III
AUDIT SMKP
Pasal 4
(1)

Untuk membuktikan penerapan SMKP Penyelenggara
Perkeretaapian, dilakukan Audit SMKP.

(2)

Audit

SMKP

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan oleh Auditor Perkeretaapian yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal.
(3)

Audit

SMKP

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

meliputi:
a.

kebijakan dan komitmen keselamatan;

b.

pembuatan

dan

pendokumentasian

rencana

Keselamatan Perkeretaapian;
c.

pengendalian

perancangan

dan

pengendalian

kontrak;
d.

pengendalian atas kesalahan faktor manusia;

e.

pengendalian dokumen;

f.

pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;

g.

keselamatan dan keamanan operasional Kereta Api
dan proses kerja SDM Perkeretaapian;
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h.

standar pemantauan;

i.

keselamatan sistem rekayasa dan operasional;

j.

manajemen tanggap darurat;

k.

komunikasi dan koordinasi sistem keselamatan;

l.

pelaporan potensi bahaya dan kecelakaan;

m.

pengelolaan terhadap pengangkutan material;

n.

pengumpulan dan penggunaan data;

o.

budaya keselamatan;

-
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p.

audit internal SMKP; dan

q.

pengembangan keterampilan dan kemampuan SDM
Perkeretaapian.

(4)

Selain

dilakukan

Audit

SMKP,

pengawasan

dapat

dilakukan pada kegiatan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf f.
(5)

Pedoman

pelaksanaan

Audit

SMKP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam kriteria yang
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
(1)

Audit SMKP dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 2 (dua) tahun.

(2)

Audit SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dalam kondisi tertentu.

(3)

Laporan hasil audit SMKP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditor Perkeretaapian
kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan
kepada pimpinan Penyelenggara Perkeretaapian.

(4)

Dalam

hal

laporan

hasil audit

SMKP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat rekomendasi perbaikan,
Penyelenggara

Perkeretaapian

wajib

menindaklanjuti

rekomendasi dalam laporan hasil audit.
BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 6
(1)

Penyelenggara Perkeretaapian yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi

administratif

sebagaimana

dimaksud

ayat (1) diberikan dengan tahapan berupa:

7777

a.

peringatan tertulis;

b.

pembekuan izin operasi; dan

c.

pencabutan izin operasi.

pada

-
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Pasal 7
(1)

Pengenaan

sanksi

administratif

berupa

peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturutturut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender.
(2)

Dalam

hal

Penyelenggara

Perkeretaapian

tidak

melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka
waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(1)

dikenai

sanksi

administratif

berupa

pembekuan izin operasi untuk jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender.
(3)

Penyelenggara Perkeretaapian yang tidak melaksanakan
kewajibannya

setelah

berakhirnya

pembekuan

izin

operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan izin operasi.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8
(1)

Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas SMKP
Penyelenggara

Prasarana

Perkeretaapian

dan

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
(2)

Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a.

audit penerapan SMKP;

b.

bimbingan teknis SMKP; dan/atau

c.

pengawasan terhadap penerapan SMKP.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Setiap Penyelenggara Perkeretaapian wajib menyesuaikan
SMKP dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling
lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 963
Salinan sesuai dengan aslinya
5IRO HUKUM,

cama Muda (IV/c)
11023 199203 1 003
7779
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM

MANAJEMEN

KESELAMATAN

PERKERETAAPIAN

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

A.

PENETAPAN KEBIJAKAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
1.

Penyusunan

kebijakan

keselamatan

perkeretaapian

dilakukan

melalui:
a.

tinjauan

awal

kondisi

Keselamatan

Perkeretaapian;

dan

keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
b.

proses konsultasi antara pihak manajemen penyelenggara
perkeretaapian,

dengan

ahli

K3,

dan

perwakilan

SDM

Perkeretaapian.
2.

Kebijakan Keselamatan Perkeretaapian paling sedikit memuat:
a.

visi penyelenggara perkeretaapian;

b.

tujuan penyelenggara perkeretaapian;

c.

komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan keselamatan
perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM perkeretaapian;

d.

program

kerja

memastikan

penyelenggara

keselamatan

perkeretaapian

perkeretaapian

dan

untuk

keselamatan

kerja SDM perkeretaapian.
3.

Penetapan kebijakan keselamatan perkeretaapian harus:
a.

disahkan oleh pimpinan penyelenggara perkeretaapian;

b.

tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;

c.

secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran keselamatan
perkeretaapian;

d.

dijelaskan dan

disebarluaskan

kepada

seluruh SDM

penyelenggara perkeretaapian, tamu, kontraktor, pemasok, dan
pengguna jasa;
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e.

terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;

f.

bersifat dinamik; dan

g.

ditinjau

ulang

secara

berkala

untuk

menjamin

bahwa

kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang
terjadi dalam penyelenggara perkeretaapian dan peraturan
perundang-undangan.
4.

Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan
huruf g, pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus:
a.

menempatkan

unit

kerja

yang

membidangi

keselamatan

perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian
pada posisi yang dapat menentukan keputusan penyelenggara
perkeretaapian;
b.

menyediakan anggaran, SDM yang berkualitas dan fasilitas
pendukung lain yang diperlukan di bidang

keselamatan

perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
c.

menetapkan
wewenang

personil
dan

keselamatan

yang

kewajiban

mempunyai
yang jelas

tanggung

jawab,

dalam

penanganan

perkeretaapian dan keselamatan

kerja SDM

Perkeretaapian
d.

membuat

perencanaan

keselamatan

perkeretaapian

dan

keselamatan kerja SDM Perkeretaapian yang terkoordinasi;
e.

melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan
keselamatan

perkeretaapian dan keselamatan

kerja SDM

Perkeretaapian.
5.

Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e
diadakan peninjauan ulang secara teratur.

6.

Setiap tingkat pimpinan dalam Penyelenggara perkeretaapian harus
menunjukkan komitmen terhadap keselamatan perkeretaapian dan
keselamatan kerja SDM Perkeretaapian sehingga SMKP berhasil
diterapkan dan dikembangkan.

7.

Setiap SDM Perkeretaapian dan setiap orang yang berada di wilayah
operasional

kereta

api

dan/atau

Perkeretaapian

harus

berperan

mengendalikan

pelaksanaan

serta

keselamatan

keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
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lingkungan

kerja

SDM

menjaga

dan

perkeretaapian

dan

dalam

-

B.
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PERENCANAAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
1.

Penyelenggara

perkeretaapian

menyusun

rencana

keselamatan

perkeretaapian berdasarkan:
a.

hasil penelaahan awal
hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi
keselamatan

perkeretaapian

Perkeretaapian

dan

penyelenggara

keselamatan

perkeretaapian

kerja

SDM

yang

telah

dilakukan pada penyusunan kebijakan.
b.

identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.

c.

peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
peraturan

perundang-undangan

dan

persyaratan

lainnya

harus:
1)

ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi
oleh penyelenggara perkeretaapian; dan

2)
d.

disosialisasikan kepada seluruh SDM Perkeretaapian.

sumber daya yang dimiliki
dalam menyusun perencanaan keselamatan perkeretaapian
penyelenggara

perkeretaapian

harus

mempertimbangkan

sumber daya yang dimilikinya yang meliputi tersedianya
sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas pendukung
serta dana.
2.

Rencana

Keselamatan

Perkeretaapian

yang

disusun

oleh

Penyelenggara perkeretaapian paling sedikit memuat
a.

tujuan dan sasaran
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali
secara teratur sesuai dengan perkembangan,
tujuan

dan

keselamatan

sasaran
kerja

keselamatan

SDM

Perkeretaapian

memenuhi kualifikasi:

7782

perkeretaapian

1)

dapat diukur;

2)

satuan /indikator pengukuran; dan

3)

sasaran pencapaian.

paling

dan
sedikit

-

dalam
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menetapkan

-

tujuan

dan

sasaran

keselamatan

perkeretaapian, pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus
berkonsultasi dengan:
1)

perwakilan SDM Perkeretaapian;

2)

ahli K3;

3)

unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian;
dan

4)
b.

pihak-pihak lain yang terkait.

skala prioritas
skala

prioritas

keselamatan

merupakan

urutan

perkeretaapian

dan

berdasarkan

keselamatan

prioritas

kerja

SDM

Perkeretaapian berdasarkan tingkat risiko, dimana operasional
kereta api dan pekerjaan SDM Perkeretaapian yang mempunyai
tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.
c.

upaya pengendalian bahaya
upaya pengendalian bahaya,

dilakukan berdasarkan hasil

penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan
penggunaan alat pelindung diri.
d.

penetapan sumber daya
penetapan

sumber

daya

dilaksanakan

untuk

menjamin

tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas
pendukung

serta dana yang

keselamatan

perkeretaapian

memadai

dan

agar

keselamatan

pelaksanaan
kerja

SDM

Perkeretaapian dapat terlaksana dengan baik
e.

jangka waktu pelaksanaan
dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka
waktu pelaksanaan.

f.

indikator pencapaian
dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan
dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian
kinerja keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja
SDM Perkeretaapian yang sekaligus merupakan informasi
mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMKP.
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g.
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sistem pertanggungjawaban
sistem

pertanggungjawaban

harus

ditetapkan

dalam

pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan
tingkat

manajemen

penyelenggara

perkeretaapian

yang

bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat
dilaksanakan.
peningkatan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan
kerja SDM Perkeretaapian akan efektif apabila semua pihak
dalam penyelenggara perkeretaapian didorong untuk berperan
serta

dalam

memiliki

penerapan

budaya

mendukung

dan

berdasarkan

dan

pengembangan

penyelenggara
memberikan

hal

perkeretaapian

kontribusi

tersebut

SMKP,

pimpinan

dan
yang

bagi

SMKP.

penyelenggara

perkeretaapian harus:
1)

menentukan,

menunjuk,

mengkomunikasikan

mendokumentasikan

tanggung

jawab

di

dan
bidang

keselamatan perkeretaapian serta keselamatan kerja SDM
Perkeretaapian

dan

wewenang

untuk

bertindak

dan

menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan
manajemen SDM Perkeretaapian;
2)

mempunyai

prosedur

untuk

memantau

dan

mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab
yang

berpengaruh

terhadap

sistem

dan

program

keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM
Perkeretaapian; dan
3)

memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap
kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

3.

Penyelenggara
keselamatan
Jenderal.
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perkeretaapian
Perkeretaapian

harus
secara

menyampaikan
berkala

kepada

rencana
Direktur
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C.

-

PELAKSANAAN RENCANA KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
Pelaksanaan rencana keselamatan perkeretaapian harus dilaksanakan
oleh penyelenggara perkeretaapian dengan:
1.

menyediakan sumber daya manusia yang meliputi kegiatan:
a.

prosedur pengadaan sumber daya manusia
dalam

penyediaan

sumber

daya

manusia,

Penyelenggara

perkeretaapian harus membuat prosedur pengadaan secara
efektif, meliputi:
1)

pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan
memiliki

kompetensi

kerja

serta

kewenangan

yang

dibuktikan melalui:
a)

sertifikat

yang

diterbitkan

oleh

instansi

yang

berwenang; dan
b)

surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan
dari instansi yang berwenang.

2)

pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada
dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan;

3)

penyusunan

peraturan

perkeretaapian

untuk

internal

penyelenggara

mengkomunikasikan

informasi

tentang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan
kerja SDM Perkeretaapian secara efektif;
4)

penyusunan

peraturan

internal

penyelenggara

perkeretaapian untuk dapat memperoleh pendapat dan
saran para ahli K3 dan personil yang memahami tentang
keselamatan perkeretaapian; dan
5)

penyusunan

peraturan

perkeretaapian

untuk

internal
pelaksanaan

penyelenggara
konsultasi

dan

keterlibatan SDM Perkeretaapian secara aktif.
b.

konsultasi, motivasi dan kesadaran
dalam

menunjukkan

komitmennya

terhadap

keselamatan

perkeretaapian, pimpinan penyelenggara perkeretaapian dapat
melakukan konsultasi, pemberian motivasi dan peningkatan
kesadaran

akan

keselamatan

dengan

melibatkan

SDM

Perkeretaapian maupun pihak lain yang terkait di dalam
penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMKP, sehingga
semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.
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dalam

melakukan

peningkatan

-

konsultasi,

kesadaran

perkeretaapian

harus

pemberian

SMKP,

memberi

motivasi

pimpinan

dan

penyelenggara

pemahaman

kepada

SDM

Perkeretaapian tentang potensi dan sumber bahaya pada
pengoperasian kereta api dan potensi bahaya pekerjaan SDM
Perkeretaapian terkait dengan aspek fisik, kimia, ergonomi,
radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai
dan melukai pada saat SDM Perkeretaapian bekerja, serta
pemahaman tentang sumber bahaya tersebut,
pemahaman
mencegah

tersebut
tindakan

kecelakaan

kereta

bertujuan
yang

api

untuk

mengarah

dan/atau

mengenali

terjadinya

kecelakaan

dan

insiden

kerja

SDM

Perkeretaapian.
c.

tanggung j awab
bentuk

tanggung jawab

dalam

pelaksanaan

keselamatan

perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian,
penyelenggara perkeretaapian melaksanakan:
1)

menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan
personil

penanggungjawab

perkeretaapian

dan

di

bidang

keselamatan

keselamatan
kerja

SDM

Perkeretaapian;
2)

menunjuk SDM yang berwenang untuk bertindak dan
menjelaskan

tentang

SMKP kepada

manajemen,

SDM Perkeretaapian,

semua tingkatan

SDM penyelenggara

perkeretaapian, kontraktor, sub kontraktor, dan pengguna
Jasa
3)

pimpinan unit kerja penyelenggara perkeretaapian yang
ditunjuk harus memastikan bahwa SMKP telah diterapkan
dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan;

4)

penyelenggara perkeretaapian harus mampu mengenali
kemampuan SDM Perkeretaapian dengan baik sebagai
sumber

daya

dapat

ditunjuk

pendelegasian wewenang dan

untuk

tanggung jawab

menerapkan dan mengembangkan SMKP;
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menerima
dalam
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5)

prosedur

untuk
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memantau

dan

mengkomunikasikan

setiap perubahan penanggung jawab yang berpengaruh
terhadap sistem dan program keselamatan perkeretaapian
dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian; dan
6)

memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap
kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

d.

pelatihan dan kompetensi kerja
pelatihan dan kompetensi SDM Perkeretaapian, dilakukan
dengan melakukan proses identifikasi dan proses dokumentasi
standar kompetensi.
standar kompetensi dapat diidentifikasi dan dikembangkan
sesuai kebutuhan dengan:
1)

menggunakan standar kompetensi yang ada;

2)

memeriksa uraian tugas dan jabatan;

3)

menganalisis tugas kerja;

4)

menganalisis hasil pemeriksaan dan audit; dan

5)

meninjau ulang laporan insiden dan/atau kecelakaan
kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian

hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar
penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan
menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan
penilaian kinerja.
2.

menyediakan fasilitas pendukung yang memadai
proses penyediaan fasilitas pendukung yang memadai meliputi:
a.

unit kerja yang bertanggung jawab di bidang keselamatan
perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian
penyelenggara
kerja

yang

perkeretaapian wajib

membidangi

membentuk kelompok

keselamatan

perkeretaapian

dan

keselamatan SDM Perkeretaapian yang merupakan wadah
kerjasama

dan

perkeretaapian
mengembangkan

komunikasi

dan

SDM

kerjasama

antara

Perkeretaapian
dan

partisipasi

penyelenggara
untuk

dalam

efektif dalam

penerapan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja
SDM Perkeretaapian.
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keanggotaan kelompok kerja yang membidangi keselamatan
perkeretaapian terdiri atas unsur manajemen penyelenggara
perkeretaapian dan SDM Perkeretaapian yang susunannya
terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
kelompok kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian
mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik
diminta

maupun

tidak

kepada

pimpinan

penyelenggara

perkeretaapian mengenai masalah keselamatan perkeretaapian
dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
b.

anggaran
penyelenggara perkeretaapian harus mengalokasikan anggaran
untuk

pelaksanaan

keselamatanperkeretaapian

dan

keselamatan kerja SDM Perkeretaapian secara menyeluruh
untuk:
1)

keselamatan operasional kereta api;

2)

keselamatan kerja SDM Perkeretaapian

3)

keberlangsungan

organisasi/unit

yang

membidangi

keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM
Perkeretaapian;
4)

pelatihan

SDM

Perkeretaapian

dalam

mewujudkan

kompetensi kerja; dan
5)

pengadaan

fasilitas

pendukung

keselamatan

perkeretaapian antara lain suku cadang prasarana dan
sarana

perkeretaapian,

peralatan

kerja

SDM

Perkeretaapian, alat evakuasi, peralatan pengendalian,
dan peralatan pelindung diri.
c.

prosedur

operasi/kerja,

informasi,

dan

pelaporan

serta

pendokumentasian
1)

Standar Operasi Prosedur (SOP) atau instruksi kerja harus
disediakan pada setiap jenis kegiatan operasional kereta
api dan setiap pekerjaan SDM Perkeretaapian. Standar
Operasi Prosedur (SOP) atau instruksi kerja tersebut
dibuat

melalui

perkeretaapian

analisa
dan

berwawasan
keselamatan

Perkeretaapian oleh personil yang kompeten.
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informasi

keselamatan

SDM

-

keselamatan

perkeretaapian

Perkeretaapian

harus

dan

menjamin

pemenuhan kebutuhan untuk:
a)

mengkomunikasikan hasil dari pemantauan terhadap
sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang
manajemen

kepada semua

penyelenggara

perkeretaapian

pihak
yang

dalam

bertanggung

jawab dan memiliki andil dalam kinerja penyelenggara
perkeretaapian;
b)

melakukan

identifikasi dan

menerima

informasi

keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja
SDM

Perkeretaapian

dari

luar

penyelenggara

perkeretaapian; dan
c)

menjamin

bahwa informasi

keselamatan

perkeretaapian dan keselamatan SDM Perkeretaapian
yang terkait, telah dikomunikasikan kepada pihak
lain di luar penyelenggara perkeretaapian sesuai
dengan kebutuhan.
informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:
a)

peraturan

perundangan-undangan

tentang

keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja
SDM Perkeretaapian;
b)

sistem izin pengoperasian kereta api dan sistem izin
melaksanakan kerja SDM Perkeretaapian;

c)

hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko
serta sumber bahaya pada pengoperasian kereta api
dan proses kerja SDM Perkeretaapian;

d)

kegiatan

pelatihan

tentang

keselamatan

perkeretaapian dan kompetensi SDM Perkeretaapian;
e)

kegiatan

pemeriksaan,

perawatan

sarana

dan

prasarana perkeretaapian dan kalibrasi peralatan
pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana
perkeretaapian;
f)

kegiatan

pemantauan

lingkungan

kerja

SDM

Perkeretaapian;
g)

pemantauan terhadap data keselamatan kereta api
dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
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hasil pengkajian dan analisis kecelakaan kereta api
dan/atau

kecelakaan

kerja

SDM

Perkeretaapian,

insiden dan tindak lanjut;

3)

i)

standar keselamatan operasional kereta api;

j)

standar keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;

k)

informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan

l)

hasil audit dan peninjauan ulang SMKP.

prosedur pelaporan informasi harus ditetapkan untuk
menjamin

bahwa

pelaporan

yang

tepat

waktu

dan

memantau pelaksanaan SMKP sehingga kinerjanya dapat
ditingkatkan.
prosedur pelaporan terdiri atas:
a)

prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan
untuk menangani:
(1)

pelaporan

terjadinya

insiden

dan/atau

kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja
SDM Perkeretaapian;
(2)

pelaporan

ketidaksesuaian

dengan

peraturan

perundang-undangan;
(3)

pelaporan kinerja keselamatan perkeretaapian
dan keselamatan SDM Perkeretaapian; dan

(4)

pelaporan identifikasi sumber bahaya terhadap
operasional kereta api dan proses kerja SDM
Perkeretaapian.

b)

prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan
untuk menangani:
(1)

pelaporan

yang

dipersyaratkan

peraturan

perundang-undangan;
(2)

pelaporan kepada instansi yang berwenang dan/
atau

pihak

lain

dipersyaratkan

yang

dalam

terkait
peraturan

sebagaimana
perundang-

undangan; dan
(3)

laporan

harus

manajemen.
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pendokumentasian kegiatan keselamatan perkeretaapian
digunakan untuk:
a)

menunjukkan bahwa kebijakan, tujuan dan sasaran
keselamatan perkeretaapian terintegrasi dengan baik;
dan

b)

menunjukkan bahwa unsur-unsur SMKP yang sesuai
untuk penyelenggara perkeretaapian telah diterapkan.

dalam pengelolaan dokumen kegiatan terkait keselamatan
perkeretaapian,

penyelenggara

perkeretaapian

harus

menjamin bahwa:
a)

dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian
tugas

dan

tanggung

jawab

di

penyelenggara

perkeretaapian;
b)

dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika
diperlukan dapat direvisi;

c)

dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu
disetujui oleh personil yang berwenang;

d)

dokumen versi terbaru harus tersedia di lokasi yang
dianggap perlu;

e)

semua dokumen yang telah usang harus segera
disingkirkan; dan

f)

dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah
dipahami.

d.

instruksi kerja
instruksi

kerja

merupakan

perintah

tertulis

untuk

melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan
keselamatan operasional kereta api dan keselamatan pada
setiap pekerjaan SDM Perkeretaapian.
Kegiatan dalam pelaksanaan rencana keselamatan perkeretaapian paling
sedikit meliputi:
1.

tindakan pengendalian
tindakan

pengendalian

harus

diselenggarakan

oleh

setiap

penyelenggara perkeretaapian terhadap operasional kereta api dan
kegiatan kerja SDM Perkeretapian, yang dapat menimbulkan risiko
kecelakaan

kereta

Perkeretaapian.
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tindakan pengendalian dilakukan dengan meliputi:
a.

penyusunan standar

keselamatan untuk operasional kereta

api dan kegiatan kerja SDM Perkeretaapian;
b.

perancangan dan rekayasa terhadap operasional kereta api dan
lingkungan kerja SDM Perkeretaapian; dan

c.

prosedur

dan

instruksi

kerja

untuk

mengatur

dan

mengendalikan kegiatan operasional kereta api dan kegiatan
kerja SDM Perkeretaapian.
pengendalian risiko kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja
SDM Perkeretaapian dilakukan melalui:
a.

identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
1)

kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi
bahaya; dan

2)

jenis kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja
SDM dan yang mungkin dapat terjadi.

b.

penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko
yang

telah

diidentifikasi

sehingga

digunakan

untuk

menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko
kecelakaan

kereta

api

dan/atau

kecelakaan

kerja

SDM

Perkeretaapian.
c.

tindakan pengendalian dilakukan melalui:
1)

pengendalian

teknis/rekayasa

yang

meliputi

hierarki

pengendalian resiko;

2.

2)

pendidikan dan pelatihan;

3)

insentif, penghargaan dan motivasi diri;

4)

evaluasi melalui audit internal, penyelidikan insiden; dan

5)

penegakan hukum.

perancangan dan rekayasa
tahap perancangan dan rekayasa meliputi:
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e.
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dalam

pelaksanaan

-

perancangan

dan

rekayasa

harus

memperhatikan unsur-unsur:
a.

identifikasi potensi bahaya;

b.

prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan kereta
api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretapian; dan

c.

personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan
diberi wewenang dan tanggung jawab

yang jelas

untuk

melakukan verifikasi persyaratan SMKP.
3.

prosedur dan instruksi kerja
prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang
secara berkala terutama jika terjadi perubahan pada sarana dan
prasarana

perkeretapian,

peralatan,

proses

kerja

SDM

Perkeretaapian dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki
kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
4.

penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
penyelenggara

perkeretaapian

yang

menyerahkan

sebagian

pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain harus menjamin bahwa
pihak lain tersebut memenuhi persyaratan keselamatan. Verifikasi
terhadap persyaratan tersebut dan pemantauan dilakukan oleh
personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung
jawab yang jelas.
5.

pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
pembangunan dan pengadaan barang dan jasa harus:
a.

terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan
kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian;

b.

menjamin agar pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
telah

memenuhi

persyaratan

teknis

dan

persyaratan

keselamatan; dan
c.

pada

saat

barang

dan

jasa

diterima

penyelenggara

perkeretaapian harus menjelaskan kepada semua pihak yang
akan

menggunakan

identifikasi,

barang

dan jasa

tersebut

mengenai

penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan

kereta api dan/atau kecelakaan kerja.
6.

keselamatan dan keamanan operasional kereta api dan SDM
Perkeretaapian
keselamatan dan keamanan operasional kereta api dan proses kerja
SDM Perkeretaapian harus dapat terjamin dengan baik.
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menghadapi keadaan

darurat

kecelakaan

kereta

api,

kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dan bencana
penyelenggara perkeretaapian harus memiliki prosedur sebagai
upaya

menghadapi keadaan

darurat

kecelakaan

kereta

api,

kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dan bencana yang meliputi:
a.

penanganan

keadaan

darurat

kecelakaan

kereta

api,

kecelakaan kerja dan bencana;
b.

normalisasi setelah keadaan darurat kecelakaan kereta api,
kecelakaan kerja dan bencana;

c.

penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang
cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik;
dan

d.

proses penanganan lanjutan
prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara
berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan
untuk

instalasi

yang

mempunyai

bahaya

besar

harus

dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk
mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.
8.

rencana dan pemulihan keadaan darurat
dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat
setiap

penyelenggara

rencana

pemulihan

perkeretaapian
keadaan

harus

darurat

memiliki

secara

prosedur

cepat

untuk

mengembalikan sarana dan prasarana pada kondisi yang normal
dan membantu pemulihan SDM Perkeretaapian yang mengalami
trauma.
9.

koordinasi dan komunikasi
dalam pengoperasian kereta api, penyelenggara perkeretaapian
harus

memiliki

perkeretaapian

nota
lain,

instansi/perusahaan

kesepahaman

penyelenggara
yang

dengan
moda

merupakan

penyelenggara

transportasi

pemilik/pihak

lain,
yang

mengoperasikan infrastruktur non kereta api yang memiliki wilayah
operasi atau infrastruktur yang bersinggungan dengan wilayah
operasional penyelenggara perkeretaapian.
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EVALUASI

KINERJA

KESELAMATAN

PERKERETAAPIAN
Pemantauan

dan

perkeretaapian'dan

evaluasi

terhadap

kecelakaan

kerja

kinerja

SDM

keselamatan

Perkeretaapian

yang

dilaksanakan di penyelenggara perkeretaapian meliputi:
1.

pemeriksaan terhadap potensi bahaya
prosedur pemeriksaan harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya
sesuai dengan tujuan dan sasaran keselamatan perkeretaapian dan
keselamatan

kerja

SDM

Perkeretaapian

serta

frekuensinya

disesuaikan dengan kondisi objek dan mengacu pada peraturan
perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku,
prosedur pemeriksaan secara umum meliputi:
a.

personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan
keahlian yang cukup;

b.

catatan

pemeriksaan

harus

dipelihara

dan

tersedia

bagi

manajemen, SDM Perkeretaapian dan pihak lain yang terkait;
c.

peralatan dan metode yang memadai harus digunakan untuk
menjamin

telah

dipenuhinya

standar

keselamatan

perkeretaapian;
d.

tindakan

perbaikan

harus

dilakukan

segera

pada

saat

ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keselamatan
perkeretapian dari hasil pemeriksaan;
e.

penyelidikan

yang

memadai

menemukan

penyebab

harus

permasalahan

dilaksanakan
dari

suatu

untuk
insiden

dan/atau kecelakaan; dan
f.
2.

hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

audit internal SMKP
a.

audit internal SMKP harus dilakukan secara berkala untuk
mengetahui keefektifan penerapan SMKP;

b.

audit internal SMKP dilaksanakan secara sistematik dan
independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja
dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan;

c.

pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri;
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hasil audit harus digunakan oleh penyelenggara perkeretaapian
dalam proses tinjauan ulang manajemen; dan

e.

hasil temuan dari pelaksanaan pemeriksaan dan audit SMKP
harus

didokumentasikan

dan

digunakan

untuk

tindakan

perbaikan dan pencegahan. Pemeriksaan dan audit SMKP
harus dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif
oleh penyelenggara perkeretaapian.
E.

PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMKP
Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan
guna pencapaian tujuan SMKP, penyelenggara perkeretaapian harus:
1.

melakukan

tinjauan ulang terhadap

penerapan

SMKP secara

berkala; dan
2.

tinjauan ulang SMKP harus dapat mengatasi implikasi Keselamatan
Perkeretaapian terhadap seluruh kegiatan, termasuk yang memiliki
dampak

terhadap

kinerja

perusahaan

Penyelenggara

perkeretaapian.
Tinjauan ulang penerapan SMKP paling sedikit meliputi:
1.

evaluasi terhadap kebijakan keselamatan perkeretaapian;

2.

tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan perkeretaapian;

3.

hasil temuan audit SMKP; dan

4.

evaluasi

efektifitas

penerapan

SMKP

dan

kebutuhan

pengembangan SMKP.
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM

MANAJEMEN

KESELAMATAN

PERKERETAAPIAN

PEDOMAN AUDIT PENERAPAN SMKP
Pedoman audit penerapan SMKP meliputi:
a. kriteria audit SMKP;
b. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMKP; dan
c. ketentuan penilaian hasil audit SMKP.
A.

KRITERIA AUDIT SMKP
1.

Kebijakan dan Komitmen Keselamatan
1.1 Kebijakan Keselamatan
1.1.1

terdapat

kebijakan

bertanggal,

keselamatan

ditandatangani

penyelenggara
penyelenggara
menyatakan

perkeretaapian
dan

dan

tertulis,

oleh

perkeretaapian
tujuan

perkeretaapian

yang

pimpinan

dan
yang

Direksi

secara

sasaran

jelas

keselamatan

keselamatan

kerja

SDM

Perkeretaapian serta komitmen terhadap peningkatan
keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja
SDM Perkeretaapian.
1.1.2

kebijakan

keselamatan

penyelenggara

disusun

perkeretaapian

oleh

pimpinan

dan/atau

Direksi

penyelenggara perkeretaapian setelah melalui proses
konsultasi

dengan

perwakilan

SDM

Perkeretaapian

penyelenggara perkeretaapian.
1.1.3

penyelenggara
kebijakan

perkeretaapian

keselamatan

penyelenggara

mengkomunikasikan

kepada

perkeretaapian,

seluruh

tamu,

SDM

kontraktor,

pengguna jasa, pemasok dan pihak lain yang terkait
dengan tata cara yang tepat.
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1.1.4

kebijakan

-

khusus

dapat

dibuat

untuk

masalah

keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja
SDM Perkeretaapian yang bersifat khusus.
1.1.5

kebijakan keselamatan dan kebijakan khusus lainnya
ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa
kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang
terjadi dalam penyelenggara perkeretaapian dan dalam
peraturan perundang-undangan.

1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
1.2.1

tanggung jawab dan kewewenangan untuk mengambil
tindakan dan pelaporan kepada semua pihak yang
terkait dalam penyelenggara perkeretaapian di bidang
keselamatan

perkeretaapian

dan

keselamatan

kerja

SDM Perkeretaapian telah ditetapkan, diinformasikan
dan didokumentasikan.
1.2.2

penunjukan

penanggung

perkeretaapian

dan

Perkeretaapian

harus

jawab

keselamatan
sesuai

keselamatan
kerja

dengan

SDM

peraturan

perundang-undangan.
1.2.3

setiap pimpinan unit kerja dalam suatu penyelenggara
perkeretaapian
keselamatan

bertanggung

perkeretaapian

jawab

atas

kinerja

dan keselamatan

kerja

SDM Perkeretaapian pada unit kerjanya.
1.2.4

pimpinan penyelenggara perkeretaapian bertanggung
jawab

secara penuh untuk menjamin pelaksanaan

SMKP.
1.2.5

pimpinan penyelenggara perkeretaapian mendapatkan
saran-saran terkait keselamatan dari ahli K3 dan
personil yang membidangi keselamatan perkeretaapian.

1.2.6

kinerja keselamatan perkeretaapian dan keselamatan
kerja

SDM

Perkeretaapian

termuat

dalam

laporan

tahunan penyelenggara perkeretaapian atau termuat
dalam laporan lain yang setingkat.
1.3 Tinjauan dan Evaluasi
1.3.1

tinjauan terhadap penerapan SMKP meliputi kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.
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1.3.2

hasil

-

tinjauan

dimasukkan

dalam

perencanaan

tindakan manajemen.
1.3.3

pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus meninjau
ulang pelaksanaan SMKP secara berkala untuk menilai
kesesuaian dan efektivitas SMKP.

1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan SDM Perkeretaapian
1.4.1

keterlibatan

dan

perwakilan

SDM

penjadwalan

konsultasi

Perkeretaapian

dengan

antara

perwakilan

penyelenggara perkeretaapian didokumentasikan dan
disebarluaskan kepada seluruh SDM Perkeretaapian.
1.4.2

terdapat

prosedur

mengenai

yang

memudahkan

perubahan-perubahan

konsultasi

yang

mempunyai

implikasi terhadap keselamatan perkeretaapian dan
keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
1.4.3

penyelenggara perkeretaapian telah membentuk unit
kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan
keselamatan kerja SDM Perkeretaapian

1.4.4

ketua

unit

kerja

yang

membidangi

perkeretaapian

dan

Perkeretaapian

bertanggungjawab

keselamatan

keselamatan

kerja

kepada

SDM

pimpinan

penyelenggara perkeretaapian.
1.4.5

sekretaris unit kerja yang membidangi keselamatan
perkeretaapian

dan

Perkeretaapian

adalah

kompetensi

ahli

K3

keselamatan
personil
dan

kerja
yang

memahami

SDM
memiliki

keselamatan

perkeretaapian.
1.4.6

unit kerja yang membidangi

masalah keselamatan

perkeretaapian dan keselamatan SDM Perkeretaapian
menitikberatkan

kegiatan

pada

pengembangan

kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
1.4.7

susunan pengurus unit kerja yang membidangi masalah
keselamatan
SDM

perkeretaapian

Perkeretaapian

dan keselamatan
didokumentasikan

diinformasikan kepada SDM Perkeretaapian.
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1.4.8

unit

-

kerja yang membidangi

perkeretaapian

dan

masalah keselamatan

keselamatan

kerja

SDM

Perkeretaapian mengadakan pertemuan secara teratur
dan hasil pertemuan tersebut didokumentasikan dan
disebarluaskan.
1.4.9

unit kerja yang membidangi
perkeretaapian

dan

masalah keselamatan

keselamatan

kerja

SDM

Perkeretaapian melaporkan kegiatan kepada pimpinan
penyelenggara perkeretaapian secara teratur.
1.4.10 dibentuk kelompok-kelompok kerja dan anggotanya
dipilih

dari

ditunjuk

wakil-wakil

sebagai

perkeretaapian

SDM

Perkeretaapian

penanggung
dan

jawab

keselamatan

yang

keselamatan
kerja

SDM

Perkeretaapian di wilayah operasional kereta api dan
lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dan kepadanya
diberikan pelatihan.
1.4.11 susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk
didokumentasikan dan diinformasikan kepada SDM
Perkeretaapian.

2.

Penyusunan

dan

Pendokumentasian

Rencana

Keselamatan

Perkeretaapian
2.1 Rencana Strategi Keselamatan Perkeretaapian
2.1.1

terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi
potensi bahaya, penilaian,
keselamatan

perkeretaapian

dan pengendalian risiko
dan

keselamatan

kerja

SDM Perkeretaapian.
2.1.2

identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian
risiko

keselamatan

perkeretaapian

sebagai

rencana

strategi keselamatan perkeretaapian dilakukan oleh
petugas yang berkompeten.
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2.1.3

rencana

-

keselamatan

kurangya

disusun

identifikasi

berdasarkan

potensi

pengendalian
undangan

bahaya,

risiko,

serta

perkeretaapian

perkeretaapian

dan

informasi
dan

sekurang-

tinjauan

awal,

penilaian

resiko,

peraturan

perundang-

tentang

keselamatan

keselamatan

kerja

SDM

perkeretaapian lain baik dari dalam maupun luar
penyelenggara perkeretaapian.
2.1.4

rencana

keselamatan

ditetapkan

perkeretaapian

digunakan

keselamatan

untuk

perkeretaapian

yang

telah

mengendalikan

risiko

dan

keselamatan

kerja

SDM perkeretaapian dengan menetapkan tujuan dan
sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta
menyediakan sumber daya.
2.1.5

rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan
dengan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan
kerja

SDM

Perkeretaapian

telah

dibuat

dengan

menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur,
menetapkan

waktu

pencapaian

dan

menyediakan

perkeretaapian

diselaraskan

sumber daya.
2.1.6

rencana
dengan

keselamatan
rencana

sistem

manajemen

penyelenggara

perkeretaapian.
2.1.7

rencana

keselamatan

perkeretaapian

harus

disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu)
tahun sekali.
2.2 Manual SMKP
2.2.1

manual SMKP yang meliputi kebijakan keselamatan,
tujuan, rencana, prosedur, instruksi kerja, formulir,
catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung
jawab

keselamatan

untuk

semua

tingkatan

dalam

penyelenggara perkeretaapian telah ditetapkan.
2.2.2

penyelenggara perkeretaapian dapat membuat manual
khusus yang berkaitan dengan operasional kereta api
yang

besifat

Perkeretaapian.
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2.2.3

manual

SMKP

-

mudah

didapat

oleh

semua

SDM

Penyelenggara perkeretaapian sesuai kebutuhan.
2.3 Peraturan Perundanga-undangan dan Persyaratan Lain di
Bidang Keselamatan Perkeretaapian
2.3.1

terdapat

prosedur

mengidentifikasi,

yang

terdokumentasi

memperoleh,

memelihara

untuk
dan

memahami peraturan perundang-undangan, standar,
pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di
bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan
kerja

SDM

Perkeretaapian

untuk

seluruh

SDM

perkeretaapian di penyelenggara perkeretaapian.
2.3.2

penanggung

jawab

untuk

memelihara

dan

mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan
perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan
persyaratan lain telah ditetapkan
2.3.3

persyaratan

pada

peraturan

perundang-undangan,

standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang
relevan di bidang keselamatan

perkeretaapian dan

keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dimasukkan
pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.
2.3.4

perubahan

pada

peraturan

perundang-undangan,

standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang
relevan di bidang keselamatan

perkeretaapian dan

keselamatan

untuk

kerja

digunakan

peninjauan

prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja
2.4 Informasi Keselamatan Perkeretaapian
2.4.1

informasi

yang

Perkeretaapian

dibutuhkan
dan

mengenai

keselamatan

keselamatan
kerja

SDM

Perkeretaapian disebarluaskan secara sistematis kepada
seluruh

SDM

Perkeretaapian,

tamu,

kontraktor,

pengguna jasa, dan pemasok dan pihak terkait lainya
sesuai dengan kebutuhan.
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Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak
3.1 Pengendalian Perancangan
3.1.1

terdapat

prosedur

yang

terdokumentasi

untuk

identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian
risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan
modifikasi

pada

perkeretaapian,

prasarana
proses

perkeretaapian,

dan

peralatan

sarana

kerja

SDM

Perkeretaapian.
3.1.2

prosedur, instruksi kerja terkait operasional kereta api
dan pengoperasian peralatan kerja SDM Perkeretapian
yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian
telah

dikembangkan

selama

masa

perancangan

dan/atau modifikasi.
3.1.3

petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa
perancangan

dan/atau

persyaratan

modifikasi

keselamatan

telah

memenuhi

perkeretaapian

yang

ditetapkan sebelum hasil rancangan digunakan.
3.1.4

semua perubahan dan modifikasi perancangan yang
mempunyai

implikasi

terhadap

perkeretaapian

diidentifikasikan,

ditinjau

dan

ulang

disetujui

keselamatan

didokumentasikan,
oleh

petugas

yang

berwenang sebelum pelaksanaan.
3.1.5

semua

perubahan

prasarana

dan

modifikasi

perkeretaapian,

pada

peralatan

sarana,

kerja

SDM

Perkeretaapian harus dilaporkan kepada instansi yang
berwenang untuk proses lanjut.
3.2 Peninjauan Kontrak
3.2.1

prosedur

yang

terdokumentasi

mengidentifikasi
operasional

bahaya

kereta

dan

api,

harus

menilai
SDM

mampu

risiko

bagi

Perkeretaapian,

lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut
digunakan

pada

perkeretaapian,
pengadaan

saat

pembangunan

pengadaan

peralatan

kerja

prasarana

sarana

perkeretaapian,

SDM

perkeretaapian,

pengadaan suku cadang/material, dan lain-lain dalam
suatu kontrak.
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3.2.2

-

identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada
tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.

3.2.3

pelaksana

kontrak

perkeretaapian
keselamatan

pembangunan

menerapkan
dalam

prasarana

sistem

manajemen

melaksanakan

pembangunan

prasarana perkeretaapian.
3.2.4

kontrak

ditinjau

ulang

untuk

menjamin

bahwa

pelaksana kontrak dapat memenuhi persyaratan dalam
dokumen kontrak.
3.2.5

catatan

tinjauan

kontrak

dipelihara

dan

didokumentasikan.

4.

Pengendalian atas Kesalahan Faktor Manusia
4.1. Pengendalian Resiko
4.1.1. terdapat identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian resiko secara khusus mengenai keretanan
terhadap suatu kegagalan akibat faktor manusia pada
operasional

kereta

api

dan

proses

kerja

SDM

Perkeretaapian.
4.1.2. potensi kegagalan akibat kesalahan

manusia telah

dipertimbangkan dalam seluruh analisis resiko.
4.1.3. penyelenggara perkeretaapian memiliki langkah-langkah
pengendalian

untuk

akibat kesalahan

menekan

terjadinya

manusia yang

kegagalan

selanjutnya dapat

menyebabkan kejadian berbahaya.
4.1.4. penyelenggara

perkeretaapian

memiliki

upaya

berkesinambuungan untuk menekan serendah mungkin
potensi bahaya yang terjadi akibat kegagalan dari
kesalahan faktor manusia.
4.1.5. penyelenggara perkeretaapian mendapatkan masukan
dari ahli K3 dan personil yang memahami keselamatan
terkait dengan keselamatan operasional kereta api dan
keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
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Pengendalian Dokumen
5.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen
5.1.1

dokumenmempunyai

identifikasi status, wewenang,

tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
5.1.2

penerimadistribusi

dokumen

tercantum

dalam

dokumen tersebut.
5.1.3

dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pada
tempat yang ditentukan.

5.1.4

dokumen

usang

penggunaannya
disimpan

segera

disingkirkan

sedangkan

untuk

dokumen

keperluan

dari

usang

tertentu

diberi

yang
tanda

khusus.
5.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen
5.2.1

terdapat sistem/prosedur untuk membuat, menyetujui
perubahan terhadap dokumen.

5.2.2

dalam

halterjadi

perubahan

dokumen,

alasan/justifikasi terjadinya perubahan
dalam

dokumen

atau

diberikan

dan tertera

lampirannya

dan

menginformasikan kepada pihak terkait.
5.2.3

terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar
seluruh dokumen yang mencantumkan status dari
setiap

dokumen

tersebut,

dalam

upaya

mencegah

penggunaan dokumen yang using.
6.

Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa
6.1 Spesifikasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa
6.1.1

terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat
menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain
yang relevan telah diperiksa sebelum keputusan untuk
melakukan pembangunan dan/atau pengadaan.

6.1.2

setiap

pembangunan

prasarana

perkeretaapian,

pengadaan sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan
kerja

SDM

Perkeretaapian,

pengadaan

fasilitas

pendukung lain atau jasa harus dilengkapi spesifikasi
teknis

yang

sesuai

dengan

persyaratan

peraturan

perundang-undangan dan standar yang berlaku.
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perkeretaapian

melaporkan

kepada

instansi yang berwenang dan melaksanakan konsultasi
dengan SDM Perkeretaapian yang kompeten sebelum
melaksanakan pembangunan dan/atau pengadaan.
6.1.4

kebutuhan terhadap pelatihan yang diperlukan, alat
pelindung diri (APD) dan perubahan terhadap prosedur
kerja harus dipertimbangkan sebelum dilakukan setiap
pembangunan prasarana perkeretaapian,

pengadaan

sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan kerja SDM
Perkeretaapian, dan pengadaan fasilitas pendukung
lain.
6.1.5

persyaratan
menjadi

tentang

keselamatan

pertimbangan

dalam

dievaluasi

seleksi

dan

pelaksanaan

pembangunan dan/atau pengadaan (dalam hal terjadi
perubahan persyaratan spesifikasi teknis).
6.2 Sistem Verifikasi

terhadap

Pembangunan

dan

Pengadaan

pembangunan prasarana perkeretaapian,

pengadaan

Barang dan Jasa
6.2.1

sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan kerja SDM
Perkeretaapian, pengadaan fasilitas pendukung dan jasa
diperiksa

kesesuaiannya

dengan

spesifikasi

teknis

pembangunan dan pengadaan.
6.3 Pengendalian
Pengadaan
6.3.1

terhadap

Pelaksanaan

Pembangunan

dan

Barang dan Jasa

pembangunan dan pengadaan barang dan jasa sebelum
digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya
dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara.

6.4 Kemampuan Telusur
6.4.1

semua produk dan/atau material hasil dari pengadaan
yang digunakan dalam operasional kereta api dan
proses kerja SDM Perkeretaapian dapat diidentifikasi
untuk mengantisipasi jika terdapat potensi masalah.

6.4.2

terdapat

prosedur

penyimpanan

yang

informasi

terdokumentasi
setiap

produk

untuk

dan/atau

material hasil pengadaan jika terdapat potensi masalah
di dalam penggunaannya.
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Keselamatan dan Keamanan Operasional Kereta Api serta Proses
Kerja SDM Perkeretaapian
7.1 Sistem

Operasional

Kereta

Api

dan

Sistem

Kerja

SDM

Perkeretaapian
7.1.1

petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya,
menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari
operasional

kereta

api

dan

proses

kerja

SDM

Perkeretaapian.
7.1.2

apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka
upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian
resiko.

7.1.3

terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk upaya
pengendalikan risiko yang teridentifikasi, dan prosedur
atau

petunjuk

kerja

tersebut

dibuat

atas

dasar

masukan dari personil yang kompeten serta SDM
Perkeretaapian yang terkait dan disahkan oleh orang
yang berwenang di penyelenggara perkeretaapian.
7.1.4

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan
pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi
sarana

perkeretaapian,

prasarana

perkeretaapian,

peralatan kerja SDM Perkeretaapian dan petunjuk kerja
operasional kereta api dan pelaksanaan kerja SDM
Perkeretaapian.
7.1.5

terdapat sistem izin dalam hal pengoperasian kereta api
secara terjadwal dan tidak terjadwal dan pelaksanaan
kerja SDM perkeretaapian.

7.1.6

alat pelindung diri dan peralatan lain yang menunjang
operasional

kereta

Perkeretaapian

api

disediakan

dan

proses

sesuai

kerja

kebutuhan

SDM
dan

digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam
kondisi layak pakai.
7.1.7

alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah
dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala
apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada
operasional

kereta

api

dan

kerja

proses

SDM

Perkeretaapian.
7.2 Pengawasan
7.2.1

dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap
operasional

kereta

Perkeretaapian
mengikuti

dan

api

terlaksana

prosedur

dengan

selamat

dan

yang

telah

petunjuk

dan

SDM

pekerjaan

ditentukan.
7.2.2

dalam pengoperasian kereta api dan proses kerja SDM
Perkeretaapian, dilakukan pengawasan terhadap setiap
SDM Perkeretaapian sesuai dengan tingkat kemampuan
dan tingkat risiko tugas.

7.2.3

Pengawas/penyelia dalam bidang operasional kereta api
dan proses kerja SDM Perkeretaapian ikut serta dalam
penyusunan dokumen identifikasi bahaya dan membuat
upaya pengendalian resiko.

7.2.4

pengawas/penyelia dalam bidang operasional kereta api
dan proses kerja SDM Perkeretaapian diikutsertakan
dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan
terhadap terjadinya kecelakaan kereta api dan/atau
kecelakaan

kerja

menyerahkan

SDM

laporan

perbaikan

kepada

perkeretaapian,

dan

disampaikan

oleh

Perkeretaapian,

serta wajib

tersebut

saran-saran

dan

pimpinan

selanjutnya

penyelenggara
laporan

pimpinan

tersebut

penyelenggara

perkeretaapian kepada instansi yang berwenang.
7.2.5

pengawas/penyelia ikut serta dalam proses pembahasan
masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan
kerja SDM Perkeretaapian.

7.3 Seleksi dan Penempatan Personil
7.3.1

persyaratan

tugas

tertentu

termasuk

persyaratan

kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi
dan menempatkan SDM Perkeretaapian.
7.3.2

penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan
dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.
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7.4 Area Terbatas
7.4.1

pimpinan

penyelenggara

perkeretaapian

melakukan

penilaian risiko untuk mengetahui wilayah operasional
kereta api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian
yang memerlukan pembatasan izin masuk.
7.4.2

terdapat

pengendalian

atas

daerah/tempat

dengan

pembatasan izin masuk.
7.4.3

tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja SDM
Perkeretaapian sesuai dengan standar dan pedoman
teknis.

7.4.4

rambu-rambu atau tanda pada wilayah operasional
kereta

api

dan/atau

lingkungan

kerja

SDM

Perkeretaapian harus dipasang sesuai dengan standar
dan pedoman teknis.
7.5 Perawatan,

Pemeriksaan

dan

Perubahan

pada

Prasarana

Perkeretaapian, Sarana Perkeretaapian dan Peralatan Kerja
SDM Perkeretaapian
7.5.1

penjadwalan

pemeriksaan

perkeretaapian,
peralatan

kerja

dan

prasarana
SDM

perawatan

sarana

perkeretaapian,

Perkeretaapian

dan

ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar
dan pedoman teknis yang relevan.
7.5.2

semua catatan yang memuat data secara rinci dari hasil
kegiatan pemeriksaan, perawatan dan perubahan atas
setiap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian,
dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian yang dilakukan
harus disimpan dan dipelihara.

7.5.3

sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, dan
peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian memiliki
sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan
peraturan perundang-undangan.

7.5.4

pemeriksaan,

perawatan,

perubahan

terhadap

prasarana perkeretapian, sarana perkeretaapian, dan
peralatan

kerja

SDM

ketentuan sebagai berikut:
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dilaksanakan mengikuti SOP (Standar Operasional
Prosedur) atau instruksi kerja yang telah disusun
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan penyelenggara perkeretaapian;

b.

dilakukan

oleh petugas

yang

kompeten

dan

berwenang;
c.

peralatan pemeriksaan dan perawatan prasarana
perkeretaapian

dan

sarana

perkeretaapian

dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak
yang berkompeten dan berwenang dari dalam
dan/atau luar penyelenggara perkeretaapian;
d.

menggunakan
sesuai

suku cadang

dengan

dan/atau

peruntukan

material

dan

mengikuti

perawatan

prasarana

persyaratan manufaktur; dan
e.

hasil

pemeriksaan

perkeretaapian
dilaporkan

dan

secara

dan

sarana
berkala

perkeretaapian
kepada

Direktur

Jenderal.
7.5.5

terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi
perubahan terhadap prasarana perkeretaapian, sarana
perkeretaapian dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian
tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan
perundang-undangan,

standar dan

pedoman

teknis

yang relevan dan dilaporkan kepada instansi yang
berwenang untuk proses tindak lanjut.
7.5.6

terdapat prosedur permintaan untuk pemeriksaan dan
perbaikan

atas

sarana

perkeretaapian,

prasarana

perkeretaapian dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian
yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera
diperbaiki.
7.5.7

terdapat

sistem

untuk

penandaan

bagi

sarana

perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan
kerja tertentu SDM Perkeretaapian yang sudah tidak
aman

lagi

digunakan.
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apabila diperlukan dapat dilakukan penerapan sistem
penguncian

pengoperasian

mencegah

agar

perkeretaapian

(lo ck o u t

prasarana
dan

untuk

system )

perkeretaapian,

peralatan

kerja

sarana

tertentu

SDM

Perkeretaapian tidak dioperasikan sebelum saatnya.
7.5.9

terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan
dan kesehatan SDM Perkeretaapian dan/atau orang lain
yang berada di dekat sarana perkeretaapian, prasarana
perkeretaapian
Perkeretaapian

dan
pada

peralatan
saat

kerja

tertentu

pelaksanaan

SDM

kegiatan

pemeriksaan, perawatan dan perubahan.
7.5.10 terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa
sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan
peralatan kerja SDM Perkeretaapian telah aman untuk
dioperasikan

dan

digunakan

setelah

proses

pemeriksaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.
7.6 Pelayanan
7.6.1

apabila penyelenggara perkeretaapian dikontrak untuk
menyediakan pelayanan kepada pihak lain maka perlu
disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan
tersebut memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan mengenai keselamatan perkeretaapian dan
persayaratan perundangan lainya.

7.6.2

apabila penyelenggara perkeretaapian diberi pelayanan
melalui kontrak, maka perlu disusun prosedur untuk
menjamin bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi
persyaratan

peraturan

perundang-undangan

keselamatan perkeretaapian dan persyaratan peraturan
perundang-undangan lainnya.
7.7 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
7.7.1

penyelenggara perkeretaapian telah mengevaluasi alat
P3K dan
memenuhi

menjamin
peraturan

bahwa

sistem

P3K yang ada

perundang-undangan,

standar

dan pedoman teknis.
7.7.2

petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan.
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7.8 Manajemen Keamanan
7.8.1

penyelenggara perkeretaapian memiliki kebijakan dan
komitmen terkait keamanan pada operasional kereta api
dan proses kerja SDM Perkeretaapian.

7.8.2

kebijakan keamanan memuat tanggung jawab dan
akuntabilitas penyelenggara perkeretaapian dan SDM
Perkeretaapian terkait dengan keamanan.

7.8.3

kebijakan

keamanan

disusun

dengan

memperoleh

masukan dan konsultasi dari instansi yang berwenang.
7.8.4

penyelenggara

perkeretaapian

menyusun

rencana

keamanan terkait operasional kereta api dan proses
kerja SDM Perkeretaapian memperoleh masukan dan
konsultasi dari instansi yang berwenang.
7.8.5

rencana keamanan memuat alokasi tanggung jawab
keamanan bagi setiap SDM Perkeretaapian.

7.8.6

rencana keamanan bersama disusun oleh penyelenggara
perkeretaapian dengan penyelenggara perkeretaapian
lain,

penyelenggara

moda

transportasi

lain,

instansi/penyelenggara/pemilik yang mengoperasikan
infrastruktur non kereta api yang terintegrasi atau
bersinggungan dengan operasional kereta api.
7.8.7

penyelenggara perkeretaapian menunjuk personel yang
berwenang dan bertanggung jawab

dalam masalah

keamanan.
7.8.8

penyelenggara perkeretaapian melakukan identifikasi
potensi bahaya dan penilaian resiko terhadap keamanan
operasional

kereta

api

dan

proses

kerja

SDM

Perkeretaapian.
7.8.9

penyelenggara
segala

perkeretaapian

kegiatan

memperhatikan

memastikan

pengangkutan
ketentuan

tentang

material
barang

bahwa
turut
yang

termasuk dalam ketegori barang Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan dilaksanakan upaya penanganan
pengangkutan.
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Keselamatan tehadap Sistem Rekayasa dan Sistem Operasional
8.1. Dokumen tentang Standar dan Prosedur
8.1.1

penyelenggara

perkeretaapian

memiliki

dokumen

standar teknis, prosedur, dan standar keselamatan
terkait prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian
dan sistem operasional kereta api.
8.1.2

penyelenggara

perkeretaapian

memastikan

standar

teknis, prosedur, dan standar keselamatan diterapkan
pada operasional kereta api dan pada standar dan
prosedur tersebut dilakukan pemutakhiran.
8.1.3

penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk
memantau dan memverifikasi bahwa desain sarana
perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, sistem dan
peralatan kerja SDM Perkeretaapian telah sesuai dengan
peraturan

perundang-undangan

serta

standar

dan

prosedur teknis dan keselamatan.
8.1.4

penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur terkait
prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian
yang

meliputi

spesifikasi

pelaksanaan

teknis,

implementasi

dan

penyiapan

konstruksi
komisioning,

dan

desain

dan

instalasi,

pemantauan

dan

perawatan, sistem operasi, modifikasi dan pemusnahan.
8.2. Pengendalian Proses
8.2.1

penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk
memastikan keselamatan operasional kereta api dan
melaksanakan

tindakan

perbaikan

jika

ditemukan

suatu permasalahan.
8.2.2

penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk
perawatan dan kalibrasi terhadap peralatan perawatan
dan pemeriksaan sarana dan prasarana perkeretaapian.

8.2.3

penyelenggara perkeretaapian menyimpan dengan baik
seluruh hasil perawatan dan pemeriksaan sarana dan
prasarana perkeretaapian.
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8.3. Pengelolaan Aset
8.3.1

penyelenggara perkeretaapian memiliki kebijakan yang
memuat penunjukan penangung jawab dari manajemen
tingkat

menengah

hingga

tingkat

pimpinan

penyelenggara perkeretaapian untuk pengelolaan siklus
hidup

aset

penyelenggara

perkeretaapian

dan

melaksanakan perawatan dan pemeriksaan terhadap
aset dari penyelenggara perkeretaapian sesuai peraturan
perundang-undangan dan standar yang berlaku.
9.

Manajemen Tanggap Darurat
9.1 Pelatihan SDM Tanggap Darurat
9.1.1

petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan
keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan
pelatihan.

9.2 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat
9.2.1

keadaan darurat yang potensial pada operasional kereta
api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian telah
diidentifikasi

dan

prosedur

keadaan

darurat

telah

disusun, didokumentasikan, dan diinformasikan agar
diketahui oleh seluruh pihak yang terkait.
9.2.2

penyediaan fasilitas pendukung dan prosedur keadaan
darurat berdasarkan hasil identifikasi, diuji dan ditinjau
secara

rutin

oleh

petugas yang

berkompeten

dan

berwenang.
9.2.3

SDM Perkeretaapian mendapat instruksi dan pelatihan
mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan
tingkat risiko.

9.2.4

petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan
diberikan

pelatihan

khusus,

serta

diinformasikan

kepada seluruh pihak yang terkait.
9.2.5

instruksi/prosedur

keadaan

darurat

diperlihatkan

secara jelas dan mencolok, serta diketahui oleh seluruh
SDM Perkeretaapian dan pihak terkait di lingkungan
penyelenggara perkeretaapian.
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peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat
disediakan,

diperiksa,

diuji,

dan

dipelihara

secara

berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
standar dan pedoman teknis yang relevan.
9.2.7 jenis, jumlah,

penempatan, dan kemudahan untuk

mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan
peraturan

perundang-undangan

atau

standar

dan

dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.
9.3 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat
9.3.1

prosedur untuk pemulihan kondisi SDM Perkeretaapian
pada

sarana

dan

prasarana

perkeretaapian

yang

mengalami kecelakaan atau kerusakan telah ditetapkan
dan

dapat

diterapkan

sesegera

mungkin

setelah

terjadinya kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan
kerja SDM Perkeretaapian.
10. Komunikasi dan Koordinasi Sistem Keselamatan
10.1 Kebijakan Komunikasi dan Koordinasi Sistem Keselamatan
10.1.1 penyelenggara

perkeretaapian

memiliki

perjanjian

kerjasama/nota kesepahaman dengan penyelenggara
perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi
lain,

instansi/perusahaan

yang

merupakan

pemilik/pihak yang mengoperasikan infrastruktur non
kereta

api

yang

infrastruktur
operasional
perjanjian

yang

memiliki

wilayah

bersinggungan

penyelenggara
kerjasama/nota

operasi

atau

dengan

wilayah

perkeretaapian,

dalam

kesepahaman

tersebut

memuat peran dan tanggung jawab masing pihak untuk
memastikan

keselamatan

perkeretaapian

keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
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10.2 Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi dan Koordinasi Sistem
Keselamatan
10.2.1 penyelenggara
bahaya

perkeretaapian

penilaian

dan

menyusun

pengendalian

identifikasi

resiko

terkait

dengan operasional kereta api dengan penyelenggara
perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi
lain,

instansi/perusahaan

yang

merupakan

pemilik/pihak yang mengoperasikan infrastruktur non
kereta

api

yang memilikiwilayah

infrastruktur

yang

bersinggungan

operasi
dengan

atau
wilayah

operasional Penyelenggara perkeretaapian.
10.2.2 penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk
memantau implementasi dan efektif!tas dari perjanjian
kerjasama/nota kesepahaman yang telah disepakati.
11. Standar Pemantauan
11.1 Pemeriksaan Potensi Bahaya
11.1.1 pemeriksaan
kecelakaan

terhadap
kereta api

potensi
dan

bahaya

terjadinya

kecelakaan kerja SDM

Perkeretaapian dilaksanakan secara teratur.
11.1.2 pemeriksaan
kecelakaan

terhadap
kereta api

Perkeretaapian

potensi
dan

bahaya

terjadinya

kecelakaan kerja SDM

dilaksanakan

oleh

petugas

yang

berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh
pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
11.1.3 pemeriksaan
kecelakaan

terhadap
kereta api

Perkeretaapian

potensi
dan

mencari

bahaya

terjadinya

kecelakaan kerja SDM
masukan

dari

SDM

Perkeretaapian yang melakukan tugas di tempat yang
diperiksa.
11.1.4 daftar periksa (ch eck list ) pemeriksaan potensi bahaya
terjadinya kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja
SDM Perkeretaapian telah disusun untuk digunakan
pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
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11.1.5 laporan

-

pemeriksaan

potensi

bahaya

terjadinya

kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM
Perkeretaapian
perbaikan

berisi

dan

rekomendasi

diajukan

untuk

kepada

tindakan
pimpinan

penyelenggara perkeretaapian dan pimpinan unit kerja
kelompok

kerja

yang

membidangi

keselamatan

perkeretaapian sesuai dengan kebutuhan.
11.1.6 pimpinan

penyelenggara

perkeretaapian

telah

menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan
tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan
potensi bahaya.
11.1.7 tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan
potensi

bahaya

dipantau

untuk

menentukan

efektifitasnya.
11.2 Pemantauan

dan

Pengukuran

Lingkungan

Kerja

SDM

Perkeretaapian
11.2.1 pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja SDM
Perkeretaapian dilakukan secara teratur dan hasilnya
didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk
penilaian dan pengendalian risiko.
11.2.2 pemantauan dan pengukuran meliputi faktor fisik,
kimia, biologi, ergonomi dan psikologi pada proses kerja
SDM pekeretaapian
11.2.3 pemantauan dan pengukuran pada lingkungan kerja
SDM Perkeretaapian dilakukan oleh petugas atau pihak
yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau
luar penyelenggara perkeretaapian.
11.3 Peralatan

Pemeriksaan,

Pengukuran,

dan

Pengujian

Lingkungan Kerja SDM Perkeretaapian
11.3.1 terdapat

prosedur

yang

terdokumentasi

mengenai

identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan
untuk

peralatan

pemeriksaan,

pengukuran

pengujian lingkungan kerja SDM Perkeretaapian.
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11.3.2 peralatan

-

pemeriksaan,

pengukuran

dan

pengujian

lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dipelihara dan
dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten
dan berwenang dari dalam dan/atau luar penyelenggara
perkeretaapian.
11.4 Pemantauan Kesehatan SDM Perkeretaapian
11.4.1 dilakukan

pemantauan

kesehatan

pada

SDM

Perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundangundangan.
11.4.2 pimpinan

penyelenggara

melaksanakan
pemeriksaan
tertentu

perkeretaapian

identifikasi
kesehatan

perlu

keadaan

pada

dilakukan

telah

dan

dimana

SDM

Perkeretaapian

telah

melaksanakan

sistem untuk membantu pemeriksaan ini.
11.4.3 pemeriksaan kesehatan SDM Perkeretaapian dilakukan
oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan
perundang-undangan.
11.4.4 penyelenggara perkeretaapian menyediakan pelayanan
kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
11.4.5 catatan

mengenai

Perkeretaapian

pemantauan

dibuat

sesuai

kesehatan
dengan

SDM

peraturan

perundang-undangan.
11.5 Pemantauan

terhadap

Penyalahgunaan

Narkotik,

Psikotroppika, dan Zat Aditif (NAPZA)
11.5.1

penyelenggara
untuk

perkeretaapian

penanggulangan

memiliki

terhadap

kebijakan

penyalahgunaan

NAPZA di lingkungan penyelenggara perkeretaapian.
11.5.2

penyelenggara
panduan
NAPZA

perkeretaapian

tentang
yang

telah

penanggulangan

berpedoman

atas

menyusun

penyalahgunaan
ketentuan

yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
11.5.3

program

penanggulangan

dikonsultasikan
Perkeretaapian.
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penyelenggara

perkeretaapian

memberikan

pengetahuan terkait penyalahgunaan NAPZA kepada
manajer

dan

jawabnya

pengawas

atas

terkait

dangan

penyalahgunaan

NAPZA

tanggung
di

unit

kerjanya.
11.5.5

penyelenggara perkeretaapian memberikan informasi,
pendidikan

dan

pengetahuan

kepada

SDM

Perkeretaapian tentang pencegahan penyalahgunaan
NAPZA.
11.5.6

penyelenggara
untuk

perkeretaapian

mendorong

menyampaikan

mengambil

pimpinan
informasi

unit

langkah

kerja

tentang

untuk
bahaya

penyalahgunaan NAPZA terkait dengan keselamatan
perkeretaapian

dan/atau

keselamatan

kerja

SDM

Perkeretaapian kepada para anggotanya.
11.5.7

penyelenggara
untuk

perkeretaapian

mendorong

kesadaran

mengambil
SDM

langkah

Perkeretaapian

tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA terkait dengan
keselamatan

perkeretaapian

dan/atau

keselamatan

kerja SDM Perkeretaapian.
11.5.8

penyelenggara perkeretaapian melakukan pemeriksaan
penggunaan NAPZA terhadap SDM Perkeretaapian baik
seluruh SDM Perkeretaapian maupun pemeriksaan
secara acak (sa m p lin g ) dan pemeriksaan tersebut yang
dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan

instansi

yang berwenang.
11.5.9

penyelenggara perkeretaapian memiliki ketentuan yang
jelas dan tegas terkait SDM Perkeretaapian yang
menolak untuk dilakukan pemeriksaan penggunaan
NAPZA dan SDM perkeretaapian yang terbukti secara
sah menggunakan NAPZA.

11.5.10 penyelenggara

perkeretaapian

menyampaikan

hasil

pemeriksaan penyalahgunaan NAPZA kepada instansi
yang berwenang.
11.6 Manajemen Kelelahan
11.6.1

penyelenggara

perkeretaapian

memiliki

kebijakan

tentang manajemen kelelahan SDM Perkeretaapian.
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penyelenggara perkeretaapian melakukan identifikasi
bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko terkait
dengan manajemen kelelahan SDM Perkeretaapian.

11.6.3

penyelenggara

perkeretaapian

memiliki

ketentuan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku tentang jumlah jam kerja dan jumlah sh ift
dalam waktu mingguan atau bulanan, maksimum shift
kerja, waktu istirahat minimum antar shift, jam kerja
s h ift

siang, jam kerja sh ift malam dan jam kerja sesuai

dengan lingkungan kerja.
11.6.4

penyelenggara

perkeretaapian

mempertimbangkan

manajemen

turut

kelelahan

dalam

penyusunan jadwal dinasan SDM Perkeretaapian.
11.6.5

penyelenggara perkeretaapian memantau jam kerja
aktual SDM Perkeretaapian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

11.6.6

penyelenggara
langkah

perkeretaapian

dalam

memiliki

menjaga/memastikan

langkah-

kewaspadaan

dari SDM Perkeretaapian terhadap kelelahan pada saat
dinas.
11.6.7

penyelenggara

perkeretaapian

memiliki

kegiatan

untuk memastikan kebugaran SDM Perkeretaapian
sebelum berdinas.
11.6.8

penyelenggara perkeretaapian memberikan pendidikan
dan pengetahuan tentang manajemen kelelahan.

11.6.9

penyelenggara
lingkungan

perkeretaapian
kerja

SDM

mempertimbangkan

Perkeretaapian

dalam

melakukan pemantauan manajemen kelelahan.
11.6.10 penyelenggara

perkeretaapian

melakukan

tinjauan

dan evaluasi terhadap rencana manajemen kelelahan.
12. Pelaporan Potensi Bahaya dan Pelaporan Kecelakaan
12.1 Pelaporan Bahaya
12.1.1

terdapat prosedur pelaporan potensi bahaya yang
berhubungan dengan keselamatan perkeretaapian dan
keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dan prosedur
tersebut diketahui oleh SDM Perkeretaapian.
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12.2 Pelaporan Kecelakaan
12.2.1

terdapat prosedur terdokumentasi yang

menjamin

bahwa semua kecelakaan kereta api dan kecelakaan
kerja SDM Perkeretaapian dan kejadian berbahaya
seperti kebakaran, peledakan, dan kejadian berbahaya
lainnya terkait operasional kereta api dan lingkungan
kerja SDM Perkeretaapian tercatat dan dilaporkan
kepada Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
kepada pimpinan penyelenggara perkeretaapian.
12.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Internal
12.3.1

penyelenggara perkeretaapian mempunyai prosedur
pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kereta api
dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian internal.

12.3.2

pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kereta api
dan kecelakaan kerja internal dilakukan oleh petugas
yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan
atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.

12.3.3

laporan

pemeriksaan

dan

pengkajian

kecelakaan

kereta api dan kecelakaan kerja berisi tentang sebab
dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu
pelaksanaan usaha perbaikan.
12.3.4

penanggung jawab

untuk

melaksanakan

tindakan

perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian
telah ditetapkan.
12.3.5

tindakan

perbaikan

Perkeretaapian yang

diinformasikan
bekerja di

kepada

SDM

tempat terjadinya

kecelakaan dan pihak lain yang terkait.
12.3.6

pelaksanaan

tindakan

didokumentasikan,
SDM Perkeretaapian.
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perbaikan

dipantau,
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12.4 Penanganan Masalah
12.4.1

terdapat

prosedur

untuk

penyampaian

dan

penanganan masalah keselamatan perkeretaapian dan
keselamatan
timbul

dan

undangan

kerja

SDM

sesuai
yang

Perkeretaapian

yang

dengan

peraturan

perundang-

berlaku

(hasil

pemeriksaan

kecelakaan/ ketidaksesuaian).
13. Pengelolaan terhadap Pengangkutan Material
13.1 Penanganan secara Manual dan Mekanis
13.1.1

terdapat
bahaya

prosedur
dan

untuk

menilai

mengidentifikasi

risiko

yang

potensi

berhubungan

dengan penanganan atau perpindahan/pengangkutan
material.
13.1.2

identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan
oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

13.1.3

pimpinan penyelenggara perkeretaapian menerapkan
dan meninjau cara pengendalian risiko berhubungan
dengan penanganan atau perpindahan/pengangkutan
material.

13.1.4

terdapat prosedur untuk penanganan meliputi metode
pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, dan/atau
kebocoran yang membahayakan dari material.

13.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pembuangan
13.2.1

terdapat prosedur yang menjamin bahwa material yang
akan diangkut kereta api disimpan dan diangkut
dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

13.2.2

terdapat

prosedur

yang

menjelaskan

persyaratan

pengendalian terhadap material yang dapat rusak atau
kadaluarsa.
13.2.3

terdapat prosedur yang menjamin bahwa pembuangan
pada material dilakukan dengan cara yang aman
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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13.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)
13.3.1

penyelenggara

perkeretaapian

mendokumentasikan

dan

telah

menerapkan

prosedur

mengenai penyimpanan, penanganan material yang
masuk dalam kategori BKB sesuai dengan persyaratan
peraturan

perundang-undangan,

standar,

dan

pedoman teknis yang relevan.
13.3.2

terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (M a teria l
S a fety

D a ta

keselamatan

Sheets)

meliputi keterangan mengenai

material

sebagaimana

diatur

pada

peraturan perundang-undangan dan dengan mudah
dapat diperoleh.
13.3.3

terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian
label secara jelas pada material yang tergolong bahan
kimia berbahaya.

13.3.4

rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan
persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau
standar yang relevan.

13.3.5

penanganan material dan/atau barang yang tergolong
BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan
berwenang.

14. Pengumpulan dan Penggunaan Data
14.1 Catatan Keselamatan
14.1.1

pimpinan

penyelenggara

mendokumentasikan

perkeretaapian

dan

menerapkan

telah
prosedur

pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan,
pemeliharaan, penyimpanan, dan penggantian catatan
keselamatan.
14.1.2

peraturan

perundang-undangan,

pedoman

teknis

keselamatan

standar,

dan

perkeretaapian yang

relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.
14.1.3

terdapat

prosedur

yang

menentukan

persyaratan

untuk menjaga kerahasiaan catatan keselamatan.
14.1.4

catatan atas kompensasi kecelakaan kereta api dan
kecelakaan

kerja

SDM

rehabilitasi/pemulihan
Perkeretaapian dipelihara.
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kesehatan
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SDM

54

-

-

14.2 Data dan Laporan Keselamatan Perkeretaapian
14.2.1

data keselamatan perkeretaapian keselamatan kerja
SDM Perkeretaapian yang terbaru dikumpulkan dan
dianalisa.

14.2.2

laporan rutin kinerja keselamatan perkeretaapian dan
keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dibuat dan
disebarluaskan.

15. Budaya Keselamatan
15.1 Penerapan Budaya Keselamatan
15.1.1

penyelenggara
budaya

perkeretaapian

keselamatan

mengidentifikasi
mengukur

dari

inisiatif

bagaimana

melakukan
SDM

yang

budaya

penilaian

Perkeretaapian,
diperlukan

keselamatan

dan
dapat

berubah setelah implementasi inisiatif.
15.1.2

penyelenggara perkeretaapian memiliki ketentuan yang
jelas tentang tindakan SDM Perkeretaapian yang dapat
dan tidak bisa diterima.

15.1.3

ketentuan pada butir 15.1.2 dicapai melalui proses
konsultasi

dan

persetujuan

antara

manajemen

penyelenggara perkeretaapian dan perwakilan SDM
Perkeretaapian.
16. Audit Internal SMKP
16.1 Pelaksanaan Audit Internal SMKP
16.1.1

audit internal SMKP yang terjadwal dilaksanakan
untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan
dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.

16.1.2

audit internal SMKP dilakukan oleh petugas yang
independen, berkompeten, dan berwenang.

16.1.3

laporan audit penyelenggara perkeretaapian dilaporkan
kepada Direktur Jenderal, pimpinan penyelenggara
perkeretaapian dan disampaikan kepada pihak lain
yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin
dilakukannya tindakan perbaikan.
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17. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan SDM Perkeretaapian
17.1 Strategi Pelatihan
17.1.1

terdapat

analisis

Perkeretaapian

kebutuhan

sesuai

pelatihan

persyaratan

SDM

peraturan

perundang-undangan telah dilakukan.
17.1.2

rencana pelatihan bagi SDM Perkeretaapian untuk
semua tingkatan telah disusun.

17.1.3 jenis pelatihan SDM Perkeretaapian yang dilakukan
harus mempertimbangkan dengan kebutuhan untuk
pengendalian potensi bahaya kecelakaan kereta api
dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian.
17.1.4

pelatihan dilakukan oleh orang atau badan hukum
yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan.

17.1.5

terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk
pelaksanaan pelatihan yang efektif.

17.1.6

pimpinan

penyelenggara

perkeretaapian

mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh
pelatihan.
17.1.7

program

pelatihan

ditinjau

secara

teratur

untuk

menjamin agar tetap relevan dan efektif.
17.2 Pelatihan bagi Manajemen dan Penyelia SDM Perkeretaapian
17.2.1

pimpinan penyelenggara perkeretaapian berperan serta
dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang
kewajiban

hukum

dan

prinsip-prinsip

serta

pelaksanaan keselamatan perkeretaapian.
17.2.2

manajer dan pengawas/penyelia SDM Perkeretaapian
menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan
tanggung jawabnya.

17.3 Pelatihan bagi SDM Perkeretaapian
17.3.1

pelatihan

diberikan

kepada

semua

SDM

Perkeretaapian termasuk SDM perkeretaapian baru
dan

SDM

perkeretaapian

yang

dipindahkan

agar

mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.
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diberikan

kepada

SDM

Perkeretaapian

apabila terjadi perubahan pada sarana perkeretaapian,
prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja SDM
Pe rke re taapian.
17.3.3

pimpinan penyelenggara perkeretaapian turut serta
dalam memberikan pelatihan dan penyegaran kepada
semua SDM Perkeretaapian.

17.3.4

pelatihan

tentang

keselamatan

kereta

api

dan

keselamatan kerja SDM Pekreretaapian juga dilakukan
bagi pemasok, kontraktor dan pihak terkait lainya.
17.3.5

terdapat

prosedur

yang

menetapkan

persyaratan

untuk memberikan taklimat (briefin g) kepada SDM
Perkeretaapian sebelum pelaksanaan kegiatan kepada
pengguna jasa dan mitra kerja.
17.4 Pelatihan Keahlian Khusus
17.4.1

penyelenggara perkeretaapian mempunyai sistem yang
menjamin kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi
atau kualifikasi SDM Perkeretaapian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan
tugas

khusus,

melaksanakan

pekerjaan,

atau

mengoperasikan peralatan kerja.
B.

PENETAPAN

KRITERIA

AUDIT

TIAP

TINGKAT

PENCAPAIAN

PENERAPAN SMKP

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan
SMKP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:
1.

Penilaian Tingkat Awal
penilaian penerapan SMKP terhadap 127 (seratus dua puluh tujuh)
kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.

2.

Penilaian Tingkat Transisi
penilaian penerapan SMKP terhadap 185 (seratus delapan puluh
lima) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4
pada Tabel 1.
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Penilaian Tingkat Lanjutan
penilaian penerapan SMKP terhadap 229 (dua ratus dua puluh
sembilan ) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4,
dan kolom 5 pada Tabel 1.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian berdasarkan Tabel 1 berikut:
Tabel 1
Kriteria pada Tingkat Penerapan SMKP
NO

ELEMEN

TINGKAT
AWAL

TINGKAT
TRANSISI
(seluruh
tingkat awal
dan transisi)

TINGKAT
LANJUTAN
(seluruh
tingkat awal,
transisi dan
lanjutan)

1

2

3

4

5

1

Kebijakan dan

1. 1. 1,

1.1.2,

1.1.5,

Komitmen

1.1.3,

1.2.1,

1.1.6,

Keselamatan

1.1.4,

1.2.3,

1.2.6,

1.2.2,

1.3.1,

1.3.2,

1.2.4,

1.4.2,

1.4.10,

1.2.5,

1.4.11,

1.3.3,
1.4.1,
1.4.3,
1.4.4,
1.4.5,
1.4.6,
1.4.7,
1.4.8,
1.4.9,
2

Penyusunan dan

2.1.1,

2.1.2, 2.1.3,

2.1.5, 2.1.6,

Pendokumentasian

2.4.1,

2.1.4, 2.2.1,

2.2.2, 2.2.3,

Rencana

2.1.7,

2.3.1, 2.3.2,

2.3.3,

Keselamatan
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Pengendalian

3.1.1,

3.1.2,

3.2.4,

Perancangan dan

3.2.2,

3.1.3,

3.2.5,

Peninjauan

3.2.3,

3.1.4,

Kontrak

4

3.2.1

Pengendalian atas

4.1.1,

Kesalahan Faktor

4.1.2,

Manusia

4.1.3,
4.1.4,

5

Pengendalian

5.1.1,

Dokumen

6

7

5.1.3, 5.1.4,

5.2.1,

5.2.2, 5.2.3

Pembangunan dan

6.1.1,

Pengadaan Barang

6.1.2,

6.3.1,6.4.1,

dan Jasa

6.2.1,

6.4.2

Keselamatan dan

7.1.1,

7.1.2,

7.1.8, 7.6.1,

Keamanan

7.1.5,

7.1.3,

7.6.2,

Operasional KA dan

7.1.6,

7.1.4,

Proses Kerja SDM

7.1.7,

7.2.2,

Perkeretaapian

7.2.1,

7.2.3,

7.3.1,

7.2.4,

7.3.2,

7.2.5,

7.3.3,

7.5.1,

7.3.4,

7.5.5,

7.3.5,

7.5.6,

7.3.6,

7.5.10,

7.3.7,

7.7.5,

7.3.8,
7.3.9,
7.3.10,
7.3.11,
7.3.12,
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7.3.13,
7.3.14,
7.3.15,
7.3.2,
7.4.1,
7.4.2,
7.4.3,
7.4.4,
7.5.2,
7.5.3,
7.5.4,
7.5.7,
7.5.8,
7.5.9,
7.5.10,
7.5.11,
7.5.12,
7.7.1,
7.7.2,
7.8.1,
7.8.2,
7.8.3,
7.8.4,
7.8.5,
7.8.6,
7.8.7,
7.8.8,
7.8.9,
8

Keselamatan

8.1.1,

tehadap Sistem

8.1.2,

Rekayasa dan

8.1.3,

Operasional

8.1.4,
8.2.1,
8.3.1,
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Manajemen

9.1.1,

9.2.1,

Tanggap Darurat

9.2.4,

9.2.2,

9.2.6

9.2.3,

9.3.1

9.2.5,
9.2.7,
10

11

Komunikasi dan

10.1.1,

Koordinasi Sistem

10.2.1,

Keselamatan

10.2.2,

Standar

1 1 . 1. 1,

11.1.2, 11.1.3,

11.3.1,

Pemantauan

11.2.1,

11.1.4,

11.3.2,

11.2.2,

11.1.5,

11.2.3,

11.1.6,

11.4.1,

11.1.7,

11.4.3,

11.4.2,

11.4.4,
11.4.5,
11.5.1,
11.5.2,
11.5.3,
11.5.4,
11.5.5,
11.5.6,
11.5.7,
11.5.8,
11.5.9,
11.5.10,
11.6.1,
11.6.2,
11.6.3,
11.6.4,
11.6.5,
11.6.6,
11.6.7,
11.6.8,
11.6.9,
11.6.10,
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Pelaporan Potensi
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12.3.1,

12.1.1,

12.3.3,

Bahaya dan

12.2.1,

12.3.4,

Pelaporan

12.3.2,

12.3.5,

Kecelakaan

12.3.6,
12.4.1,

13

Pengelolaan

13.1.1,

13.1.3, 13.1.4,

13.2.2,

terhadap

13.1.2,

13.3.5,

13.3.2,

pengangkutan

13.2.1,

Material

13.2.3,

Pengumpulan dan

14.1.1,

14.1.3,

Penggunaan Data

14.1.2,

14.1.4,

13.3.1,
13.3.3,
13.3.4,
14

14.2.1,
14.2.2,
15

Budaya

15.1.1

Keselamatan

15.1.2
15.1.3
15.1.4

16

Audit Internal

16.1.1,

SMKP

16.1.2,
16.1.3,

17

Pengembangan

17.2.1,

17.1.2,

17.1.1,

Keterampilan dan

17.2.2,

17.1.4,

17.1.3,

Kemampuan SDM

17.3.1,

17.1.5,

17.1.7,

Perkeretaapian

17.5.1,

17.1.6,

17.3.3,

17.3.2,
17.4.1,
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KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMKP
1.

Penilaian hasil Audit SMKP terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:
a.

Kategori Tingkat Awal
penyelenggara perkeretaapianyang memenuhi 127 (seratus dua
puluh tujuh) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3
pada Tabel 1.

b.

Kategori Tingkat Transisi
penyelenggara perkeretaapian yang memenuhi 185 (seratus
delapan puluh lima) kriteria sebagaimana tercantum dalam
kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.

c.

Kategori Tingkat Lanjutan
penyelenggara perkeretaapian yang memenuhi 229 (dua ratus
dua puluh sembilan) kriteria sebagaimana tercantum dalam
kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.

2.

Tingkat penilaian penerapan SMKP ditetapkan sebagai berikut:
a.

untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat
penilaian penerapan kurang.

b.

untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat
penilaian penerapan baik.

c.

untuk

tingkat

pencapaian

penerapan

85-100%

termasuk

tingkat penilaian penerapan memuaskan.
Tingkat penilaian penerapan SMKP dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2
Penilaian Tingkat Penerapan SMKP
Kategori

Tingkat Pencapaian Penerapan

Penyelenggara
Perkeretaapian

0-59%

60-84%

85-100%

Tingkat

Tingkat

Tingkat

Tingkat Penilaian

awal

Penilaian

Penilaian

Penerapan

(127

Penerapan

Penerapan Baik

Memuaskan

kriteria)

Kurang

Kategori
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Kategori

Tingkat

Tingkat

Tingkat Penilaian

Tingkat

Penilaian

Penilaian

Penerapan

Transisi

Penerapan

Penerapan Baik

Memuaskan

(185

Kurang

kriteria)

Kategori

Tingkat

Tingkat

Tingkat Penilaian

Tingkat

Penilaian

Penilaian

Penerapan

lanjutan

Penerapan

Penerapan Baik

Memuaskan

(229

Kurang

kriteria)

3.

Dalam hal penyelenggara perkeretapian telah mencapai tingkat
penilaian penerapan kurang sebagaimana dimaksud pada butir 2
huruf a, maka Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan
pembinaan pada penyelenggara perkeretaapian.

4.

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMKP, juga
dilakukan

penilaian

terhadap

Penyelenggara

perkeretaapian

berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga)
kategori, yaitu:
a.

Kategori Kritikal
temuan yang mengakibatkan fa ta lity / kematian.

b.

Kategori Mayor
1)

tidak

memenuhi

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan;
2)

tidak melaksanakan salah satu prinsip SMKP; dan

3)

terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di
beberapa lokasi.

5.

Tidak

melaksanakan

salah

satu

prinsip

SMKP

sebagaimana

dimaksud pada kategori mayor huruf b nomor 2, dibuktikan apabila
terdapat salah satu kriteria yang berkesinambungan yang tidak
dilaksanakan.
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Temuan minor sebagaimana dimaksud pada kategori mayor huruf b
nomor 3, dibuktikan apabila terdapat 3 (tiga) temuan lokasi dengan
kriteria minor.

7.

Penilaian terhadap kriteria audit SM KP dengan kategori mayor
sebagaimana dimaksud pada Kategori mayor, harus ditindaklanjuti
dengan tindakan koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan.

8.

Kategori Minor
Ketidakkonsistenan

dalam

pemenuhan

persyaratan

peraturan

perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

9.

Dalam
kategori

hal

penilaian

kritikal

atau

penyelenggara
mayor,

maka

perkeretaapian
dinilai

belum

termasuk
berhasil

menerapkan SMKP dan penilaian tingkat penerapan SMKP tidak
mengacu pada Tabel 2.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
iIRO HUKUM,

H.. SH, DESS
ama Muda (IV/c)
1023 199203 1 003
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MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 85 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri

Perhubungan

tentang

Sistem

Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,

Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

3.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun

2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia
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Tahun

2015

Nomor

75);
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4.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

5.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun

2015

Kementerian

tentang

Organisasi

Perhubungan

(Berita

dan

Tata

Negara

Kerja

Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM
MANAJEMEN

KESELAMATAN

PERUSAHAAN

ANGKUTAN

UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang
berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan
oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif
dan

terkoordinasi

dalam

rangka

mewujudkan

keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
2.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko
kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh
manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
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3.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

4.

Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ
adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang
dengan Kendaraan Bermotor Umum.

6.

Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan adalah suatu
analisis sistematis yang dilakukan untuk memberikan
gambaran dalam rangka pemenuhan seluruh elemen
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum

dalam

bentuk

Dokumen

Sistem

Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
7.

Pengamatan dan Pemantauan adalah kegiatan mengamati
dan

mengikuti

Manajemen

perkembangan

Keselamatan

penerapan

melalui

Sistem

laporan

yang

disampaikan Perusahaan Angkutan Umum.
8.

Inspeksi

adalah

pengamatan

langsung

terhadap

pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan

Umum

yang

dilaksanakan

oleh

inspektur/petugas yang ditunjuk oleh instansi/kepala
masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
9.

Audit adalah pemeriksaan formal terhadap objek tertentu
dalam

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum yang dilaksanakan oleh auditor yang
ditunjuk oleh pejabat yang menerbitkan izin.
10. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum adalah dokumen yang memuat rincian
elemen

sistem

manajemen

keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang
dengan dipungut bayaran.
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12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang

memegang

Republik

kekuasaan

Indonesia

pemerintahan

sebagaimana

negara

dimaksud

dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan
pelaksanaan

urusan

Daerah yang memimpin

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
dan angkutan jalan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.
16. Kepala

Badan

adalah

Kepala

Transportasi Jakarta, Bogor,

Badan

Pengelola

Depok, Tangerang, dan

Bekasi.
Pasal 2
(1)

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman dan tata cara
pembinaan

pelaksanaan

dan

penerapan

Sistem

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
untuk

memastikan

tata

kelola

keselamatan

dalam

penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan standar
keselamatan yang ditetapkan.
(2)

Peraturan Menteri ini dibuat untuk memberikan pedoman
bagi Perusahaan Angkutan Umum dalam menyusun
Sistem Manajemen Keselamatan.

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam

Peraturan

Menteri ini

meliputi:
a.

pedoman penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum;

b.

tata cara pembinaan pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan

c.
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BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
Pasal 4
(1)

Perusahaan

Angkutan

Umum

wajib

membuat,

melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen
Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Umum

dengan

berpedoman pada RUNK LLAJ.
(2)

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan
angkutan umum diberikan.

(3)

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada pemberi izin penyelenggaraan
angkutan umum sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Dalam

pelaksanaan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan:
a.

penilaian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b.

pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis;
dan

c.

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Sistem
Angkutan

Umum.
(5)

Penyempurnaan

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a.

perubahan RUNK LLAJ yang berpengaruh pada
Perusahaan Angkutan Umum;

b.

perubahan teknologi; dan

c.

perubahan
Umum.
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Pasal 5
(1)

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum meliputi:
a.

komitmen dan kebijakan;

b.

pengorganisasian;

c.

manajemen bahaya dan risiko;

d.

fasilitas

pemeliharaan

dan

perbaikan

kendaraan

bermotor;

(2 )

e.

dokumentasi dan data;

f.

peningkatan kompetensi dan pelatihan;

g-

tanggap darurat;

h.

pelaporan kecelakaan internal;

i.

monitoring dan evaluasi; dan

pengukuran kinerja.
jSistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
petugas atau unit yang bertanggung jawab di bidang
sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

( 3)

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam

Lampiran

I

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
( 1)

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
disusun dalam bentuk Dokumen Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

(2)

Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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BAB III
TATA CARA PEMBINAAN PELAKSANAAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN
ANGKUTAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
(1)

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah

melakukan

pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Umum

yang

dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
(2)

Pembinaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.

pelaksanaan

penilaian

Sistem

Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
b.

pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis;
dan

c.

pengawasan
Manajemen

terhadappelaksanaan
Keselamatan

Perusahaan

Sistem
Angkutan

Umum.
(3)

Pembinaan terhadap pelaksanaan

Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur
Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota
sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum
Pasal 8
(1)

Pelaksanaan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
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a.

Perusahaan Angkutan Umum yang telah membuat
dan melaporkan Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum; dan

b.

Perusahaan

Angkutan

Umum

yang

direkomendasikan untuk dilakukan penilaian ulang
berdasarkan hasil audit.
(2)

Pelaksanaan penilaian Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk
oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3)

Tim

penilai

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

dilaksanakan oleh petugas penilai yang memiliki sertifikat
pendidikan

dan

pelatihan

Sistem

Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
(4)

Dalam hal petugas penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum terbentuk maka penilaian dilaksanakan
oleh pejabat struktural yang membidangi keselamatan.

Pasal 9
(1)

Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Penilaian.

(2)

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

Perusahaan

Angkutan

Umum

dinyatakan

memenuhi atau tidak memenuhi.
(3)

Bagi Perusahaan Angkutan Umum yang telah dinyatakan
memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Direktur

Jenderal,

Bupati/Walikota

Kepala
sesuai

Badan,
dengan

Gubernur,

dan

kewenangannya

menerbitkan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum.
(4)

Bagi Perusahaan Angkutan Umum yang dinyatakan tidak
memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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wajib

melakukan

perbaikan

Sistem

Manajemen

Keselamatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5)

Dalam

hal

Perusahaan

Angkutan

Sistem

Manajemen

memperbaiki

Umum

tidak

Keselamatan

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenai sanksi administratif.
Pasal 10
Sertifikat

Sistem

Manajemen

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3)

berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang Perusahaan

Angkutan

Umum

masih

menjalankan

usaha

di

bidang

angkutan umum sesuai izin penyelenggaraan angkutan umum
yang diberikan.

Bagian Ketiga
Pemberian Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis
Pasal 11
Pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit berupa
kegiatan:
a.

penyuluhan terhadap Perusahaan Angkutan Umum;

b.

pembinaan teknis dan pelatihan terhadap penyusunan
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum;

c.

sosialisasi terhadap peraturan dan pedoman penyusunan
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum; dan/atau

d.
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Bagian Keempat
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Pasal 12
Pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Sistem
Umum

Manajemen
sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan
tahapan:
a.

pengamatan dan pemantauan;

b.

inspeksi; dan

c.

audit.
Pasal 13

(1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Umum

melalui

pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a merupakan kegiatan mengamati
dan

mengikuti

Manajemen

perkembangan

Keselamatan

penerapan

melalui

laporan

Sistem
yang

disampaikan Perusahaan Angkutan Umum.
(2)

Pengawasan

melalui

pengamatan

dan

pemantauan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(3)

a.

kegiatan pengumpulan data sekunder; dan

b.

monitoring dan evaluasi secara rutin.

Pengawasan

melalui

pengamatan

dan

pemantauan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
petugas yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, Kepala
Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.
(4)

Hasil pengawasan melalui Pengamatan dan Pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan
perkembangan

situasi

dan

kondisidan

disampaikan

kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
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Pasal 14
(1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan

Perusahaan

Angkutan

Umum

melalui

inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
merupakan

pemeriksaan

rutin

dan

acaksecara

menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
(2)

Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun
terhadap Perusahaan Angkutan Umum secara acak.

(3)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan
inspeksi

Perusahaan

sebagaimana

Angkutan
dimaksud

Umum
pada

melalui
ayat

(1)

dilaksanakan oleh inspektur atau pejabat struktural
bidang keselamatan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya.
(4)

Hasil

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

Sistem

Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
melalui inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa laporan keadaan dan kinerja obyek yang di
inspeksi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 15
(1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui audit
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

12

huruf

c

merupakan pemeriksaan khusus dan sistematis terhadap
tingkat kepatuhan Perusahaan Angkutan Umum terhadap
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan.
(2)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum melalui audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
auditor yang ditunjuk oleh pejabat yang menerbitkan izin.
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(3)

Hasil audit terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengenaan sanksi
administratif bagi perusahaan

angkutan umum dan

disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur,

dan

Bupati/Walikota

sesuai

dengan

kewenangannya.

Pasal 16
(1)

Dalam kondisi tertentu pemberi izin dapat menugaskan
auditor untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum.

(2)

Dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. kecelakaan lalu lintas yang menonjol;
b. kecelakaan lalu lintas yang berulang-ulang;
c. pengaduan masyarakat;dan
d. perintah lain dari pemberi izin.
Pasal 17

(1)

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dan Pasal 15 ditindaklanjuti dengan tindakan korektif
dan/atau penegakan hukum.

(2)

^

Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a.

perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi;
dan

b.

perubahan
Manajemen

kebijakan

dan/atau

Keselamatan

regulasi

Perusahaan

Sistem

Angkutan

Umum.
(3)

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
(1)

Perusahaan Angkutan
melaksanakan

dan

Umum yang tidak membuat,
menyusun

Sistem

Manajemen

Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dikenai sanksi administratif.
(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a.
b.
c.

(3)

peringatan tertulis;
pembekuan izin;dan /atau
pencabutan izin.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan,
Gubernur,

atau

Bupati/Walikota

sesuai

dengan

peringatan

tertulis

kewenangannya.

Pasal 19
(1)

Sanksi

administratif

berupa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka
waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
(2)

Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan
kewajiban
sebagaimana

setelah

berakhirnya

dimaksud

pada

jangka

ayat

(1),

waktu
dikenai

pembekuan kartu pengawasan.
(3)

60 (enam puluh) hari sejak pemegang izin tetap tidak
melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai
pencabutan izin berupa pencabutan kartu pengawasan.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Perusahaan Angkutan Umum yang telah memperoleh izin
penyelenggaraan

angkutan

umum

sebelum

berlakunya

Peraturan Menteri ini, wajib membuat, melaksanakan, dan
menyempurnakan
Perusahaan

Sistem

Angkutan

Manajemen

Umum

paling

Keselamatan
lama

tanggal 15

September 2018.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Peraturan

Menteri

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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LAMPIRAN I
PERATURAN
MENTERI
PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 85 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM
MANAJEMEN
KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
A.

Komitmen dan Kebijakan.
1. Komitmen dan kebijakan dinyatakan dalam visi, misi, kebijakan, dan
sasaran perusahaan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kinerja
keselamatan dalam pelayanan angkutan umum.
2. Komitmen dan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan adalah
suatu pernyataan tentang dedikasi Perusahaan Angkutan Umum
terhadap keselamatan yang menjadi salah satu standar minimal
dalam pelayanan jasa angkutan umum.
3. Komitmen Perusahaan Angkutan Umum terhadap keselamatan
angkutan umum harus:
a)
disahkan oleh pimpinan Perusahaan Angkutan Umum;
b)
tertulis, bertanggal, dan ditandatangani;
c)
ditempatkan di lokasi yang strategis dan mudah terlihat;
d)
secara jelas menyatakan komitmen perusahaan terhadap
keselamatan;
e)
terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;dan
f)
dilakukan evaluasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
4. Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum paling sedikit memuat:
a)
visi dan misi;
b)
sasaran;
c)
tujuan;
d)
program keselamatan;
e)
komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan;
f)
kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan
Perusahaan Angkutan Umum secara menyeluruh yang bersifat
umum dan/atau operasional; dan
g)
ditetapkan oleh Direktur Utama atau Pimpinan Perusahaan
Angkutan Umum.

B.

Pengorganisasian.
1. Pengorganisasian berisi struktur organisasi, tugas dan fungsi unit
organisasi Perusahaan Angkutan Umum.
2.
Struktur organisasi sistem manajemen keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum berupa petugas atau unit yang bertanggung jawab
di bidang sistem manajemen keselamatan angkutan umum yang
merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan angkutan
umum.
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3.

C.
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Tugas dan fungsi petugas atau unit yang bertanggung jawab di
bidang Sistem Manajemen Keselamatan perusahaan angkutan umum
meliputi:
a)
melakukan
perencanaan
terhadap
pelaksanaan
Sistem
Manajemen Keselamatan;
b)
mengusulkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan
elemen Sistem Manajemen Keselamatan;
c)
memastikan Sistem Manajemen Keselamatan terlaksana sesuai
dengan ketentuan;
d)
memberikan pemahaman mengenai keselamatan angkutan
umum kepada seluruh karyawan;
e)
memiliki kewenangan untuk mengusulkan masukan dan
perbaikan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan;
f)
mengukur dan memantau kinerja semua individu dan atau tim
kerja terhadap Sistem Manajemen Keselamatan;
g)
melakukan
evaluasi
pelaksanaan
Sistem
Manajemen
Keselamatan; dan
h) bertanggung]awab terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan.

Manajemen Bahaya dan Risiko.
1. Manajemen bahaya dan risiko merupakan standar prosedur operasi
untuk:
a)
menetapkan prosedur analisis bahaya dan risiko;
b)
melakukan analisis bahaya dan risiko setiap kegiatan;
c)
mendokumentasikan semua hasil analisis bahaya dan risiko;
dan
d)
melakukan pengendalian bahaya dan risiko.
2. Prosedur analisis bahaya dan risiko ditetapkan oleh pimpinan
tertinggi perusahaan.
3. Analisis bahaya dan risiko setiap kegiatan dilakukan dengan
identifikasi potensi bahaya terhadap:
a)
awak kendaraan bermotor dan mekanik;
b)
kendaraan bermotor; dan
c)
lingkungan (rute, cuaca, kondisi jalan, dan perlengkapannya).
4. Mendokumentasikan semua hasil analisis bahaya dan risiko
merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan semua hasil kegiatan
analisis bahaya dan risiko yang dilakukan dengan identifikasi potensi
bahaya.
5. Pengendalian bahaya dan risiko meliputi :
a)
penyusunan program pengendalian bahaya dan risiko yang
timbul dari operasi perusahaan;
b)
pengawasan, review, dan perbaikan program pengendalian
bahaya dan risiko; dan
c)
mengkomunikasikan hasil kegiatan analisis bahaya dan risiko
kepada seluruh karyawan.
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D.

Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan bermotor
1. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor berupa
tersedianya fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan
dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk
mendukung kegiatan perusahaan.
2. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor meliputi:
a)
fasilitas pemeriksaan, perawatan, dan pemantauan fisik
kendaraan bermotor;
b)
fasilitas penyediaan sarana pendukung yang memadai untuk
mendukung keselamatan angkutan, misalnya bengkel, klinik,
ruang pengemudi, ruang parkirjdan
c)
fasilitas penyimpanan suku cadang.

E.

Dokumentasi dan Data
1. Dokumentasi dan data berupa tersedianya dokumentasi dan data
terkait dengan penyelenggaraan kegiatan operasional perusahaan
dalam mendukung pencapaian kinerja keselamatan.
2. Pendokumentasian diberlakukan pada setiap elemen Sistem
Manajemen Keselamatan.
3. Dokumentasi dan data paling sedikit:
a)
pengemudi;
b)
kendaraan bermotor;
c)
kecelakaan; dan
d)
historis perjalanan awak kendaraan bermotor (e-logbook).
4. Dokumentasi dan data wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal,
Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya.
5. Dokumentasi dan data dilakukan dengan membentuk database baik
secara manual ataupun elektronik untuk memudahkan dalam
penyimpanan, pengambilan analisis, dan sebaran data yang efektif.

F.

Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan
1. Peningkatan kompetensi dan pelatihan berupa:
a)
terpenuhinya persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b)
adanya program pelatihan bagi awak kendaraan bermotor dan
mekanik sesuai dengan kebutuhan secara berkala.
2. Peningkatan kompetensi dibuktikan dengan sertifikat profesi
pengemudi.
3. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh:
a)
Perusahaan Angkutan Umum, secara berkala berdasarkan
matriks kebutuhan analisis pelatihan; atau
b) Agen Pemegang Merek (APM), dibuktikan dengan sertifikat
pelatihan yang diterbitkan oleh Agen Pemegang Merek (APM)
tersebut.
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G.

Tanggap Darurat
1. Tanggap darurat berupa standar prosedur operasi untuk menghadapi
setiap keadaan darurat yang meliputi:
a)
pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat;
b)
identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin
timbul dalam kegiatan operasi; dan
c)
sistem manajemen krisis dan tanggap darurat.
2. Pengembangan dan penerapan manajemen tanggap darurat
dilakukan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
tanggap darurat.
3. Identifikasi semua potensi keadaan darurat yang mungkin timbul
dalam kegiatan operasiserta sistem manajemen krisis dan tanggap
darurat meliputi kegiatan:
a)
identifikasi terhadap kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan
lainnya untuk menghindarkan kerugian, kerusakan dan korban
yang lebih besar;
b)
membentuk tim tanggap darurat di kantor pusat, kantor cabang
dan tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
c)
menyiapkan sarana dan fasilitas tanggap darurat untuk setiap
kendaraan bermotor; dan
d)
mengadakan pelatihan tanggap darurat berkala.

H.

Pelaporan Kecelakaan Internal
1. Pelaporan kecelakaan internal merupakan laporan setiap kecelakaan
lalu lintas yang memuat:
a)
lokasi kejadian kecelakaan;
b)
kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan; dan
c)
identifikasi faktor penyebab kecelakaan.
2.
Setiap Perusahaan Angkutan Umum membuat prosedur pelaporan
kecelakaan internal dan standar formulir kecelakaan.
3. Perusahaan dapat mengembangkan pelaporan kecelakaan internal
yang mencakup analisis dan tindak lanjut untuk mencegah
kecelakaan serupa terulang kembali.

I.

Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan tinjau ulang yang
dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk
mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan
dalam perusahaan.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui audit internal
perusahaan.
3. Pelaksanaan audit internal perusahaan dilakukan terhadap
pemenuhan pelaksanaan seluruh elemen Sistem Manajemen
Keselamatan.
Pengukuran Kinerja
1.
Pengukuran kinerja merupakan kegiatan berkala untuk mengetahui
tingkat keselamatan pelayanan angkutan yang dinyatakan dengan:
a)
rasio antara jumlah kejadian kecelakaan dengan kendaraan
bermotor kilometer; dan

J.
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2.

b)
rasio antara korban kecelakaan dengan kejadian kecelakaan.
Rasio antara jumlah kejadian kecelakaan dengan kendaraan
bermotor kilometer adalah angka kecelakaan yang digambarkan
dalam bagian (jumlah kecelakaan, kematian, luka-luka, atau
kecelakaan total dalam 100.000 (seratus ribu) km dengan
persamaan:
AR =

C x 100.000
V

Keterangan:
AR
: angka kecelakaan per 100.000 kend-km
C
: jumlah kecelakaan (kematian, luka-luka atau kecelakaan
total)
V
: kendaraan bermotor - km perjalanan dalam satu periode
(satu bulan, tahun)
Keterangan:
1. Jika AR > dari X Control atas maka kinerja keselamatan perusahaan
tersebut bulan (..) sangat buruk.
2. Jika AR > Xrat < X Control atas maka kinerja keselamatan
perusahaan tersebut bulan (..) buruk.
3. Jika AR < Xrat > 0, maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut
bulan (..) baik.
4. Jika AR = 0 maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut bulan
(..) sangat baik.
3.

Rasio antara korban kecelakaan dengan kejadian kecelakaan adalah
indeks kekerasan untuk menggambarkan tingkat kekerasan yang
didefiniskan sebagai jumlah kefatalan (kematian) tiap kecelakaan,
dengan persamaan :
SI = F/A
Keterangan :
SI
: Indeks Kekerasan (severity index)
F
: Banyaknya kefatalan (kematian) dalam waktu tertentu
(setahun)
A
: jumlah seluruh kecelakaan dalam waktu tertentu (bulan,
tahun)
Keterangan:
1. Jika SI > dari X Control atas maka kinerja keselamatan perusahaan
tersebut bulan (..) sangat buruk.
2. Jika SI > Xrat < X Control atas maka kinerja keselamatan
perusahaan tersebut bulan (..) buruk.
3. Jika SI < Xrat > 0, maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut
bulan (..) baik.
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4. Jika SI = 0 maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut bulan (..)
sangat baik.
4.

5.

Pengukuran kinerja selain dinyatakan dengan rasio pada angka
1 dapat dinyatakan dengan rasio tingkat kerusakan yang diukur
berdasarkan hari yang hilang karena kendaraan bermotor tidak
beroperasi.
Perusahaan harus membuat, mengembangkan, dan melaksanakan
standar prosedur operasi pemantauan dan pengukuran kinerja
keselamatan secara berkala dan mendokumentasikan hasilnya.
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KATA PENGANTAR

Manajemen Perusahaan Angkutan Umum .................... sangat
memperhatikan keselamatan dalam operasinya, untuk menjamin agar
penumpang dapat diantar dengan selamat sejak berangkat sampai ke
tempat tujuan.
Dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan tersebut, perusahaan
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan untuk memastikan
bahwa semua program keselamatan dalam perusahaan telah
dijalankan dan dipenuhi dengan baik.
Keselamatan adalah kebutuhan semua pihak, mulai dari manajemen,
awak angkutan, pekerja, penumpang dan masyarakat umum. Oleh
karena itu, kami mengharapkan agar semua pihak dapat mendukung
pelaksanaan program keselamatan.
Keselamatan Angkutan adalah kebutuhan dan untuk kita bersama.
Selamat bekerja

Direktur Utama
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SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM

1.

Pendahuluan
Perusahaan Angkutan Umum ............................. adalah Perusahaan
Angkutan ....... yang beroperasi di rute perjalanan (misalnya Pulau
Jawa/Pulau Bali/Pulau Sumatera/Pulau Kalimantan/Pulau Sulawesi dan
lain-lain) yang berdiri sejak tahun ........ Perusahaan mengoperasikan
sejumlah ............ armada bus dengan jumlah awak sebanyak .........
orang.
Sejalan dengan kebijakan manajemen, perusahaan menjalankan Sistem
Manajemen
Keselamatan
untuk
meningkatkan
dan
menjamin
keselamatan dalam operasi angkutan untuk melindungi aset perusahaan,
awak angkutan, penumpang dan masyarakat umum.

2.

Dasar
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 86 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 87 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi
dengan manajemen perusahaan.
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
Pasal 204 bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat,
melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan
dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pasal 27 bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat,
melaksanakan,
dan
menyempurnakan
Sistem
Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada
RUNK LLAJ.

3.

Profil Perusahaan
Berisikan tentang profil perusahaan, yang memuat keterangan paling
sedikit mengenai :
a.
b.
c.
d.
e.
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kapan perusahaan berdiri dan sejarah perusahaan;
kedudukan/lokasi perusahaan;
jumlah dan jenis pelayanan/rute yang dilayani;
jumlah armada yang dioperasikan; dan
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.
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4.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan disusun secara sistematis
dengan menggunakan pendekatan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action)
yang terdiri atas 10 (sepuluh) elemen pokok yang dilengkapi dengan
ekspektasi penerapan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
1. K O M IT M E N
DAN
K E B IJ A K A N
PERENCANAAN
2. PeogorganLsasi«n

PEM A N T A U A N
8. Pelap oran K ecelakaan
Internal

IM P LE M EN T A SI

-'

!t *!--1n

5-

tfiJIt o a t a

8. Monitoring dan
Evaluasi

'•Tanasap.PmwJ

Gambar 1. Struktur Sistem Manajemen Keselamatan
*

Proses Sistem Manajemen Keselamatan sebagai berikut:
a. Sistem Manajemen Keselamatan dimulai dengan penetapan kebijakan
keselamatan tertulis sebagai wujud komitmen dan kepemimpinan
manajemen.
b. Proses berikutnya adalah proses perencanaan yang dimulai dengan
identifikasi bahaya yang ada dalam perusahaan yang harus
dikendalikan dan dikelola sehingga kejadian yang tidak diinginkan
dapat dihindari.
c. Menetapkan pengorganisasian semua sumber daya yang diperlukan.
d. Tahap implementasi yang mencakup pembinaan sumber daya
manusia dan kompetensi, komunikasi dan konsultasi serta
pengendalian operasi angkutan termasuk tanggap darurat.
e. Hasil pelaksanaan tersebut dipantau dan diukur secara berkala guna
memastikan bahwa sasaran telah tercapai.
f. Jika terjadi penyimpangan, manajemen segera melakukan peninjauan
ulang untuk kemudian menetapkan langkah perbaikan.
5.

Elemen Sistem Manajemen Keselamatan
Dalam menjalankan usaha angkutan Perusahaan Angkutan Umum ........
berpedoman kepada Sistem Manajemen Keselamatan yang dijabarkan
dalam 10 (sepuluh) elemen sebagaimana yang diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
Angkutan Umum .... sebagai berikut :
a. Komitmen dan Kebijakan;
b. Pengorganisasian;
c. Manajemen Bahaya dan Risiko;
d. Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Dokumentasi dan Data;
Peningkatan dan Kompetensi Pelatihan;
Tanggap Darurat;
Pelaporan Kecelakaan Internal;
Monitoring dan Evaluasi; dan
Pengukuran Kinerja.

1)

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
Komitmen
dan
Kebijakan
merupakan
landasan
penerapan
keselamatan dalam perusahaan. Tanpa dukungan manajemen maka
program keselamatan tidak akan berhasil dengan baik. Dalam rangka
menunjukkan komitmen dan dukungan tersebut manajemen perlu
menetapkan komitmen dan kebijakan keselamatan perusahaan.
Perusahaan Angkutan Umum .... mempunyai komitmen dan kebijakan
sebagai berikut:
a) Komitmen
Contoh 1 (komitmen perusahaan)
KOMITMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
Kualitas pelayanan prima merupakan bentuk komitmen kami terhadap aspek
keselamatan yang juga merupakan tujuan Perusahaan Angkutan Umum
1. Perusahaan Angkutan Umum ....bersedia mematuhi seluruh peraturan lalu
lintas yang berlaku dan melakukan tindakan pencegahan terhadap
terjadinya kecelakaan.
2. Perusahaan Angkutan Umum ....akan selalu proaktif dalam meminimalisir
bahaya dan risiko apabil aterjadi kecelakaan.
3. Perusahaan Angkutan Umum ....berkomitmen dalam memberikan pelatihan
secara rutin kepada pengemudi dan mekanik.
4. Perusahaan Angkutan Umum ....berkomitmen dalam memberikan pelatihan
tanggap darurat dalam mengantisipasi apabila terjadi kecelakaan.
5. Perusahaan Angkutan Umum ....akan membuat sistem informulirasi dan
komunikasi sebagai wadah informulirasi dan konsultasi antara seluruh
karyawan dan penumpang serta pihak lainnya.

Pengawasan terhadap keselamatan merupakan tanggung jawab seluruh
personil dan manajemen untuk memastikan bahwa keselamatan merupakan
hal terpenting
Tangal,___, bulan,___tahun,___
Ttd

Direktur Utama

7861

-7-

Contoh 2 (komitmen perusahaan)
“ DIREKSI PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM ... MEMILIKI KOMITMEN
YANG TINGGI UNTUK MELAKSANAKAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN MENGUTAMAKAN SHOLAT DALAM MENJALANKAN
OPERASIONAL PERUSAHAAN INI

Tanggal,
ttd
Direksi Perusahaan...

Selain komitmen perusahaan, Perusahaan Angkutan Umum ....juga
mewajibkan para pengemudi untuk berkomitmen terhadap keselamatan
sekaligus untuk membentuk budaya keselamatan pengemudi. Hal ini
ditandai dengan pernyataan komitmen para pengemudi.
Contoh 3 (komitmen pengemudi)
KOMITMEN PENGEMUDI

Saya bertandatangan di bawah ini, dalam mengemudikan kendaraan bermotor akan
selalu:
1. Mematuhi seluruh peraturan lalu lintas yang berlaku;
2.
Melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan;
3.
Mengendarai kendaraan bermotor sesuai batas kecepatan yang diizinkan;
4.
Memberikan contoh yang baik dalam mengemudikan kendaraan bermotor;
5.
Selalu memakai sabuk pengaman dan memastikan penumpang memakaisabuk
pengaman
6.
Membuat perencanaan yang baik sebelum melakukan perjalanan;
7. Tidak menggunakan telepon genggam ketika sedang mengemudikanKendaraan
bermotor;
8. Berlaku dan bertindak santun dalam mengemudikan kendaraan bermotor;
9. Berperan aktif dalam mempromosikan keselamatan mengemudi;
10. Melaporkan kejadian kecelakaan kendaraan bermotor.
Jika saya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan deklarasi ini dan berakibat
berupa pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan maka saya bersedia menerima
tindakan dari perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.
________,___, 2018
Nama
NIK

b) Kebijakan
Perusahaan Angkutan Umum ...................... sebagai perusahaan
jasa angkutan ..... menempatkan aspek keselamatan sebagai
prioritas untuk
menjamin keselamatan
awak angkutan,
penumpang, aset perusahaan, dan masyarakat luas sekaligus
untuk mencapai kepuasan pelanggan.
Untuk
itu
perusahaan
menerapkan
Sistem
Manajemen
Keselamatan dengan pokok-pokok sebagai berikut :
a. Keselamatan transportasi merupakan komitmen dan kebijakan
manajamen perusahaan;
b. Perusahaan akan menerapkan keselamatan dalam operasi
sejak tahap persiapan, pemberangkatan, perjalanan sampai ke
tempat tujuan;
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c.

Perusahaan akan memenuhi semua persyaratan peraturan
perundang-undangan mengenai keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan; dan
d. Perusahaan
akan
senantiasa
berupaya
menyediakan
sumberdaya yang diperlukan untuk keberhasilan program
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.
Untuk mencapai keberhasilan keselamatan, perusahaan akan
melibatkan semua unsur dalam perusahaan termasuk pengguna
jasa agar senantiasa mengutamakan keselamatan.

.

(Tempat dan tanggal dikeluarkan)
Direktur Utama
Tujuan & Sasaran
Tujuan
Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan angkutan paling sedikit
sebagai berikut:
a. sebagai wujud komitmen manajemen terhadap keselamatan
operasi angkutan untuk melindungi awak angkutan, penumpang,
masyarakat umum dan aset perusahaan;
b. mencegah kecelakaan dan kerugian yang timbul untuk
meningkatkan efesiensi perusahaan;
c. sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan
pelayanan angkutan umum yang selamat dan handal kepada
masyarakat.
Sasaran
Perusahaan/manajemen menetapkan target/sasaran dan programprogram Manajemen Keselamatan Angkutan Umum yang mencakup
seluruh kegiatan operasi angkutan meliputi pekerja, pengemudi,
penumpang, aset mitra kerja, dan sarana pendukungnya.
Contoh target dan program
Sasaran
Tidak ada
kecelakaan
selama
operasional
angkutan

Program
Jadwal
Merekrut
Ahli
Keselamatan Februari
Angkutan
Jalan
untuk 2018
merencanakan
Sistem
Manajemen
Keselamatan
Angkutan
Umum
serta
melakukan identifikasi bahaya
dan
rencana
pengendalian
terhadapnya
Membentuk Unit Organisasi Maret
Manajemen Keselamatan atau 2018
Petugas
yang
menangani
keselamatan angkutan umum
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Wewenang
HRD

Pimpinan
Perusahaan
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Meningkatkan
kesehatan
karyawan
khususnya
pengemudi
dan mekanik

Menyediakan sumber daya yang Juni 2018
dibutuhkan sesuai identifikasi
bahaya
dan
perencanaan
penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan

HRD

Mengikutsertakan
pengemudi Maret
dan mekanik dalam program 2018
asuransi
kesehatan
seperti
BPJS dan lainnya

HRD Unit
Manajemen
Keselamatan dan
Ahli Asuransi

Melaksanakan
kerjasama Maret
dengan rumah sakit terdekat 2018
sebagai rujukan penanganan
kecelakan kerja ataupun keadan
darurat saat terjadi kecelakaan
angkutan

HRD/Manajemen
Perusahaan

Melakukan kegiatan pengecekan Mei 2018
rutin bagi pengemudi

HRD/Manajemen
Perusahaan

Menyediakan
kantin
bagi Juli 2018
pengemudi dan karyawan untuk
penyediaan makanan sehat dan
bergizi

Manajemen
Perusahaan

Membangun
klinik
untuk Juli 2018
melakukan
pemantauan
kesehatan pengemudi secara
rutin

Manajemen
Perusahaan

Melaksanakan pendidikan dan Agustus
pelatihan bagi penegmudi dan 2018
mekanik
sesuai
dengan
kebutuhan,
keahlian
dan
kompetensi secara rutin baik
dilaksanakan sendiri maupun
pihak luar

Manajemen
Perusahaan /HRD

!•

Meningkatkan
Kemampuan
Pengmudi
dan Mekanik

Menjalin
kerjasama dengan September HRD /Unit
instansi terkait baik pemerintah 2018
Manajemen
atau non pemerintah yang
Keselamatan /Petugas
memiliki kewenangan khusus
Manajemen
untuk memberikan pelatihan
Keselamatan
dan
sertifikat
kompetensi
keahlian
pengemudi
dan
mekanik
Monitoring,
evaluasi dan
pengukuran
kinerja
perusahaan
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Melaksanakan audit internal November
Sistem Manajemen Keselamatan 2018
minimal setiap satu tahun
sekali ataupun jika ada kondisi
yang
memerlukan
tindakan
audit
Sistem
Manajemen
Keselamatan
baik
secara
internal maupun eksternal

Unit Manajemen
Keselamatan/Petugas
Manajemen
Keselamatan
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Visi
Perusahaan menempatkan visi atau pandangan yang jauh kedepan
tentang apa yang hendak dicapai khususnya terkait aspek
keselamatan dan merupakan bagian dari kebijakan perusahaan
secara umum.
Contoh visi
Perusahaan Angkutan Um um .... mempunyai visi sebagai berikut:
Menjadikan Perusahaan Angkutan Umum .... sebagai layanan
angkutan yang menghubungkan antara propinsi dengan kualitas
prima, handal dan selamat.
Misi
Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh
perusahaan angkutan dalam usaha mewujudkan visi tersebut.
Dalam menjalankan visi dan mencapai sasaran yang hendak dicapai,
Perusahaan Angkutan Um um .... melaksanakan misi paling sedikit :
a. memberikan jasa layanan angkutan jalan dengan kualitas terbaik;
b. mengutamakan aspek keselamatan dalam segala aspek;
c. membangun layanan angkutan yang nyaman, tepat waktu dan
kompetitif untuk kepuasan pelanggan.
Komitmen dan kebijakan perusahaan secara rutin dilakukan review
oleh pimpinan perusahaan untuk melihat pelaksanaan dan kinerja
manajemen keselamatan secara keseluruhan dan dikomunikasikan
kepada seluruh personil untuk mewujudkan budaya keselamatan.
Dengan penerapan komitmen dan kebijakan ini ada beberapa hal
yang diharapkan perusahaan paling sedikit :
1. adanya komitmen yang kuat dari Manajemen terhadap aspek
keselamatan yang ditunjukkan dalam sikap sehari-hari;
2. adanya peran serta dan keterlibatan aktif seluruh pemegang
kepentingan dalam meningkatkan kinerja Keselamatan;
3. menetapkan dan mensosialisasikan komitmen dan kebijakan
Keselamatan diseluruh jajaran operasi perusahaan;
4. menetapkan sasaran dan program kerja Keselamatan;
5. SK Direksi tentang Sistem Manajemen Keselamatan.
2) PENGORGANISASIAN
Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dalam
perusahaan memerlukan pengorganisasian dan penyediaan sumber
daya yang memadai. Manajemen dan pengorganisasian dalam Sistem
Manajemen Keselamatan diwujudkan dalam pembagian tanggung
jawab yang jelas untuk semua posisi jabatan yang terdapat dalam
perusahaan.
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Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum
membentuk unit/petugas
keselamatan yang bertanggung jawab dalam Sistem Manajemen
Keselamatan. Unit
ini
juga
bertanggung jawab
untuk
mengkomunikasikan semua aspek keselamatan kepada seluruh
personil perusahaan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan. Dengan adanya unit yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan maka struktur
organisasi
Perusahaan
Angkutan
Umum
.....
mengalami
penyempurnaan menjadi

memastikan
semua
kendaraan
dirawat
sesuai
dengan
standar
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mengalokasi
kan sumber
daya
finansial,
tenaga kerja
dan
pemahaman
yang cukup

mematuhi
peraturan
perundangundangan

menetapk
an tujuan
dan
kinerja

mengidenti
fikasi
semua
factor
bahaya
dan resiko
operasiona
I angkutan

mengu kur
dan
memantau
kinerja
semua
individu
dan atau
tim kerja
terhadap
keselamat
an
transporta

si

menyedia
kan
pelatihan
dan
evaluasi
bagi
setiap
karyawan

membuat
kebijakan
dan
prosedur
yang
meningka

tkan
keselamat
an

menjamin

mengeval

pemenuhan
semua

uas'
dan
menyiapka

peraturan
dan prosedur
keselamatan
transportasi

n
peralatan
dan
kendaraan
yang layak
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Dalam menjalankan fungsi Sistem Manajemen Keselamatan unit
manajemen keselamatan ataupun petugas keselamatan melaksanakan
tugas sebagai berikut :
1. melakukan
pemantauan
pelaksanaan
keselamatan
dalam
perusahaan;
2. memberikan pembinaan dan pelatihan kepada semua pekerja dan
pengemudi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan;
3. melakukan pemeriksaan tempat kerja dan armada bus secara
berkala;
4. memastikan bahwa semua prosedur keselamatan telah dijalankan;
5. melakukan penyelidikan kecelakaan;
6. mengadakan pertemuan berkala sekurangnya setiap bulan untuk
membahas isu-isu keselamatan yang ada dalam perusahaan;
7. memberikan laporan secara berkala kepada manajemen mengenai
pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.
•
Sedangkan untuk mendukung tugas dimaksud unit manajemen
keselamatan ataupun petugas keselamatan melaksanakan fungsi
sebagai berikut :
1. mengalokasikan sumber daya finansial, tenaga kerja, dan
pemahaman yang cukup;
2. mematuhi peraturan perundang-undangan;
3. mengidentifikasi semua faktor bahaya dan risiko operasional
angkutan;
4. membuat kebijakan dan prosedur yang meningkatkan keselamatan
misal sistem perekrutan pengemudi dan mekanik, membuat
peraturan atau prosedur internal perusahaan dan kebijakan
lainnya terkait keselamatan;
5. mengukur dan memantau kinerja semua individu dan atau tim
kerja terhadap keselamatan transportasi;
6. menetapkan tujuan dan kinerja;
7. menyediakan pelatihan dan evaluasi bagi setiap karyawan;
8. menjamin pemenuhan semua peraturan dan prosedur keselamatan
transportasi;
9. mengevaluasi dan menyiapkan peralatan dan kendaraan bermotor
yang layak;
10. memastikan semua kendaraan bermotor dirawat sesuai dengan
standar;
11. mengkomunikasikan
seluruh
pelaksanaan
manajemen
keselamatan kepada seluruh karyawan perusahaan (utamanya
pengemudi terkait bahaya dan risiko);
12. mengikutsertakan seluruh personil di bawah kendali unit yang
membidangi manajemen keselamatan untuk berperan aktif dalam
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di lingkungan
Perusahaan dengan cara partisipasi dan konsultasi.
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Catatan:
tugas dan fungsi Sistem Manajemen Keselamatan dapat ditambahkan
dari contoh diatas disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Selain melaksanakan tugas dan fungsi unit ini juga diberikan
wewenang dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan
sebagai berikut:
Contoh pembagian peran

wewenang

dalam pelaksanaan

sistem

manajemen keselamatan dalam organisasi perusahaan
Peran
Manajer
Keselamatan/Petugas
Keselamatan

Sekretaris

Anggota

Wewenang
1. Memimpin semua rapat pleno ataupun menunjuk
anggota untuk memimpin rapat pleno Manajemen
Keselamatan.
2. Menentukan
langkah
dan
kebijakan
demi
tercapainya
pelaksanaan
program-program
Manajemen Keselamatan.
3. Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan Sistem
Manajemen
Keselamatandi
Perusahaan
ke
Dinas/Instansi
terkait
melalui
Pimpinan
Perusahaan.
4. Mempertanggung-jawabkan program-program SMK
dan pelaksanaannya kepada Direksi/Pimpinan
Perusahaan.
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan
program-program Sistem Manajemen Keselamatan
di Perusahaan.
1. Membuat undangan dan notulen rapat.
2. Mengelola administrasi surat-surat.
3. Melaksanakan pencatatan rekaman-rekaman.
4. Memberikan bantuan/saran yang diperlukan oleh
bagian-bagian demi suksesnya program-program
Sistem Manajemen Keselamatan.
5. Membuat laporan.
1. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatandan
program-program kerja yang telah ditetakan sesuai
dengan bagian atau seksi masing-masing.
2. Melaporkan kepada Manajer Keselamatan atas
kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Menyusun
bahan
prosedur
terkait
sistem
manajemen keselamatan.
4. Memberikan masukan terkait pelaksnaan Sistem
Manajemen Keselamatan.

Perusahaan menjamin pemenuhan sumber daya yang relevan untuk
penerapan Sistem Manajemen Keselamatan di lingkungan Perusahaan.
Unit manajemen keselamatan dibentuk guna menunjukan komitmen
pengusaha
terhadap
aspek
keselamatan.
Unit
manajemen
7868
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keselamatan diberi wewenang untuk mengurusi semua aspek yeng
terkait keselamatan seperti pelibatan dengan bagian Human Resources
Development (HRD) dalam perekrutan pengemudi dan mekanik,
mengusulkan pembuatan bahan prosedur keselamatan, penyusunan
program-program keselamatan, penyusunan bahan kebijakan, dan
lain-lain.
Dalam membentuk unit atau petugas keselamatan yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan
perusahaan dapat menyesuaikan dengan struktur organisasi yang ada
sesuai dengan kebutuhan masing-masing tidak harus terpaku pada
contoh diatas), namun pada prinsipnya perusahaan mempunyai
struktur yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem
Manajemen Keselamatan dimaksud.
Perusahaan diharapkan dapat mengelola aspek keselamatan dengan
penyediaan sumber daya yang cukup untuk mencapai sasaran
Keselamatan yang telah ditetapkan yang mencakup manusia, dana,
waktu, dan sarana/prasarana yang diperlukan. Untuk itu perusahaan
perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut :
1. adanya struktur organisasi pengelolaan keselamatan yang
memuat hubungan antar jabatan, bagian, tugas, wewenang dan
tanggung jawab masing-masing;
2. tersedianya sumber daya untuk mendukung keberhasilan dan
peningkatan Keselamatan dalam perusahaan;
3. menunjuk dan menetapkan unit yang membidangi manajemen
keselamatan atau Petugas Keselamatan (Safety Officer) untuk
mengorganisir kegiatan dan program keselamatan;
4. prosedur Struktur Organisasi Keselamatan (contoh prosedur
terlampir).
3) MANAJEMEN BAHAYA DAN RISIKO
Kegiatan pengangkutan mengandung berbagai potensi bahaya yang
dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan materi.Sebelum
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dilakukan kajian awal
untuk mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya dari setiap kegiatan
operasi angkutan di seluruh lokasi kegiatan dan fungsi dalam
perusahaan yang meliputi bahaya kecelakaan lalu lintas, kebakaran,
bencana alam, dan lainnya.
Bahaya merupakan sebuah kejadian atau peristiwa yang berpotensi
menyebabkan kerusakan, cidera, atau kehilangan nyawa. Risiko
adalah perubahan yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi,
sehingga sering disebutkan bahwa risiko adalah chance of loss atau
kerugian. Dalam perusahaan, bahaya dan risiko merupakan dua hal
yang dapat menyebabkan terganggunya pencapaian tujuan,
merugikan perusahaan, dan menimbulkan ketidakpercayaan dari
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masyarakat. Oleh karena itu potensi bahaya dan risiko harus
diidentifikasi untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan
terjadinya kedua hal tersebut. Elemen keselamatan mengharuskan
adanya sistem manajamen untuk mengelola potensi bahaya dan risiko
dalam suatu perencanaan yang matang. Berdasarkan elemen
manajemen bahaya dan risiko maka Perusahaan Angkutan Umum
...melakukan identifikasi terhadap bahaya dan risiko atas 3 (tiga)
faktor yaitu:
Manusia
faktor-faktor yang diidentifikasi meliputi usia pekerja, kesehatan,
kelelahan dan stres, keterampilan, alat-alat perlindungan, faktor
kejahatan lalulintas.
Lingkungan
faktor-faktor yang diidentifikasi meliputi kondisi jalan, cuaca, dan
lain-lain.
Jenis Kendaraan Bermotor
faktor-faktor yang diidentifikasi meliputi apakah kendaraan bermotor
kecil, menengah atau besar, ikut mempengaruhi besar kecilnya
bahaya dan risiko yang akan terjadi atau faktor lain dari kendaraan
bermotor selain ukuran yang dapat mempengaruhi besar/kecilnya
bahaya dan risiko.
Dari ketiga faktor diatas kemudian diklasifikasikan berdasarkan
tingkatan bahaya dan risiko yang berbeda yaitu:
1. bahaya dan risiko yang luar biasa (extreme risk) yang
menyebabkan kematian;
2. bahaya dan risiko tingkat tinggi (high risk) yang menyebabkan
cacat tubuh;
3. bahaya dan risiko tingkat menengah (moderate risk) yang tidak
menyebabkan cacat tubuh tapi bisa menimbulkan trauma;
4. bahaya dan risiko tingkat rendah (low risk), yang tidak
menyebabkan trauma tapi bisa menimbulkan goncangan jiwa.
Penilaian terhadap identifkasi bahaya dan risiko menggunakan
pendekatan metode matriks risiko yang relatif sederhana serta mudah
digunakan, diterapkan dan menyajikan representasi di dalamnya.
Setelah dilakukan identifikasi bahaya dan risiko kemudian dilakukan
pengendalian terhadap bahaya dan risiko dengan kaidah sebagai
berikut:
1. Eliminasi
(menghilangkan bahaya).
2. Substitusi
(mengganti sumber/ alat/ mesin/ bahan/ material/ aktivitas).
3. Perancangan
(perancangan/perencanaan/modifikasi instalasi sumber/alat/
mesin/ bahan/ material/ aktivitas supaya menjadi aman).
7870

-16-

4. Administrasi
(penerapan prosedur/aturan kerja, pelatihan dan pengendalian).
5. Alat Pelindung Diri
(penyediaan alat pelindung diri bagi pengemudi dengan paparan
bahaya dan risiko tinggi).
Keseluruhan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian bahaya
dan risiko didokumentasikan dan diperbarui sebagai acuan penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan di lingkungan Perusahaan.
Pelaksanaan identifikasi bahaya dan risiko dilakukan dengan
mencatat bahaya dan risiko yang mencakup:
1. Identifikasi faktor bahaya dan risiko;
2. Identifikasi perilaku berbahaya yang terjadi jika seseorang
melakukan hal tertentu, misalnya mengemudikan kendaraan
bermotor dalam keadaan lelah, ngantuk, atau mabuk;
3. identifikasi kecenderungan tingkat bahaya dari masing-masing
faktor;
4. identifikasi track record para karyawan yang bertanggung]'awab
atas pelaksanaan sistem manajemen keselamatan.
Selain pencatatan bahaya dan risiko tersebut perusahaan atau
Perusahaan Angkutan Umum .... melakukan evaluasi terhadap
penerapan pelaksanaan Sistem Manejemen Keselamatan yang
menyangkut hal-hal sebagai berikut :
1. Peralatan dan seleksi kendaraan bermotor
Peralatan yang digunakan hendaknya adalah peralatan yang
standar dan kendaraan bermotor yang dioperasikan merupakan
kendaraan bermotor yang telah melalui uji kelayakan oleh tim
teknisi yang profesional atau yang berkompeten.
2. Prosedur perawatan kendaraan bermotor
Tim teknisi yang ditunjuk oleh manajemen harus mematuhi
prosedur perawatan kendaraan bermotor yang diberlakukan
berdasarkan fungsi Sistem Manajemen Keselamatan.
3. Rute
Rute aman dan rute yang tidak aman atau rawan kecelaaan yang
dilewati sehingga evaluasi terhadap rute penting dilakukan untuk
memastikan kendaraan bermotor aman saat melewati rute
tersebut.
4. Analisis Kecelakaan
Perusahaan melakukan analisis kecelakaan untuk mengetahui
faktor penyebab secara menyeluruh sehingga kecelakaan serupa
tidak terulang kembali.
5. Jam kerja
Jam kerja merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh
dalam keselamatan transportasi. Seorang pengemudi dengan jam
kerja yang tinggi tentu memiliki pengalaman dan kecakapan yang
lebih memadai ketimbang sebaliknya.
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6. Gawat darurat
Pihak perusahaan melakukan evaluasi terhadap penanganan
tanggap darurat jika terjadi kecelakaan tidak hanya memberikan
pengetahuan namun juga keterampilan untuk mengatasi situasi
kecelakaan yang terjadi.
7. Lingkungan
Perusahaan melakukan evaluasi terhadap aspek lingkungan [jalan,
cuaca dan lainnya).
Untuk mendukung pelaksanaan manajemen bahaya dan risiko maka
perusahaan menyiapkan prosedur terkait identifikasi bahaya dan
penilaian bahaya dan risiko dan matriks bahaya dan risiko.
(terlampir matriks identifikasi dan pengendalian bahaya danrisiko dan
matriks bahaya dan risiko).
4) Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor
Perusahaan menguraikan/menggambarkan dan menjelaskan fasilitas
pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor yang dimiliki
dan/atau dikuasai perusahaan beserta prosedur pemeliharaan dan
perbaikan. Beberapa hal yang dijelaskan dalam buku pedoman
meliputi :
1. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki/dikuasai
perusahaan;
2. kelaikan armada angkutan;
3. prosedur pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
4. penyediaan tenaga pengemudi dan mekanik yang kompeten.
(Contoh) :
Untuk mendukung keselamatan dalam operasi angkutan diperlukan
dukungan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang baik dan
memadai yang mencakup armada angkutan, sarana pemeliharaan,
administrasi dan lainnya. Banyak terjadi kecelakaan karena kondisi
kendaraan bermotor tidak layak operasi seperti kondisi rem, ban,
mesin dan lainnya. Untuk itu, semua sarana angkutan harus dalam
kondisi baik dan dioperasikan dengan aman.
Sesuai Pasal 48 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang
dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan. Perusahaan menjamin kelaikan dan keselamatan semua sarana
yang terkait dengan operasi angkutan umum.
Menindaklanjuti amanat Undang-undang diatas maka Perusahaan
Angkutan Umum ... melengkapi kegiatan operasional angkutan
dengan menyediakan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
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bermotor sebagai syarat utama keselamatan berupa fasilitas
penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan perbaikan
kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan
perusahaan. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
bermotor meliputi :
1. fasilitas pemeriksaan, perawatan, dan pemantauan fisik kendaraan
bermotor.
Fasilitas
Perusahaan
Angkutan
Umum
...
memiliki/menguasai tempat untuk memeriksa dan merawat
kendaraan bermotor dengan luas sebesar ..... m2 dan dilengkapi
dengan peralatan pendukung meliputi... (jabarkan semua
informulirasi terkait fasilitas pemeriksaan, perawatan, dan
pemantauan fisik kendaraan bermotor sesuai kondisi yang dimiliki
perusahaan termasuk dokumentasi dan data-data);
2. fasilitas penyediaan sarana pendukung yang memadai untuk
mendukung keselamatan angkutan, misalnya bengkel, klinik,
ruang pengemudi, ruang parkir (jabarkan sesuai kondisi yang
dimiliki perusahaan); dan
3. fasilitas penyimpanan suku cadang (jabarkan sesuai kondisi yang
dimiliki/dikuasai perusahaan).
Untuk memastikan armada laik jalan maka Perusahaan Angkutan
Umum ....... menetapkan prosedur pemeliharaan dan perbaikan
kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemimpin perusahaan.
Untuk mendukung hal tersebut perusahaan melengkapi dengan
penyediaan tenaga pengemudi dan mekanik yang berkompeten.
Pemeriksaan terhadap pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
bermotor menggunakan formulir baku sehingga memudahkan bagi
pengemudi dan mekanik untuk mengecek kendaraan bermotor dan
pendokumentasian bagi perusahaan.
(terlampir contoh prosedur dan formulir pemeriksaan keselamatan
kendaraan bermotor)
5) DOKUMENTASI DAN DATA
Perusahaan Angkutan Umum .... diharapkan memahami fungsi
keselamatan
utama
dan
prosesnya
dalam
mengembangkan
dokumentasi
standar.
Proses
ini
dilakukan
dengan
cara
mengidentifikasi sumber daya yang berpotensi digunakan misalnya
sarana kendaraan bermotor, peralatan, karyawan (pengemudi),
kejadian/data kecelakaan dan sistem tertentu. Hasil identifikasi ini
berupa data yang senantiasa diperbaharui (update).
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Dokumentasi
Sistem
dokumentasi
dalam
Penerapan
Sistem
Keselamatan Perusahaan Angkutan Um um
meliputi:
Tingkat Dokumen
Dokumen Tingkat I

Dokumen Tingkat II
Dokumen Tingkat III
Dokumen Tingkat IV

Dokumen Tingkat V
Dokumen Tingkat VI

Dokumen Tingkat VII
Dokumen Tingkat
VIII
Dokumen Tingkat IX

Dokumen Tingkat X

Dokumen Tingkat XI
Dokumen Tingkat XII

Manajemen

Jenis Dokumen
Panduan (Manual Book) perusahaan terkait
Sistem
Manajemen
Keselamatan
termasuksasaran dan program keselamatan
Perusahaan Angkutan Umum.
Prosedur Manajemen KeselamatanPerusahaan
Angkutan Umum.
Instruksi Keselamatan Pimpinan Perusahaan.
Data historis perjalanan kendaraan bermotor (elogbook), formulir, laporan, catatan dan rekaman
keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
(pemeliharaan, pemeriksaan dan perbaikan,
riwayat hidup pengemudi, analisis kecelakaan
untuk pengemudi, kendaraan bermotor, dan
kejadian kecelakaan)
pengumuman, surat menyurat dan sejenisnya.
Peraturan
perundang-undangan
dan
persyaratan
keselamatan
lainnya
dari
Pemerintah dan instansi terkait.
Perizinan
Hasil pengujian berkala kendaraan bermotor.
Dokumen Internal (Denah, Proses, Daftar
Mesin/Alat, Daftar Bahan B3) berkaitan dengan
penerapan K3).
Kontrak
Kerja
dan
Kerjasama
terkait
keselamatan
pengangkutan.
(Perusahaan
Angkutan Barang)
Laporan Pihak Lainnya (mitra dan masyarakat)
Hasil audit/ pemeriksaan dari pihak internal dan
luar.

Media dokumentasi yang digunakan berupa media kertas (cetak),
digital (foto dan file program komputer), dokumentasi online maupun
media-media lain yang relevan dengan teknologi yang digunakan
manajemen perusahaan dengan membentuk database (baik manual
maupun elektronik).
Semua elemen Sistem Manajemen Keselamatan didokumentasikan
dan dikendalikan (diatur dan didistribusikan/diidentifikasi) oleh Unit
yang membidangi manajemen keselamatan atau petugas keselamatan.
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Pengendalian Dokumen
Seluruh dokumentasi dan formulir yang digunakan dalam penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan perlu diidentifikasi dan dikendalikan.
Pengendalian dokumentasi termasuk di dalamnya mengenai tata cara
persetujuan dokumen, penerbitan, penyimpanan, dan pemusnahan
dokumen.
Seluruh dokumen dan dokumentasi akan tersedia saat diperlukan
dalam kondisi operasional termasuk saat keadaan darurat.
6) PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN
Pelatihan merupakan unsur penting dalam mendukung Sistem
Manajemen Keselamatan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan serta kompetensi pekerja khususnya pengemudi untuk
menjalankan tugas dengan aman dan selamat.
Dalam elemen ini perusahaan menjelaskan pelaksanaan dan programprogram terkait penyelenggaraan pelatihan bagi pengemudi dan
mekanik beserta kompetensinya.
(contoh)
Perusahaan Angkutan Umum ....telah membuat prosedur terkait
pelatihan dan kompetensi bagi karyawan khususnya pengemudi, awak
kendaraan bermotor, dan mekanik untuk mendukung keselamatan
dalam penyelenggaraan angkutan (prosedur terlampir). Pelatihan bagi
awak kendaraan bermotor dan mekanik diidentifikasi berdasarkan
matriks analisis kebutuhan pelatihan (matriks terlampir) untuk
memastikan bahwa awak kendaraan bermotor dan mekanik memiliki
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan
tugasnya.
Semua personel Perusahaan Angkutan Umum .... yaitu awak
kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang
sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Total personel yang
sudah mempunyai kompetensi berjumlah... orang dengan rincian
paling sedikit:
1. Pengemudi ....orang.
2. Pengemudi cadangan .... orang.
3. Kondektur.... orang.
4. Pembantu pengemudi .... orang.
5. Mekanik....orang.
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Persyaratan pelatihan dan kompetensi terkait Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.... didasarkan pada
program perusahaan terkait pengembangan Sumber Daya Manusia
yang direncanakan oleh bagian Sumber Daya Manusia atau unit yang
membidangi manajemen keselamatan (dan bisa koordinasi keduanya).
Program-program pelatihan dan kompetensi ini secara rutin
dilaksanakan oleh perusahaan. Pelaksanaan pelatihan secara rutin
dilakukan oleh lembaga pelatihan baik oleh pemerintah maupun
lembaga lain yang terakreditasi dan juga Agen Pemegang Merek (APM)
sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan transfer
pengetahuan terhadap teknologi kendaraan bermotor yang digunakan.
Pihak Agen Pemegang Merek (APM) juga memberikan sertifikat
pelatihan sebagai bukti pelatihan yang sudah mereka laksanakan.
Pemberian kompetensi kepada pengemudi, awak kendaraan bermotor,
dan mekanik diberikan oleh badan sertifikasi kompetensi nasional
atau badan lain yang diberi wewenang khusus dalam pemberian
sertifikat kompetensi. Dokumen terkait pelatihan dan kompetensi
terhadap pengemudi, awak kendaraan bermotor, dan mekanik
terekam dan terdokumentasi dengan baik dan tersimpan aman oleh
perusahaan dan dapat digunakan sewaktu waktu untuk kepentingan
perusahaan dan kepentingan lainnya yang dianggap penting.
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Prosedur pelatihan dan kompetensi (masukan lampiran)
PELATIHAN DAN KOMPETENSI
NO
1.

1.1.

1.2.

1.3

2.
2.1.

2.2.

2.3
2.4

2.5

LANGKAH -LANGKAH PROSEDUR
UMUM
Keberhasilan Sistem Manajemen Keselamatantidak
terlepas dari aspek pengetahuan dan keterampilan
sumber daya manusianya
(dalam hal ini
pengemudi, awak kendaraan bermotor dan
mekanik)
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia dimaksud, perusahaan menetapkan
sistem prosedur pelatihan dan kompetensi
berdasarkan matriks kebutuhan pelatihan dan
kompetensi
Perusahaan wajib memprogramkan pelatihan dan
kompetensi terhadap Sumber Daya Manusia(dalam
hal ini pengemudi, awak kendaraan bermotor dan
mekanik) baik untuk karyawan baru maupun
karyawan lama sesuai posisinya masing-masing
dan jika memungkinkan dapat memprogramkan
pelatihan
manajemen
keselamatan
bagi
manajemen.
PELATIHAN DAN KOMPETENSI
Setiap pekerja, khususnya
awak bus harus
memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai
dengan pekerjaannya masing-masing
Perusahaan melakukan pembinaan berkala kepada
semua pekerja untuk meningkatkan keahlian dan
kesadaran tentang keselamatan
Perusahaan
menetapkan
persyaratan standar
kompetensi
berdasarkan
matriks
analisis
kebutuhan pelatihan
Perusahaan menetapkan persyaratan standar
kompetensi
berdasarkan
matriks
analisis
kebutuhan pelatihan
Perusahaan membuat catatan untuk mengisi
kekosongan pelatihan dan kompetensi yang belum
diikuti pekerja
Dibuat

Diperiksa

KETERANGAN

Disetujui

7) TANGGAP DARURAT
Perusahaan Angkutan Umum ... memberikan gambaran dan
penjelasan
terkait
dengan
pembuatan
prosedur
untuk
mengidentifikasi potensi dan respon terhadap situasi darurat dan
untuk untuk mencegah dan menghadapi apabila terjadi situasi
darurat.

7877

-23-

Perusahaan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap
keadaan darurat seperti kecelakaan lalu lintas, kebakaran, dan
lainnya untuk menghindarkan kerugian, kerusakan dan korban yang
lebih besar.
Perusahaan harus mengembangkan, menetapkan, dan menerapkan
manajemen krisis dan tanggap darurat.
Tahapan Penanganan Keadaan Darurat :
1. Emergency Response Plan
a. Perusahaan telah melakukan identifikasi semua potensi
keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi
angkutan;
b. Perusahaan harus membuat dan mengembangkan prosedur
tanggap darurat;
c. Mengidentifikasi persyaratan standar yang akan digunakan
sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada;
d. Mengidentifikasi program kesiagaan dan tanggap darurat yang
akan dilakukan; dan
e. Membentuk tim tanggap darurat.
2. Emergency Response Operation
a. menetapkan peran dan tanggung jawab serta wewenang tim
tanggap darurat;
b. menetapkan program pelatihan tanggap darurat;
c. menetapkan komunikasi tanggap darurat;
d. melengkapi fasilitas tanggap darurat untuk mengendalikan
terjadinya keadaan darurat di kendaraan bermotor; dan
e. menetapkan prosedur tanggap darurat oleh pimpinan
perusahaan.
3. Emergency Response Evaluation
a. penerapan fasilitas tanggap darurat di kendaraan bermotor;
b. melaksanakan simulasi kegiatan tanggap darurat; dan
c. menganalis kerusakan yang mungkin terjadi akibat keadaan
darurat.
4. Emergency Response Review
a. perbaikan atas ketersediaan fasilitas tanggap darurat dalam
merespon kemungkinan terjadinya tanggap darurat;
b. perbaikan terhadap prosedur tanggap darurat; dan
c. peningkatan pelatihan terhadap awak kendaraan bermotor
dalam menghadapi tanggap darurat.
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Tim Tanggap Darurat

Tugas dan fungsi Tim Tanggap Darurat :
1. melaksanakan
penanggulangan
tanggap
darurat
terhadap
kecelakaan;
2. melaksanakan pelatihan/simulasi penanggulangan kecelakaan;
3. menyediakan fasilitas tanggap darurat di kendaraan bermotor;
4. melakukan pelatihan tanggap darurat terhadap awak kendaraan
bermotor; dan
5. melakukan pertemuan rutin.
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Wewenang Tim Tanggap Darurat

Peran
Ketua

Wewenang
1. Menentukan dan memutuskan Kebijakan Tanggap Darurat
angkutan.
2. Mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana
dan prasarana tanggap darurat angkutan.
3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait yang
berkaitan dengan tanggap darurat (misal untuk angkutan
B3).

Wakil

1. Membuat laporan kinerja Tim Tanggap Darurat.
2. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana
dan prasarana tanggap darurat angkutan.
3. Mengundang partisipasi seluruh awak kendaraan bermotor
untuk melaksanakan latihan tanggap darurat apabila
terjadi kecelakaan.
4. Menjadwalkan pertemuan rutin maupun non rutin Tim
Tanggap Darurat.
5. Membantu tugas-tugas ketua apabila Ketua berhalangan.

Regu
Pemadam
Kebakaran

1. Melatih awak kendaraan bermotordalam pemadaman
kebakaran
kendaraan
bermotormenggunakan
semua
sarana pemadam apiringan secara aman, selamat, dan
efektif.
2. Membantu awak kendaraan bermotor dalam memadamkan
api apabila terjadi kecelakaan kendaraan bermotor.
3. Melaksanakan tindakan keamanan selama berlangsungnya
tanggap darurat.
4. Melaporkan
segala
kekurangan/kerusakan
sarana
pemadam api dalam kendaraan bermotor.

Regu
Evakuasi

1. Membantu melatih awak kendaraan bermotor apabila
terjadi kecelakaan untuk melakukan evakuasi terhadap
penumpang ataupun barang.
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan
prasarana evakuasi di lingkungan Perusahaan kepada
Koordinator, Wakil maupun Ketua Unit Tanggap Darurat.
3. Membantu awak kendaraan bermotor apabila terjadi
kecelakaan berupa evakuasi korban.
4. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari lokasi
kejadian kecelakaan untuk para korban.

Regu P3K

1. Melatih awak kendaraan bermotorterkait penggunaan P3K
saat terjadi kecelakaan.
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan
prasarana P3K di kendaraan bermotorkepada Ketua Tim
Tanggap Darurat.
3. Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat
(makanan, minuman, pakaian, selimut, pakaian, dan lainlain)
4. Melaporkan kepada Ketua Tim Tanggap Darurat dalam hal
terdapat korban yang memerlukan tindakan medis.
5.
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Fasilitas Tanggap Darurat

Fasilitas tanggap darurat meliputi :
a. jendela darurat dan pintu darurat;
b. alat pemukul kaca;
c. alat pemadam kebakaran;
d. alat kendali pembuka pintu utama yang dirancang dan ditempatkan
sedemikian rupa sehingga mudah dioperasikan baik oleh awak
kendaraan bermotor maupun penumpang;
e. dokumen tertulis berupa tata cara pengoperasian fasilitas tanggap
darurat yang ditulis secara jelas dan mudah terbaca baik secara
permanen ditempel atau dalam bentuk buku panduan.
Kotak 1: Tulisan pada kelengkapan darurat
Pada Pintu Darurat

G U N A K A N PINTU INI D A LA M
KEADAAN DARURAT

+_100 mm

Pada Kaca

DALAM KEADAAN DARURAT PECAHKAN KACA INI

kaca

Sumber: Keputusan Dirjen Perhubungan Darat. No SK 1763/AJ S01/DRJD/2003

Pelaksanaan Tanggap Darurat
Untuk mengantisipasi dampak kecelakaan atau meminimalkan dampak
kecelakaan Perusahaan Angkutan Umum wajib menyusun dokumen yang
memuat ketentuan dan pelaksanaan tanggap darurat kecelakaan
kendaraan bermotor dalam bentuk :
a. dokumen tertulis yang jelas dan mudah dibaca dalam bentuk
selebaran yang diletakkan pada setiap tempat duduk penumpang;
b. dokumentertulis yang jelas dan mudah dibaca dalam bentuk
selebaran terkait kemananan dan keselamatan awak kendaraan
bermotor dan barang;
c. instruksi
lisan
bagi
penumpang
sebelum
kendaraan
bermotorberangkat (khusus bagi angkutan orang) meliputi letak
fasilitas tanggap darurat, fungsi fasilitas tanggap darurat, dan cara
penggunaan fasilitas tanggap darurat.
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Kotak8.2.
PETUNJUK PRAKTIS TANGGAP DARURAT
Perhatikan dan pelajari tatacara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada kendaraan yang
Anda tumpangi, dalam keadaan darurat:
1. Jangan panik, usahakan tetap tenang.
2. Apabila terjadi kebakaran, berusahalah merunduk dan keluar dari dalam kendaraan
karena asap akan membumbung ke atas. Bila tersedia gunakan pintu darurat,
3. Tekan tombol darurat, apabila kendaraan menggunakan pintu hidrolis.
4. Pecahkan kaca kendaraan dengan alat pemecah kaca yang tersedia atau alat lain yang
memungkinkan.
5. Gunakan alat pemadam kebakaran.
6. Pintu darurat harus selalu dalam keadaan tidak terkunci.
7. Bantulah orang yang memerlukan pertolongan.
Sumber: Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No SK 1763/AJ 501/DRJD/2003

Standar Aiat Pemecah Kaca

PECAHKAN KACA DALAM
KONDISI DARURAT

♦ 100 mm

♦ 150 mm

DEMI KEPENTINGAN BERSAMA MOHON
ALAT INI TETAP PADA TEMPATNYA DAN
GUNAKAN PADA SAAT DARURAT

♦ 200 mm

Keterangan:
1.

Martil berwarna merah dan terbuat dari besi atau bahan sejenisnya

2.

Tulisan berwarna merah dengan dasar putih

Sumber: Keputusan Dirjen Perhubungan Darat N o SK 1763/AJ S01/DRJD/2003
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Contoh Dokumen Tanggap Darurat (contoh)

DOKUMEN TANGGAP DARURAT DI KENDARAAN BERMOTOR
Dokumen Tanggap Darurat
A p a b ild te r ja d i k e a d a a n d a ru ra t d a la m o p e ra s io n a l a n g k u ta n a w a k k e n d a ra a n
b e r m o to r h a ru s s e g e r a m u n g k in m e n g h u b u n g i n o m o r p e la y a n a n g a w a t d a ru ra t d a n
ju g a m e n g h u b u n g i k a n to r p e r u s a h a a n te rd e k a t.
P e r u s a h a a n h a ru s d a p a t d ih u b u n g i d a n s e g e ra m e re s p o n p e r m in ta a n te rs e b u t

Nomor Darurat Polisi dan Ambulans(misalnya tekan "119")
DokumenTanggap Darurat lain yang mudah dihubungi saat ada penanganan
tanggap darurat
L? Alamat Perusahaan Angkutan
2 Nomortelepon untuk menghubungi perusahaan
3 Nomortelepon cabang perusahaan terdekat
Pertimbangan saat kondisi darurat
1 prioritasyang pertama ditolong adalah penumpang (semua tindakan lainnya
ditempatkan setelah penumpang).
2 prioritasyang pertama ditolong adalah awak kendaraan bermotor/orang
(barang di prioritaskan setelahnya).
3 mampu menguasai keadaan, tetap tenang, memarkir kendaraan bermotor di
tempat yang aman, bicara yang pelan dan jelas arahkan penumpang ke arah
lokasi yang paling aman.
~4~ mampu menguasai keadaan, tetap tenang, memarkir kendaraan bermotor di
tempat yang aman, jika barang berbahaya jauhkan kendaraan bermotor dari
kemungkinan membahayakan orang di sekitar.
~5~ untuk kejadian seperti bus terbakar, banjir ataupun yang menyebabkan
korban meninggal, awak kendaraan bermotor diwajibkan menghubungi nomor
tanggap darurat maupun polisi.
~6~ kendalikanlalu lintas dengan memasang segitiga yang memantulkan cahaya di
depan dan belakang kendaraan bermotor.
~1~ laporkan kepada pimpinan perusahaan dan hindari menerima pernyataan
tanggungjawab atautawaran tuntutan penyelesaian

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
Pertolongan Pertama Pada Korban Kecelakaan (P3K) pada dasarnya
merupakan upaya memberikan perawatan kepada korban kecelakaan
sesegera mungkin. Upaya pertolongan ini merupakan kunci utamanya
adalah memberikan ketenangan kepada korban selama “waktu emas”
(yaitu satu jam pertama sesudah kecelakaan). Pengemudi, penumpang,
atau masyarakat umum di sekitar kejadian dapat mengambil tindakan
sederhana yang dapatdiambil untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
8) PELAPORAN KECELAKAAN
Setiap kejadian harus diselidiki untuk mengetahui faktor penyebab
sehingga dapat dilakukan langkah dan upaya perbaikan sehingga
tidak terulang kembali.Setiap Perusahaan Angkutan Umum harus
melakukan penelitian dan pelaporan jika terjadi kecelakaan yang
melibatkan perusahaannya. Pelaporan kecelakaan berguna untuk
mengetahui faktor-faktor penyebab kecelakaan yang dan digunakan
untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko.
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Perusahaan mempunyai suatu sistem pelaporan, penyelidikan,
analisa, dan tindak lanjut insiden untuk mencari akar penyebab (root
causes) dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan
kejadian ke instansi berwenang.
Pelaporan berguna untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi
kecelakaan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan yang sama.
Oleh karena itu, perusahaan harus mempunyai prosedur pelaporan
kecelakaan dan formulir laporan kecelakaan (terlampir).
9) MONITORING DAN EVALUASI
Setiap aktivitas operasional yang mengandung risiko kecelakaan harus
dikendalikan dengan baik. Perusahaan menetapkan prosedur
monitoring dan evaluasi untuk mengendalikan bahaya dan risiko.
Setiap Perusahaan Angkutan Umum harus melakukan monitorig dan
evaluasi terhadap Sistem Manajemen Keselamatan. Monitoring dan
evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa
manajemen keselamatan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur
atau ketentuan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi dapat
dilakukan melalui audit internal perusahaan (prosedur monitoring dan
evaluasi dan formulir audit internal perusahaan terlampir).
10) PENGUKURAN KINERJA
Perusahaan mengembangkan sistem untuk mengukur dan memantau
kinerja Keselamatan secara berkala untuk mengetahui kelebihan dan
kelemahan sehingga dapat diambil tindakan dan langkah perbaikan.
Setiap Perusahaan Angkutan Penumpang Umum harus melakukan
pengukuran dan pemantauan kinerja. Pengukuran dan pemantauan
kinerja berlaku untuk segenap unsur yang terkait dengan
keselamatan angkutan umum. Prioritas dapat diberikan kepada unsur
yang langsung terkait dengan keselamatan angkutan umum.
Pengukuran kinerja merupakan kegiatan berkala untuk mengetahui
tingkat keselamatan pelayanan angkutan yang dinyatakan dengan:
a) Rasio antara jumlah kejadian kecelakaan dengan kendaraan
bermotor kilometer; dan
b) Rasio antara korban kecelakaan dengan kejadian kecelakaan.

7884
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Contoh ProsedurPengorganisasian
P E N G O R G A N IS A S IA N D A N S U M B E R D A Y A

NO

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.
3

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

L A N G K A H -L A N G K A H
UMUM

Kegiatan Keselamatan dalam perusahaan harus dikelola seperti mengelola
aspek lainnya dalam perusahaan seperti keuangan, operasi, Sumber Daya
Manusia
Untuk mengelola keselamatan dengan baik, perusahaan menetapkan sistem
pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab,serta kompetensi
P E N G O R G A N IS A S IA N

Untuk menangani aspek keselamatan perusahaan membentuk Petugas
Keselamatan atau Unit Manajemen Keselamatan dengan anggota sebagai
berikut:
Ketua
: Manajer Keselamatan
Sekretaris
: Ahli Keselamatan
Anggota
: Kepala Bagian Manajemen Keselamatan
Kepala Bagian Manajemen Bahaya dan Risiko
dan lain-lain (disesuaikan dengan kebutuhan organisasi)
Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan melapor kepada
Pimpinan tertinggi (Direktur Utama) dalam perusahaan
TUG AS DAN TANGGUNG JAW AB

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab terhadap terlaksananya
keselamatan transportasi dalam perusahaan dan memberikan dukungan
dan komitmennya terhadap penerapan keselamatan transportasi.
Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan bertanggung
jawab untuk mengelola aspek keselamatan dalam operasi dengan
melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. melakukan pemantauan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan;
b. memberikan pembinaan dan pelatihan kepada semua pekerja dan
pengemudi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan;
c. melakukan pemeriksaan tempat kerja dan armada bus secara berkala;
d. memastikan bahwa semua prosedur keselamatan telah dijalankan;
e. melakukan penyelidikan kecelakaan;
f. mengadakan pertemuan berkala sekurangnya setiap bulan untuk
membahas isu-isu keselamatan yang ada dalam perusahaan; dan
g. memberikan laporan secara berkala kepada manajemen mengenai
pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.
Ahli Keselamatan atau pekerja yang ditunjuk bertanggung jawab mengelola
aspek keselamatan sehari-hari
Pekerja bertanggung jawab untuk melaksanakan keselamatan dalam
menjalankan pekerjaan masing-masing untuk keselamatan dirinya, aset
perusahaan dan pelanggan
Dibuat

Diperiksa

—
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KETERANGAN

j

Disetujui

------------------------------1
---------------- ---
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Lampiran 2 : Contoh Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENILAIAN RISIKO
NO
1.
Y .T

1. 2 .

1.3.
2.
2 . 1.
2 .2 .

3.
'3.1'

3.2.

UMUM
Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan
identifikasi bahaya dan penilaian risiko untuk mengetahui
potensi» bahaya serta langkah penanggulangannya
Identifikasi bahaya dan Penilaian Risiko dilakukan untuk
seluruh kegiatan dan sarana sebagai berikut :
1. area perkantoran
2.
area perbengkelan
3.
armada angkutan
4.
kegiatan pengoperasian armada angkutan sesuai dengan
trayek masing-masing
Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus
digunakan sebagai masukan dalam menyusun rencana
kerja dan kegiatan angkutan
Pelaksana Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus dilakukan
oleh pengawas operasi yang dibentuk perusahaan
Identifikasi Bahaya dan Penilaian risiko dilakukan dengan
menggunakan formulir terlampir dengan langkah-lanflkah
sebagai berikut :
a)
Tentukan alat, aktivitas atau route yang akan
diidentifikasi misalnya ”bus”
b)
.Identifikasi apa saja potensi bahaya yang dapat terjadi
dalam kegiatan/sarana atau route tersebut, misalnya
pecah ban
c)Tentukan apa dampak atau akibat yang timbul jika
bahaya terjadi, misalnya jika ban pecah, mobil bisa
menggelinding atau slip mengakibatkan korban jiwa atau
kerusakan kendaraan bermotor
d)
Tentukan tingkat risikonya dengan mempertimbangkan
kemungkinan (likelihood), Keparahan yang diakibatkan
(Severity) dan tingkat risiko (LLxS)
fjTentukan tingkat Risiko (High,Medium,Low)
g)
.Tentukan langkah pengendalian, misalnya pemeriksaan
tekanan ban, pemeriksaan kondisi ban, pembatasan
muatan dan lainnya
h)
.Tentukan siapa yang bertanggung jawab menanganai
hal tersebut, misalnya mekanik dan sopir
Komunikasi Bahaya
Hasil identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus
dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, khususnya
para pengemudi dan aawak angkutan lainnya
Perusahaan harus menyusun dan menetapkan program
kerja untuk mengendalikan semua potensi bahaya yang
diidentifikasi
Dibuat

7886

KETERANGAN

PROSEDUR

Diperiksa

Disetujui

-32Lampiran 3 : Contoh Formulir Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko
P . O ..........................

ID E N T IF IK A S I B A H A Y A
D A N P E N G E N D A L IA N R IS IK O

Nomor hal. :

No

TANGGAL
Penilaian Risikooleh ;

No
U ru t

K e g ia t a n / S a r a n a

P o te n si B a h a ya

R is ik o

P e r in g k a t R is ik o

LL

Tanggal

Dibuat Oleh

Note :
LL = Likelihood/Kemungkinan atau Peluang Risiko
S = Severity, akibat atau keparahan
RR = Risk Rating, Nilai Risiko = LL x S
Risk= Peringkar Risiko = Rendah,Sedang atau Tinggi

7887

R e ko m en d asi

A n gku ta n /ro u te

Diperiksa oleh

S

RR

Risk

PENANGG

P e n g e n d a lia n

UNG

R is ik o

JAW AB

Disetujui oleh :
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Lampiran 4 : Contoh Matrik Penilaian Bahaya dan Risiko

K e m u n g k i n a n K e ja d ia n
L ik e lih o o d (LL)

1

2

K e p a r a h a n K e ja d ia n
S e v e r it y (S)
3

Ringan, tidak ada
kerusakan berarti dan
tidak ada cedera

Cedera ringan,
kerusakan ringan, bus
dapat beroperasi
kembali

4

Cedera berat,
kerusakan parah bus
tidak bisa beroperasi
sampai 3 hari

1

Sangat jarang teijadi

1

2

3

2

Dapat dan pernah terjadi
dalam 1 tahun terakhir

2

4

6

• ' .
•

4

8
'

..

.

.

3

Sering terjadi lebih dari 3 kali
dalam setahun terakhir

3

6

9

12

4

Sangat sering dan dapat
teijadi setiap saat selama
operasi berlangsung

4

8

12

16

P e r in g k a t R i s i k o

Rendah (low)

1-4

Sedang (Medium)

6 -8

Tinggi (High)

7888

Cedera berat fatal, bus
rusak berat tidak bisa
beroperasi lebih dari 3 hari

9-12

Dilakukan pengendalian dengan prosedur yang sudah ada oleh
pengawas atau awak bus
Perlu dilakukan langkah pengamanan untuk mencegah kejadian oleh
pengawas
Perlu tindakan nyata dan segera dari manajemen untuk mencegah
kejadian

Keterangan
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Lampiran 4 : Contoh Prosedur Keselam atan Pengoperasian Kendaraan bermotor
P E N G O P E R A S IA N K E N D A R A A N B E R M O T O R
NO

L A N G K A H -L A N G K A H

KETERANGAN

PEDOM AN BAGI PENG EM UDI

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10

S e b e lu m M e n g e m u d i

Setiap pengemudi diwajibkan untuk memeriksa dan meneliti kondisi kendaraan
bermotornya setiap hari sebelum dihidupkan baik dari segi keberadaan
perlengkapannya dan kondisi perlengkapan tersebut.
Selalu menjaga kebersihan kendaraan bermotornya.
Setiap pengemudi kendaraan bermotorharus memiliki surat ijin mengemudi (SIM)
sesuai jenis kendaraan bermotornya
Pastikan kendaraan bermotor yang akan dipakai telah dilengkapi dengan dokumen
yang masa lakunya masih valid, seperti STNK.
Setiap pengemudi harus memahami dan mematuhi perundangan mengenai lalu
lintas yang berlaku dan rambu-rambu/tanda lalulintas.
Sebelum menghidupkan mesin kendaraan bermotor harus dipastikan bahwa gigi
persneling dalam posisi nol dan rem tangan terpasang.
Setiap pengemudi harus dalam kondisi sehat, tidak diperkenankan mengemudikan
kendaraan bermotor dalam kondisi mabuk, mengantuk dan kondisi lainnya yang
membahayakan.
Pengemudi harus memastikan semua perlengkapan kendaraan bermotor yang
penting berfungsi dengan baik, seperti wiper (alat yang berfungsi sebagai pembersih
air sewaktu hujan), lampu, klakson dan alarm sewaktu kendaraan bermotor mundur
serta tekanan angin pada ban cukup.
Pengemudi harus memastikan semua perlengkapan kendaraan bermotor sudah
tersedia di dalam kendaraan bermotor, seperti : dongkrak, kunci roda dan kuncikunci lainnya yang diperlukan, senter, alat pemadam kebakaran portabel, Kotak
P3K, segitiga pengaman dan perlengkapan lainnya yang disyaratkan dalam
peraturan lalu lintas.
Setiap pengemudi yang mendapat tugas untuk kepentingan dinas perusahaan
diluar lokasi kerja/keluar daerah/perjalanan yang cukup jauh, harus mendapat
ijin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu dan dilengkapi dengan surat
tugas/surat jalan. Gunakan peta untuk memudahkan route perjalaan.

...........................................
2

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

3

3.1.

3.2.
3.3.

7889

P a d a S a a t M e n g e m u d i.

Nyalakan lampu depan pada saat fajar dan senja hari minimal 30 menit sebelum
matahari terbenam dan 30 menit sesudah fajar.
Tidak diperkenankan menggunakan handphone dan radio panggil pada saat
mengemudikan kendaraan bermotor, gunakan hanya pada saat berhenti.
Jangan minum, makan dan merokok saat mengemudi.
Jalankan kendaraan bermotor anda pada kecepatan yang aman dan patuhi batas
kecepatan maksimum yang berlaku.
Jaga jarak yang aman antar kendaraan bermotor. Hormati penumpang,
pengendara lain serta pejalan kaki.
Istirahat 1/2 jam sesudah mengemudi selama 3 jam.
Laporkan segera apabila terjadi kecelakaan. Beri keterangan secara rinci untuk
memudahkan penyelidikan.
Pastikan pengemudi dan semua penumpang sudah memakai sabuk pengaman. Jika
ada yang tidak patuh, segera laporkan
S e t e la h M e n g e m u d i.

Sebelum meninggalkan kendaraan bermotor setelah kegiatan operasi berakhir,
pengemudi diwajibkan membersihkan / mencuci kendaraan bermotor ditempat yang
telah disediakan.
Parkirkan kendaraan bermotor ditempat yang telah ditentukan,
Pastikan kendaraan bermotor dalam keadaan terkunci, dan rem tangan difungsikan.
Simpanlah kunci ditempat yang telah ditentukan.

-354.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

PEDO M AN BAG I PENUM PANG

Untuk bus yang dilengkapi dengan sabuk pengaman, selalu menggunakan sabuk
pengaman. Pastikan sabuk pengaman berfungsi dan dalam keadaan baik.
Naik turun ditempat yang telah ditentukan
Letakkan barang-barang di tempat yang aman. Barang yang bertebaran dapat
menjadi benda yang membahayakan.
Ingatkan pengemudi jika menjalankan kendaraan bermotor terlalu cepat atau tidak
melaksanakan pedoman yang aman.
Jangan berjalan-jalan di atas kendaraan bermotor saat kenderaan sedang melaju
Jangan membawa barang atau bahan yang membahayakan seperti bahan mudah
terbakar, minyak, petasan dan lainnya

5.

PERLEN G KAPAN ST AN DA R KEN DARAAN BER M O T O R

5.1.

Perlengkapan standar yang harus diperiksa oleh
kendaraan bermotor:
1.
Sabuk pengaman
2.
Alat pemadam api ringan
3.
Kotak P3K
4.
Tanda peringatan:
a. Dilarang merokok!
b. Gunakan Sabuk Pengaman!
5.
Penghapus kaca
6.
Lampu bahaya
7.
Klakson
8.
Rem
9.
Air radiator dan air accu
10. Buku catatan servis
11. Dokumen kendaraan bermotor (STNK/BPKB)
12. Kotak peralatan (Tool box kit)
13. Palu pemecah kaca
14. Segitiga Pengaman, dsb
Dibuat

7890

Diperiksa

pengemudi/mekanik untuk

Disetujui
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Lampiran 5 : Contoh Form ulirulir Pemeriksaan Kendaraan berm otor

DAFTAR PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
(Daftar Periksa Harian Bagi Pengemudi)
I. DOKUMEN
K O N D IS I

Baik
1
2

KETERANGAN
Ada

Tidak

Surat ijin mengemudi
Surat Tugas / Surat Jalan

II. PERLENGKAPAN KEAMANAN
1
Sabuk pengaman
2
Alat Pemadam Api Ringan
Kotak P3K
3
4
Palu pemecah kaca
5
Tanda peringatan
-Dilarang merokok
-Pakailah sabuk pengaman
III. PERLENGKAPAN KENDARAAN
BERMOTOR
1
Kebersihan kaca-kaca kendaraan
bermotor
2
Penghapus kaca/wiper dan airnya
3
Lampu-lampu
4
Lampu tanda bahaya
Lampu indikator
5
Klakson
6
7
Kaca spion
Rem
8
9
Kondisi ban
10 Suspensi
11 Kondisi badan kendaraan
bermotor
12 Pelumas
13 Air accu
14 Air radiator
15 Buku catatan servis
Catatan:
Pastikan persyaratan Standard dalam checklist di atas ada dan kondisinya dalam keadaan baik
sebelum mengemudikan kendaraan bermotor tsb.

7891
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Lamiran 6 : Contoh FormulirPemeriksaan Kendaraan bermotor Sebelum Operasi
LEMBARAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM OPERASI
No Body
Tgl Pemeriksaan :
Km Akhir :
No.Kendaraan bermotor
Berikan tanda v pada kotak periksa jika instruksi telah dilaksanakan, distel, diperbaiki dan
ditambah
No

Hal yang diperiksa

Prosedur pemeriksaan

A

B A G IA N L U A R K E N D A R A A N B E R M O T O R

1.

Bagian luar

2.

Fungsi dari masing-masing
bagian body :pintu,tutup
ruang mesin, tutup bagasi,
hidrolik
Fungsi bagian kelistrikan
semua lampu

3.

B

R U A N G M E S IN

4.
5.
6.

Air pendingin mesin dan air
pembasuh kaca
Oli Mesin
Minyak power steering

7.

Minyak rem

8.
9.

Baterai
Sistem emisi gas buang

10.

Kondisi mesin

11.

Periksa kebocoran bahan
bakar

Periksa dengan teliti seluruh bodi, cat, karat,
bodi penyok, cat tergores,kaca pecah
Periksa kondisi pintu, kunci pintu, tutup
ruang bagasi, pintu darurat dan lainnya

Periksa bekerjanya lampu besar, lampu
parker, belakang, rem, tanda belok, mundur,
plat nomor, lampu darurat dll
Periksa dan teliti melalui tangki cadangan air
pendingin dan tangki air pembasuh
Periksa Oli Mesin pada tongkat pengukur oli
Periksa permnukaan minyak melalui
pengukur/tutup
Periksa dan teliti permukaan minyak rem
pada tangki cadangan dan perhatikan adanya
keboocoran minyak
Periksa baterai dan cek terminal da air aki
Periksa sambungan-sambungan slang, dan
saringan udara , kabel dll
Periksa bekerjanya mesin, amati putaran,
suara, getaran dll
Perhatikan kebocoran bahan bakar pada
sambungan, mesin, oli dan lainnya

C

B A G IA N B A W A H K E N D A R A A N B E R M O T O R

12

Kondisi System kopling,
System bahan bakar,mesin,
pendingin, oil transmisi dll

13.

Sistem Gas Buang

14.
15.
16.

Rem Peringan
Mur Pengikat Roda
Ban-ban

Periksa kebocoraan, dan bekeijkanya mesin
pada saat dingin dan dipanaskan, amati
puraran idei, suara mesin.
.getaran, dll)
Periksa dengan teliti pipa gas buang (knalpot),
mufller, insulator, dan kemungkinan bocor
Periksa rotor kemungkinan berkarat
Periksa semua mur dan kekencangannya
Periksa dengan teliti kondisi ban, cacat,
rusak, tipis, bocor, tekanan

C

B A G IA N D A L A M K E N D A R A A N B E R M O T O R

17
18.

Tempat
duduk, sabukpengaman
Bagian dalam

19.

Sistem Kelistrikan interior

D

T EST JALAN

20

Rem

21.

Kopling

22.

Mesin

7892

Periksa kondisi jok dan sabuk pengaman
Periksa semua peralatan seperti instrument,
door trim, klakson, spion dalam
Periksa semua lampu instrument (kecepatan,
temperature, fuel dll), AC, Radio dan semua
peralatan listrik lainnya

Periksa gerak bebas pedal rem, tinggi pedal
dan jarak cadangan pedal saat diinjak,
periksa fungsi rem, bunyi rem, fungsi rem
parkir dan lampu indikator
Periksa
gerak
pedal
kopling,
tinggi
pedal,danjarak cadangan pedal saat diinjak.
Periksa bunyi gemeretak kopling saat
dihubungkan dan dilepaskan
Periksa kemamouan mesin dalam kondisi
dijalankan, termasuk kecepatan kemampuan
jelajah, putaran idling dan saat penurunan
putaran.
Pastikan bahwa kemampuan mesin adalah
normal, lembut dan meyakinkan

Kondisi

Catatan

-3823.

Transmisir

24.
25.
26.

Differensial
Kemudi
Suspensi

E

P E M E R IK S A A N A K H IR

27.

Kaca-kaca spion

28.

Perlengkapan tambahan

29.

Alat Darurat

30

Lain-lain

Diperiksa Oleh

7893

Transmisi manual, periksa bekerjanya tuas
pemindah terhadap bunyi yang tidak normal.
Transmisi otomatis.
Periksabekerjanya tuas pemindah pada setiap
kecepatan dan neutral star switch.
Periksa suaranya
Periksa posisi lurus roda kemudi saat belok
Periksa adanya bunyi-bunyi tidak normal
pada suspense

Stel kaca-kaca spion luar dan sesuaikan
dengan posisi pengemudi
Pastikan ban serep, tool set, dongkrak,
tempat sampah dll
Periksa semua peralatan darurat seperti P3K,
Alat
pemadam
Kebakaran,
Segitiga
Pengaman, Palu darurat dll
Periksa kelengkapan surat-surat dan identitas
kendaraan bermotor masih berlaku

Disetujui oleh

-39Lampiran 7 : Contoh Prosedur Tanggap Darurat
PENANG G ULANG AN K EA D A A N D AR U RA T
NO

1

PRO SEDU R
P e n a n g g u la n g a n K e a d a a n D a r u r a t d i K a n t o r (G e d u n g )

1.1. Untuk menghadapi keadaan darurat di area kantor dibentuk Tim
Penanggulangan Keadaan Darurat yang mengatur tugas dan tanggung
jawab antara lain :
a. Koordinator Penanggulangan Keadaan Darurat
b. Penanggung jawab setiap ruanagan ,Tim Pemadam, Tim Evakuasi,
Sekuriti dll
c. Penanggung jawab sistem komunikasi (intern & ekstern)
1.2. Darurat kebakaran
1) Sistem alarm, APAR dan sarana proteksi kebakaran lainnya harus
dicheck dan selalu dalam kondisi siap dipakai.
2) Semua personal yang mengetahui terjadinya kebakaran harus
segera memadamkan guna mencegah perluasan api.
3) Koordinator Penanggulangan Keadaan Darurat
bersama Tim
Pemadam yang terlatih segera mengambil langkah pemadaman
lebih lanjut.
4) Jika kebakaran membesar, segera hubungi Petugas Pemadam
Kebakaran Kota serta aparat Kepolisian setempat.
5) Tim evakuasi mengambil langkah penyelamatan penghuni
(pekerja, tamu, pengunjung) serta dokumen penting perusahaan
ke tempat aman (Assembling Point).
6) Tim Evakuasi melakukan penghitungan (absensi) untuk
memastikan bahwa jumlah penghuni lengkap.
7) Jika terperangkap didalam ruangan ;
a. Beritahukan keberadaan anda kepada orang diluar.
b. Sambil menunggu pertolongan, cegah asap masuk dengan
menutup bawah lubang pintu dengan kain basah
c. Berjalan merangkak (udara dibawah relatif lebih bersih)
8) Bila terdapat korban manusia, segera
lakukan pertolongan
pertama/ P3K atau CPR sesuai keperluan dan segera dibawa ke
Rumah Sakit terdekat.
9) Tim Pemadam Gedung berkoordinasi dengan Petugas Pemadaman
Kebakaran
Kota
dan
aparat
Kepolisian
melakukan
penanggulangan sampai situasi dan kondisi dinyatakan aman.
1.3.

2

Gempa Bumi
1) Jika terjadi gempa bumi, segera berlindung di tempat yang aman
menunggu petunjuk lebih lanjut
2) Jika memungkinkan segera meninggalkan ruangan menuju
tempat terbuka menunggu petunjuk lebih lanjut

P e n a n g g u la n g a n K e a d a a n D a r u r a t d i d a la m B u s

2.1. Keadaan darurat dalam bus dapat terjadi seperti kebakaran,
kecelakaan dan kejadian lainnya
2.2. Pengemudi dan awak bus lainnya bertanggung jawab mengamankan
kendaraan bermotor dan melindungi keselamatan pelumpang
2.3. Jika terjadi kebakaran dalam bus, segera pinggirkan kendaraan
bermotor di tem[pat yang aman
2.4. Seluruh penumpang segera keluar dari dalam bus melalui pintu dan
jendela darurat
2.5. Padamkan kebakaran dengan peralatan yang tersedia
2.6. Beri bantuan kepada korban sampai bantuan dari luar datang
2.7. Hubungi no tanggap darurat dan polisi

7894
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r

3

P e n a n g g u la n g a n
a n g k u ta n B a ra n g

Keadaan

D aru rat

di

d a la m

k e n d a ra a n

b e rm o to r

3.1 Keadaan darurat didalam kendaraan bermotor dapat terjadi seperti
kebakaran, kecelakaan dan kejadian lainnya
3.2 Pengemudi dan awak angkutan barang lainnya bertanggung jawab
mengamankan kendaraan bermotor dan melindungi keselamatan barang
bawaan
3.3 Jika terjadi kebakaran dalam kendaraan bermotor, segera pinggirkan
kendaraan bermotor di tempat yang aman
3.4 Padamkan kebakaran dengan peralatan yang tersedia
3.5 Beri bantuan apa bila ada korban sampai bantuan dari luar datang
3.6 Hubungi nomor tanggap darurat dan polisi
4

P e n a n g g u la n g a n K e a d a a n D a r u r a t d i d a la m K e n d a r a a n
P e n u m p a n g U m u m (A n g k u t a n P e r k o t a a n d a n T a k s i)

b e rm o to r

M o b il

4.1 Keadaan darurat dalam Mobil Penumpang Umumdapat terjadi seperti
kebakaran, kecelakaan dan kejadian lainnya
4.2 Pengemudi bertanggung jawab mengamankan kendaraan bermotor dan
melindungi keselamatan pelumpang
4.3 Jika terjadi kebakaran dalam
Mobil Penumpang Umum, segera
pinggirkan kendaraan bermotor di tempat yang aman
4.4 Seluruh penumpang segera keluar dari dalam Mobil Penumpang
Umummelalui pintu atau jendela, gunakan pemecah kaca untuk
memecahkan kaca
4.5 Padamkan kebakaran dengan peralatan yang tersedia
4.6 Beri bantuan kepada korban sampai bantuan dari luar datang
4.7 Hubungi nomor tanggap darurat dan polisi
D ib u a t
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Lampiran 8 : Contoh Prosedur Pelaporan Kecelakaan

PENYELIDIKAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN
NO
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

PROSEDUR
UMUM
Setiap kejadian dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lingkungan
perusahaan wajib diselidiki dan dilaporkan sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan
Setiap pengemudiharus melaporkan semua kejadian yang menimpa
armada angkutankepada Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas
Keselamatan
Setiap kejadian wajib diselidiki untuk mengetahui faktor
penyebabnya sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan
agar kejadian serupa tidak terulang kembali
PROSEDUR PELAPORAN
Setiap pengemudi wajib melaporkan semua kecelakaan yang
menimpanya segera setelah kejadian melalui saluran telepon atau
SMS kepada pengawas operasi yang ditunjuk
Pejabat yang berwenang jika perlu segera menuju tempat kejadian
dan melakukan
penyelidikan yang diperlukan
(jika perlu
berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang menangani kejadian)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Setiap pekerja dan pengemudi wajib melaporkan kejadian yang
menimpa dirinya atau pihak lain
Setiap Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan wajib
membuat dan mengisi formulir laporan kecelakaan yang ditujukan
kepada manajemen.
Setiap Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan wajib
menganalisis semua kejadian dan membuat rekomendasi kepada
manajemen untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang kembali
Manajemen
harus mengambillangkah nyata untuk melakukan
perbaikan dan tindakan pencegahan
Dibuat

7896
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Lampiran 9 : Contoh Form ulir Laporan Kecelakaan

1.

Tanggal /jam Kejadian

2.

Lokasi Kecelakaan

3.

Kronologis Kejadian

4.

Kendaraan bermotor
yang terlibat
NomorKendaraan
bermotor
Jenis

Kendaraan
bermotor 1

Kendaraan
bermotor 2

Kendaraan
bermotor 3

1

2

3

Pengemudi
Muatan
5.

Kerugian Materi

6.

Korban
Nama
Umur
Cedera

7.

8.

Penyebab Kecelakaan
Unsur Manusia
Kendaraan
bermotor
Tidak punya SIM Rusak
Mengantuk
Kurang Trampil
Melanggar
Tidak hati-2
.Lain-lain
Rekomendasi
Pencegahan

Dilaporkan Oleh

7897

Tidak laik
Tidak sesuai
Rem
Ban
Lain-lain

Lingkungan/Alam

Lain-lain

Jalan licin

Pengguna jalan
lain
Bencana alam

Kabut
Rambu kurang
Desain jalan
Hujan
Lain-lain

Nama/Tanda tangan
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Lampiran 10 : Contoh Form ulir Laporan Kecelakaan Lalu Lintas

Jenis Kecelakaan

Ringan

Tanggal
Korban

Berat
Jam

Nama
Umur
Jenis Kelamin
Bagian

Lokasi Kecelakaan

Kronologis Kejadian

Kerugian Materi

Penyebab Kejadian

Langkah Pencegahan

Dilaporkan Oleh

7898

Nama/Tanda tangan

Meninggal
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Lampiran 10 : Contoh Prosedur Pengukuran dan Pemantauan Kinerja
PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN KINERJA
NO
1
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.
3
3.1.

4.
4.1.
4.2

PROSEDUR
UMUM
Kinerja keselamatan dalam perusahaan harus diukur dan dipantau
secara berkala untuk mengetahui tingkat keselamatan operasi
perusahaan
Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan melakukan
pemantauan kinerja keselamatan dan membuat laporan kepada
manajemen
PENGUKURAN KINERJA KESELAMATAN
Pengukuran Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan
menggunakan formulirula seperti terlampir yang mencakup angka
kecelakaan lalu lintas dan keparahan kejadianya
Pengukuran
tingkat
kecelakaan
kerja
dilakukan
dengan
menggunakan formulir terlampir yang mencakup angka kejadian
kecelakaan dan keparahan kecelakaan
STATISTIK KECELAKAAN
Unit Manajemen Keselamatan atau Petugas Keselamatan membuat
statistik kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja setiap bulan dan
tahunan yang disebarluaskan kepada semua pihak terkait dan
pekerja
KINERJA OPERASI
Kinerja operasi diukur untuk mengetahui tingkat kehandalan armada
misalnya angka kerusakan, biaya pemeliharaan dan lainnya
Kinerja operasi pelayanan angkutan yaitu rasio perbandingan antara
jumlah penumpang yang diangkut dengan terhadap jumlah kapasitas
tempat duduk (L o a d F a cto r)
Dibuat
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KETERANGAN

Diperiksa

Disetujui
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Lampiran 10 : Contoh Formulir Statisik Kecelakaan
STATISTIK KECELAKAAN LALU LINTAS
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM ......................
No
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10
11.

12.

B u la n

J u m la h

J u m la h

A rm a d a

Km

J u m la h K e c e la k a a n L a lu L in t a s
R in g a n

Sedang

B erat

AR
K e c e la k a a n

SI
K e c e la k a a n

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni"
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Total

*AR : A ccid en t R a te
*SI: S everity In d e x
Keterangan:
1. A ccid e n t R a te (A R ) adalah ratio antara Jumlah Kejadian
Kecelakaan dengan Kendaraan Km dengan rumus :

Kecelakaan
Ringan

Kecelakaan Lalu lintas yang tidak
mengakibatkan
kerugian
atau
cedera dan tidak mengakibatkan
operasi bus terganggu

Kecelakaan
Sedang

Kecelakaan
lalu
lintas
yang
mengakibatkan
cedera ringan,
kerusakan sedang dan operasi bus
terganggu lebih maksimal 3 hari

Kecelakaan
Berat

Kecelakaan
lalu
lintas
yang
mengakibatkan
korban
jiwa,
kerusakan berat kendaraan dan
mengakibatkan gangguan operasi
bus lebih dari 3 hari

J u m l a h K e c e l a k a a n X 100.000
A R = -------------------------------------------------J u m la h K m T e m p u h

2.

^

Indeks Keparahan (S e v e rity Ind ex) (SI) adalah Ratio antara
Korban Kecelakaan dengan Kejadian Kecelakan
J u m la h K o r b a n M e n in g g a l
J u m la h k e c e la k a a n

Contoh Perhitungan :

1. Mencari Angka Kecelakaan per bulan
Pada tahun 2015 suatu perusahaan Angkutan Umum X memiliki 100
armada yang selama kurun waktu satu tahun menempuh jalan sebanyak
1.375.000 km (dengan rincian perjalanan perbulan sebagaimana tabel
dibawah). Selama waktu tersebut terjadi 14x kecelakaan lalu lintas.
Kecelakaan pertama terjadi di bulan Januari sebanyak 3x mengakibatkan
kendaraan masuk bengkel selama 3 hari. Kecelakaan kedua di bulan
maret 3x kendaraan masuk bengkel selama 7 hari. Kecelakaan ketiga 4x
dan kendaraan masuk bengkel 14 hari. Kecelakaan keempat lx kendaraan
masuk bengkel 5 hari dan kecelakaan kelima di bulan desember 3x
kendaraan masuk bengkel 11 hari. Hal ini mengakibatkan kendaraan
tidak beroperasi selama 40 hari.

7900
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Data kecelakaan tahun 2015

No

Jumlah
Km

Bulan

1.

Januari

2.

Februari

3.

Maret

4.

April

5.

Mei

6.

Juni'

7.

Juli

8

Agustus

9.

September

10

Oktober

11.

November

12.

Desember
Total

100.000

Jumlah Kecelakaan Lalu
Lintas
Ringan

Sedang

Berat

1

1

1

Total Laka

3
0

100.000
3

130.000

3
0

100.000

0

100.000
4

120.000

4
0

110.000

0

130.000
1

100.000

1
0

150.000

0

125.000
110.000
1.375.000

1

Rata-rata

4

3

3

9

14
1,166667

Sd

1

Langkah I
Mencari angka kecelakaan per bulan dengan rumus dibawah ini:
Cxl00.000

AR

V

( 1)

Keterangan :
AR
: angka kecelakaan per 100.000 kend-km
C
: jumlah kecelakaan (kematian, luka-luka atau kecelakaan total)
V
: kendaraan - km perjalanan dalam satu periode (satu tahun)
AR (januari) = (3 x 100.000)/100.000
AR
=3
ARA2
=9
Dst.. (bulan februari-desember)
Masukan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel

7901
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N0

B u la n

J u m la h K e c e la k a a n L a lu
L in t a s

J u m la h K m

Januari

2

Februari

3

Maret

4

April

5

Mei

6

Juni'

7

Juli

8

Agustus

9

September

10

Oktober

11

November

12

Desember

100,000
100,000
130,000
100,000
100,000
120,000
110,000
130,000
100,000
150,000

T o tal

125,000
110,000
1 ,3 7 5 ,0 0 0

1

A R K e c A2
P e r b u la n

Sedang

B e ra t

1

1

1

3

3

9

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

3

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

7

R in g a n

1

A R Kec

T otal Laka

4

9

14

R a ta -ra ta

1 .1 7
Sd

12
1 .0 3

1 ,4 1

Langkah 2
Hitung standar deviasi dengan rumus :
Standar deviasi

SD

-

(Y.AR) 2

n (n — 1 )
.................................... ( 2 )

Maka,
X’ = ARrat + Sd
....................... ( 3 )

Dengan
ARrat
£AR
n
X’
Setelah

7902

= rata-rata angka kecelakaan per 100.000 kend-km
= jumlah total angka kecelakaan per 100.000 kend-km
= jumlah bulan atau tahun
= angka batas atas
dihitung dengan rumus diatas diperoleh standar deviasi = 1

34
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Langkah 3
Setelah diperoleh nilai standar deviasi untuk meliha kinerja perbulan
perusahaan angkutan umum kita tentukan terlebih dahulu untuk angka
batas atasnya dengan menggunakan persamaan (3), dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Jika AR > dari X Batas atas maka kinerja keselamatan perusahaan
tersebut bulan (..) sangat buruk
2. Jika AR > Xrat < X Batas atas maka kinerja keselamatan perusahaan
tersebut bulan (..) buruk
3. Jika AR < Xrat > 0, maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut
bulan (..) baik
4. Jika AR = 0 maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut bulan (..)
sangat baik
Dari perhitungan diatas diperoleh hal hal berikut :
Sd
= 1,41
ARrat = 1,17
X Batas Atas =2,58
4

Dari hasil penghitungan angka kecelakaan dan diagram kontrol terhadap
angka kecelakaan, maka kinerja keselamatan perusahaan X dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Untuk bulan Januari, Juni dan Desember Perusahaan X mempunyai
kinerja keselamatan sangat buruk karena nilai angka kecelakaan
diatas garis X’ batas atas, yang berarti bawa kecelakaan di bulan
tersebut diatas rata-rata kecelakaan dalam satu tahun.
2. Untuk bulan Maret dan September Perusahaan X mempunyai kinerja
keselamatan buruk karena nilai AR lebih besar dari ARrat (rata-rata
angka kecelakaan per 100.000 kend-km) namun masih dibawah X
batas atas, yang berarti kecelakaan masih diatas rata-rata atau sama
dengan rata-rata.

7903
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Langkah 2
Hitung standar deviasi dengan rumus
Standar deviasi
( n x £ S / 2) - Q ; s /)2

n (n-1)
( 5)

Maka,
X’ = Sirat + Sd
•( 3 )

Dengan
Sirat
£SI
n
X’
Setelah

= angka indeks keparahan rata-rata
= jumlah total korban meninggal dunia
= jumlah bulan atau tahun
= angka batas atas
dihitung dengan rumus diatas diperoleh standar deviasi = 0,91

Langkah 3
Setelah diperoleh nilai standar deviasi untuk melihat kinerja perbulan
perusahaan angkutan umum kita tentukan terlebih dahulu untuk angka
batas atasnya dengan menggunakan persamaan (5), dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Jika SI> dari X Batas atas maka kinerja keselamatan perusahaan
tersebut bulan (..)sangat buruk
2. Jika SI> Xrat < X Control atas maka kinerja keselamatan perusahaan
tersebut bulan (..)buruk
3. Jika SI< Xrat > 0, maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut
bulan (..) baik
4. Jika SI = 0 maka kinerja keselamatan perusahaan tersebut bulan
(..)sangat baik
Dari perhitungan diatas diperoleh hal hal berikut :
SD
=0,91
Sirat = 0,58
X Batas atas = 1,49
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3.00

2.50

2.00

X’

1.50 -------------------------------------------------------------

5

6

7

S

9

10

XI

12

Dari hasil penghitungan angka kecelakaan dan diagram kontrol terhadap
angka kecelakaan, maka kinerja keselamatan perusahaan X dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Untuk bulan September dan Desember Perusahaan X mempunyai
kinerja keselamatan sangat buruk karena nilai angka kecelakaan
diatas garis X batas atas, yang berarti bawa indeks keparahan di bulan
tersebut diatas rata-rata indeks keparahan dalam satu tahun.
2. Untuk bulan Januari dan Juni Perusahaan X mempunyai kinerja
keselamatan buruk karena nilai AR lebih besar dari Xrat (rata-rata
angka kecelakaan) namun masih dibawah X Batas atas, yang berarti
indeks keparahan masih diatas rata-rata atau sama dengan rata-rata.
3. Untuk bulan lainnya kinerja keselamatan mempunyai kinerja yang
baik karena dibawah nilai rata-rata indeks keparahan dalam satu
tahun.

3. Menghitung nilai AR tahun 2015 dan SI 2015
Hitung nilai AR tahun (2015) dengan persamaan (1) dan Hitung nilai indek
keparahan dengan persamaan (4),
Untuk mengukur kecenderungan kinerja keselamatan dapat digunakan
persamaan berikut :
S-AR (Safe - AR)

= AR (kini) - AR (lampau)
AR (lampau)
............................. (6)

Atau
S-SI (Safe - SI)

7905

= SI (kini) - SI (lampaui
SI (lampau)

(7)
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3.

Untuk bulan lainnya kinerja keselamatan mempunyai kinerja yang
baik karena dibawah nilai rata-rata angka kecelakaan armada dalam
satu tahun.

2. Menghitung nilai SI (Severity Indeks)
Langkah 1
Mencari angka indeks keparahan per bulan dengan rumus dibawah ini:
SI = F/A
(4)
Keterangan :
SI
: Indeks Keparahan (severity index)
F
: Banyaknya korban meninggal dalam waktu tertentu (setahun)
A
: jumlah seluruh kecelakaan dalam setahun/waktu tertentu
SI (januari) = 3/3 = 1
SIA2
= 1
Dst...(bulan februari - desember)
Masukan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel

No

B u la n

J u m la h
K o rb a n
M e n in g g a l

J u m la h K e c e la k a a n L a lu
L in t a s
R in g a n

Sedang

T otal Laka

SI
S I A2

B e ra t

P e r b u la n

1.

Januari

3

1

1

1

3

1.00

1.0

2.

Februari

0

0

0

0

0

0.00

0.0

3.

Maret

1

0

3

0

3

0.33

0.1

4.

April

0

0

0

0

0

0.00

0.0

5.

Mei

0

0

0

0

0

0.00

0.0

6.

Juni'

4

0

0

4

4

1.00

1.0

7.

Juli

0

0

0

0

0

0.00

0.0

8

Agustus

0

0

0

0

0

0.00

0.0

9.

September

2

0

0

1

1

2.00

4.0

10

Oktober

0

0

0

0

0

0.00

0.0

11.

November

0

0

0

0

0

0.00

0.0

12.

Desember

8

0

0

3

3

2.67

7.1

18

1

4

9

14

7 .0 0

1 3 .2 2

T o tal
R a ta -ra ta

1.1 7
Sd

7906

0 .9 1

0 .5 8
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Contoh perhitungan :
Pada tahun 2016 perusahaan X mengalami kecelakaan sebanyak 3x
dengan jumlah korban meninggal 5 jiwa dan km tempuh kendaraan
selama satu tahun 1 juta km, maka bandingkan kinerja keselamatan
Perusahaan X antara tahun 2015 dan 2016 dengan menggunakan AR
(angka kecelakaan tahun 2015 dan 2016) dan SI (indeks keparahan).
Dengan menggunakan persamaan (1) dan (2) kita tentukan nilai angka
kecelakaan (AR) dan Indeks Keparahan (SI) :
AR tahun 2016 = (C x 100.000)/V
AR 2015
=1.02
= (3 x 100.000)/1000.000
SI 2015
=0.64
= 0.3
SI tahun 2016 =5/3
= 1.7
S-AR (Safe - AR)= AR (kini) - AR (lampau)
AR (lampau)
= 0.3 - 1.02
1.02

= -0,72
Besarnya angka penurunan
S-SI (Safe - SI)

= S-AR x 100%

= SI (kini) - SI (lampau)
SI (lampau)
= 1.7 - 0.64
0,64
=

1,66

Besarnya angka penurunan

= S-SI x 100%

Dari hasil perhitungan diperoleh angka -0.72 berarti angka kecelakaan
kcenderungan menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016 . Hal ini berarti
bahwa kinerja keselamatan cenderung membaik di tahun 2016 karena ada
penurunan angka kecelakaan sebesar 72%, namun indeks kekerasan
kecelakaan tahun 2016 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2015
yaitu 1.7 untuk tahun 2016 dan 0.64 untuk tahun 2015.
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Kesimpulan dari hasil perhitungan AR dan SI dapat di Analisa sebagai
berikut:
Tingginya indeks keparahan kecelakaan menunjukkan bahwa tingginya
korban akibat kecelakaan yang diakibatkan sehingga berdasarkan nilai AR
dan SI maka perusahaan perlu melakukan beberapa perbaikan kinerja
perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan atau kalaupun terjadi
kecelakaan tidak sampai mengakibatkan korban meninggal.
Oleh karena itu, pencatatan terhadap kejadian kecelakaan seperti jumlah
kecelakaan, jumlah korban, kronologis, waktu kecelakaan dan lain-lain
diperlukan untuk mencari factor penyebab dari kejadian kecelakaan
tersebut untuk selanjutnya perusahaan melakukan Analisa agar
kecelakaan serupa tidak terulang kembali.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.309, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Harmonisasi.
Klasifikasi. Label.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 87/M-IND/PER/9/2009
TENTANG
SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN LABEL
PADA BAHAN KIMIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, keamanan dan
keselamatan masyarakat dan lingkungan dari resiko bahan
kimia serta perbedaan klasifikasi dan pelabelan bahan kimia
yang dapat menghambat kelancaran arus perdagangan maupun
pengamanan bahan kimia, perlu mengatur Sistem Harmonisasi
Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
Mengingat : 1. Ordonnantie Bahan-bahan Kimia Berbahaya Stbl. 1949 Nomor
377;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun
2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 17 tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985
tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di
Perusahaan Industri;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran
bahan Berbahaya Tertentu;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/
5/2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan
Berbahaya untuk Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/
3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI DAN
LABEL PADA BAHAN KIMIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
2. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi
bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi melalui tahapan
proses-proses.
3. Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan
Bahan Kimia (Globally Harmonized System of Classification
and Labelling of Chemicals) selanjutnya disingkat GHS adalah
suatu pendekatan umum dan logis yang terharmonisasi secara
global untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan bahaya
bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi tersebut pada
label dan Lembar Data Keselamatan Bahan / LDKB (Material
Safety Data Sheet / MSDS).
4. Bahan kimia adalah semua materi dalam bentuk cairan, padat
atau gas, berupa unsur atau senyawa dalam bentuk tunggal atau
campuran dan mempunyai sifat khusus.
5. Bahaya adalah kapasitas yang melekat dari suatu bahan atau
campuran yang menimbulkan efek merugikan terhadap
kesehatan, keselamatan dan keamanan lingkungan.
6. Campuran adalah gabungan dan atau paduan atau larutan yang
terdiri dari dua atau lebih senyawa yang tidak saling bereaksi.
7. Label adalah setiap keterangan mengenai bahan kimia yang
berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau
bentuk lain.
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8. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan
atau membungkus bahan kimia baik yang bersentuhan
langsung maupun tidak langsung dengan bahan kimia.
9. Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet /
MSDS) yang selanjutnya disingkat LDKB adalah lembar
petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat
fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan,
tindakan khusus dalam keadaan darurat dan informasi lain yang
diperlukan.
10. Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi grafis yang terdiri
dari suatu simbol bahaya dan elemen – elemen grafis lainnya
seperti bingkai, pola latar belakang atau warna yang
dimaksudkan untuk menyampaikan informasi spesifik tentang
suatu bahaya.
11. Kata Sinyal adalah suatu kata, yaitu ”Bahaya” dan ”Awas”,
yang digunakan untuk menunjukkan tingkatan relatif suatu
bahaya agar pengguna waspada terhadap potensi bahaya suatu
bahan kimia.
12. Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk
tiap kategori dan kelas bahaya yang menguraikan sifat dasar
bahaya suatu bahan kimia dan jika perlu termasuk tingkat
bahayanya.
13. Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa yang menguraikan
tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka
mengurangi atau mencegah timbulnya resiko.
14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal
yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang industri agro dan kimia.
BAB II
PENERAPAN GHS
Pasal 2
(1) Bahan kimia tunggal menerapkan GHS secara wajib.
(2) Bahan kimia campuran menerapkan GHS secara sukarela.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dikecualikan terhadap sediaan farmasi, bahan tambahan
pangan, kosmetik, dan residu pestisida dalam pangan.
7913
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan sukarela pada
bahan kimia campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri
yang bersangkutan.
Pasal 3
Pedoman penerapan GHS pada bahan kimia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) berdasarkan Panduan
GHS (Purple Book) yang diterbitkan oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB).
Pasal 4
(1) Setiap bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
diklasifikasi berdasarkan kriteria bahaya GHS yang terdiri
dari:
a. bahaya fisik;
b. bahaya terhadap kesehatan; dan
c. bahaya terhadap lingkungan akuatik.
(2) Klasifikasi bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berlaku bagi:
a. eksplosif;
b. gas mudah menyala;
c. aerosol mudah menyala;
d. cairan mudah menyala;
e. padatan mudah menyala;
f. bahan dan campuran yang jika kontak dengan air
melepaskan gas mudah menyala;
g. bahan dan campuran swapanas;
h. gas pengoksidasi;
i. cairan pengoksidasi;
j. padatan pengoksidasi;
k. peroksida organik;
l. bahan dan campuran yang swareaktif;
7914
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m. cairan piroforik;
n. padatan piroforik;
o. gas bertekanan; dan
p. korosif pada logam.
(3) Klasifikasi bahaya terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berlaku bagi :
a. toksisitas akut;
b. korosi/iritasi kulit;
c. kerusakan/iritasi serius pada mata;
d. sensitisasi pernafasan atau kulit;
e. mutagenisitas sel induk;
f. karsinogenisitas;
g. toksik terhadap reproduksi;
h. toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah
paparan tunggal;
i. toksisitas sistemik pada organ sasaran spesifik setelah
paparan berulang; dan
j. bahaya aspirasi.
Pasal 5
(1) Bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan ayat (2) wajib diberi label.
(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a.

Penanda Produk;

b.

Piktogram Bahaya;

c.

Kata Sinyal;

d.

Pernyataan Bahaya; dan

e.

Identifikasi Produsen.

(3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
ditambahkan unsur lain berupa Pernyataan Kehati-hatian.
(4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
harus:
7915
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a.
b.
c.
d.
e.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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mudah terbaca;
jelas terlihat;
tidak mudah rusak;
tidak mudah lepas dari kemasannya; dan
tidak mudah luntur karena pengaruh sinar, udara atau
lainnya.
Pasal 6
Kewajiban pencantuman Penanda produk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dikecualikan
sepanjang untuk kepentingan perlindungan kerahasiaan
informasi perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak melanggar aspek kesehatan, keamanan, keselamatan
dan lingkungan; dan
b. tidak membahayakan kelangsungan hidup perusahaan.
Pengecualian pencantuman penanda produk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nama bahan kimia;
b. konsentrasi/kadar; dan
c. informasi lain yang dianggap perlu.
Industri wajib membuka informasi rahasia perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak
berwenang, atas permintaan Direktur Jenderal Pembina
Industri dan atau dalam keadaan darurat, dengan menjamin
perlindungan kerahasiaan informasi.
Pasal 7
Piktogram Bahaya GHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri ini.
Ukuran dan tata letak piktogram bahaya GHS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ukuran kemasan
produk dan harus terlihat dengan jelas.
Pasal 8
Pernyataan Bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf d dicantumkan secara urut berdasarkan tingkat
bahaya.
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(2) Pernyataan Bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan di bawah Piktogram Bahaya GHS dan harus
dapat terbaca dengan jelas.
Pasal 9
Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib memiliki
LDKB, dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
Peraturan Menteri ini.
Pasal 10
(1) Penulisan label dan LDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 ayat (1) dan Pasal 9 wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2) Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disertai dengan bahasa internasional yang
digunakan sebagai bahasa resmi dalam Perserikatan BangsaBangsa.
BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 11
(1) Setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan kimia dan atau
produknya wajib:
a. menentukan klasifikasi bahaya bahan kimia dan atau
produk yang diproduksinya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada kemasan bahan kimia dan atau produk;
c. membuat LDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
pada setiap bahan kimia; dan
d. melakukan kaji ulang label sekurang-kurangnya setiap 2
(dua) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan.
(2) Setiap pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang
bahan kimia wajib:
a. mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, pada kemasan bahan kimia; dan
b. menyertakan LDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
untuk setiap bahan kimia.
7917

9

2009, No.309

(3) Setiap pelaku usaha yang telah melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pembina Industri atas setiap produknya.
(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Menteri ini.
BAB IV
LARANGAN
Pasal 12
(1) Setiap pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang
tidak sesuai/menyesatkan pada label dan LDKB bahan kimia
yang diproduksinya.
(2) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa
mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3) Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa
disertai LDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
Direktur Jenderal Pembina Industri wajib melakukan pembinaan
atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
a. sosialisasi kepada produsen bahan kimia, masyarakat dan
pemangku kepentingan mengenai penggunaan bahan kimia
serta hal yang terkait; dan
b. pelatihan bagi produsen bahan kimia dan aparat pemerintah
yang menangani bahan kimia.
Pasal 15
Pengawasan terhadap sarana produsen dan pelaku usaha dilakukan
oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
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Pasal 16
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
FAHMI IDRIS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 87/M-IND/PER/9/2009
TANGGAL : 24 September 2009

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I

: PIKTOGRAM BAHAYA GHS.

2. Lampiran II

: Format LDKB (MATERIAL SAFETY DATA SHEET, MSDS).

3. Lampiran III

: LAPORAN PENERAPAN KLASIFIKASI, LABEL DAN MSDS
BERDASARKAN GHS.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS
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LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 87/M-IND/PER/9/2009
TANGGAL : 24 September 2009

PIKTOGRAM BAHAYA GHS

NO.
1.

7921

PIKTOGRAM
-

BAHAYA
Mudah Menyala
Swareaktif
Swapanas
Piroporik

2.

-

Zat Pengoksidasi
Peroksida Organik

3.

-

Eksplosif
Swareaktif
Peroksida Organik

4.

Korosif

5.

Gas Bertekanan

6.

Toksisitas Akut

7.

-

Iritasi Kulit
Sensitisasi Kulit
Toksisitas Akut Kategori 4
Bahaya terhadap Lingkungan
Akuatik Kategori 2

13

NO.

PIKTOGRAM

BAHAYA

8.

Bahaya terhadap Lingkungan
Akuatik

9.

-
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Karsinogenisitas
Mutagenisitas Sel Induk
Toksik terhadap Reproduksi
Sensitisasi Pernafasan
Toksisitas Sistemik terhadap
Organ Sasaran Spesifik
Bahaya Aspirasi
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LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 87/M-IND/PER/9/2009
TANGGAL : 24 September 2009

Format LDKB (MATERIAL SAFETY DATA SHEET, MSDS)

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)
- Identitas/ nama produk : ..................................................................................
berdasarkan GHS
- Identifikasi lainnya
: ..................................................................................
- Penggunaan
yang : ..................................................................................
dianjurkan
dan
pembatasan penggunaan
- Data
rinci
mengenai : ..................................................................................
pemasok
- Nomor telepon darurat
: ..................................................................................
2. Identifikasi Bahaya
- Klasifikasi
senyawa/ : ..................................................................................
campuran
- Elemen label termasuk : ..................................................................................
pernyataan kehati-hatian
- Bahaya lain di luar yang : ..................................................................................
berperan dalam klasifikasi
3. Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal
- Nama kimia
: ..................................................................................
- Nama
umum,
nama : ..................................................................................
dagang, sinonim dll
- Nomor CAS dan nomor : ..................................................................................
khas lainnya
- Zat pengotor dan bahan : ..................................................................................
tambahan
yang
diklasifikasikan dan yang
berperan dalam klasifikasi
senyawa tersebut
Campuran
- Identitas dan konsentrasi : ..................................................................................
bahan kimia atau rentang
konsentrasi dari semua
bahan penyusun yang
berbahaya
terhadap
kesehatan atau lingkungan
dan konsentrasi bahan
penyusun campuran
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4. Tindakan Pertolongan Pertama
- Uraian
langkah : ..................................................................................
pertolongan pertama yang
diperlukan
- Kumpulan gejala / efek : ..................................................................................
terpenting,
baik
akut
maupun tertunda
- Indikasi yang memerlukan : ..................................................................................
bantuan
medik
dan
tindakan
khusus,
jika
diperlukan
5. Tindakan Pemadaman Kebakaran
- Media
pemadam
yang : ..................................................................................
- cocok :
: ..................................................................................
Bahaya
spesifik
yang
diakibatkan bahan kimia
- tersebut
: ..................................................................................
Alat pelindung khusus dan
pernyataan
kehati-hatian
bagi petugas pemadam
kebakaran
6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Kebocoran
- Langkah-langkah
: ..................................................................................
pencegahan
diri,
alat
pelindung dan prosedur
tanggap darurat
- Langkah-langkah
: ..................................................................................
pencegahan
bagi
lingkungan
- Metode dan bahan untuk : ..................................................................................
penangkalan (containment)
dan pembersihan

7. Penanganan dan Penyimpanan
- Langkah-langkah
: ..................................................................................
pencegahan
untuk
penanganan yang aman
- Kondisi untuk penyimpanan : ..................................................................................
yang
aman,
termasuk
inkompatibilitas
8. Kontrol Paparan/ Perlindungan Diri
pengendalian, : ..................................................................................
- Parameter
jika tersedia agar dibuat
daftar batas paparan di
tempat
kerja
termasuk
7924
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notasinya, daftar angka
batas biologik termasuk
notasinya
- Pengendalian teknik yang : ..................................................................................
sesuai.
- Tindakan perlindungan diri, : ..................................................................................
seperti alat pelindung diri
9. Sifat Fisika dan Kimia
- Data empirik dari senyawa
atau campuran
- Organoleptik (bentuk fisik,
warna dll)
- Bau
- Ambang bau
- pH
- Titik lebur/ titik beku
- Titik didih/ rentang didih
- Titik nyala
- Laju penguapan
- Flamabilitas (padatan, gas)
- Nilai
batas
flamabilitas
terendah/ tertinggi dan batas
ledakan
- Tekanan uap
- Rapat uap
- Kerapatan relatif
- Kelarutan
- Koefisien
partisi
(noktanol/air)
dapat
membakar
- Suhu
sendiri
(auto-ignition)
- Suhu penguraian
- Kekentalan

10. Stabilitas dan Reaktifitas
- Reaktifitas
- Stabilitas kimia
- Kemungkinan reaksi yang
berbahaya
- Kondisi untuk dihindarkan
- Bahan-bahan yang tidak
tercampurkan
- Hasil
peruraian
yang
berbahaya
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: ..................................................................................
: ..................................................................................
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11. Informasi Toksikologi
- Uraian lengkap dan
komprehensif tentang
berbagai efek toksikologik/
kesehatan
- Informasi
tentang
rute
paparan
- Kumpulan
gejala
yang
berkaitan dengan sifat fisik,
kimia dan toksikologi
- Efek akut, tertunda dan
kronik dari paparan jangka
pendek dan jangka panjang
- Ukuran
numerik
tingkat
toksisitas
- Efek Interaktif
- Jika data bahan kimia
secara
spesifik
tidak
tersedia
- Informasitentang campuran
dan bahan penyusunnya
12. Informasi Ekologi
- Ekotoksisitas
- Persistensi dan peruraian
oleh lingkungan
- Potensi bioakumulasi
- Mobilitas dalam tanah
- Efek merugikan lainnya
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: ..................................................................................

: ..................................................................................
: ..................................................................................

: ..................................................................................

: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................

: ..................................................................................

: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................

13. Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan
- Metode pembuangan
: ..................................................................................

14. Informasi Transportasi
- Nomor PBB
- Nama pengapalan yang
sesuai berdasarkan PBB
- Kelas
bahaya
pengangkutan
- Kelompok
pengemasan,
jika tersedia
- Bahaya lingkungan
- Tindakan
kehati-hatian
khusus bagi pengguna
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15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi
- Regulasi
tentang : ..................................................................................
lingkungan, kesehatan dan
keamanan untuk produk
tersebut
16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang Diperlukan dalam Pembuatan dan
Revisi SDS
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LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
: 87/M-IND/PER/9/2009
TANGGAL : 24 September 2009

KOP SURAT

Nomor

:

Jakarta,

Lampiran :
Perihal

: Laporan Penerapan Klasifikasi,
Label dan MSDS Berdasarkan GHS

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Industri Agro dan Kimia
cq. Direktur Industri Kimia Hulu,
Dep. Perindustrian
di JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan amanat Peraturan Menteri Perindusrian Nomor :
........ tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan
Kimia, bersama ini kami melaporkan penerapan klasifikasi, pelabelan dan
penyusunan Material Safety Data Sheet (MSDS) atas produk kami sebagai
berikut :
No

Nama
Dagang

Nomor
HS/Pos
Tarif

Komposisi
Bahan
Kimia

Klasifikasi
dan
Kategori
Bahaya

Piktogram

Kata
Sinyal

Pernyataan
Bahaya

Pernyataan
Kehati-hatian

MSDS
(terlampir)

Tanggal
Mulai
Penerapan

Demikian laporan kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Pimpinan Perusahaan

(------NAMA------)
Jabatan
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Ket.

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.565, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Klasifikasi.
Label. Bahan Kimia. Harmonisasi Global.
Sistem. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/M-IND/PER/4/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
87/M-IND/PER/9/2009 TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL
KLASIFIKASI DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka penerapan sistem harmonisasi
global klasifikasi dan pelabelan bahan kimia
berdasarkan ketentuan internasional, dan guna
melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan
masyarakat dan lingkungan dari risiko bahan kimia
serta
menghindari perbedaan klasifikasi dan
pelabelan bahan kimia yang dapat menghambat
kelancaran arus perdagangan maupun pengamanan
bahan kimia, perlu mengatur kembali Sistem
Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan
Kimia yang diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian
Nomor
87/M-IND/PER/9/2009
tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan
Label Pada Bahan Kimia;
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Mengingat

2

b.

bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/MIND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global
Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;

: 1.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

2.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
92 Tahun 2011;

3.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun
2009 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

4.

Keputusan Presiden Nomor 129/M Tahun 2010
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat
Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

5.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/MIND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global
Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia.

6.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTERI
PERINDUSTRIAN
NOMOR
87/M-IND/PER/9/2009
TENTANG SISTEM HARMONISASI GLOBAL KLASIFIKASI
DAN LABEL PADA BAHAN KIMIA.
Pasal I
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/MIND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label
Pada Bahan Kimia diubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.
Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,
bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi
barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
2.
Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah
perusahaan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah.
3.
Perusahaan Industri Kecil, yang selanjutnya disingkat IK, adalah
perusahaan dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
4.
Perusahaan Industri Menengah, yang selanjutnya disingkat IM,
adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya lebih
besar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5.
Produksi bahan kimia, yang selanjutnya disebut produksi, adalah
kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan
menjadi bahan jadi atau barang jadi melalui tahapan proses
produksi hingga pengemasan produk.
6.
Pelaku usaha adalah setiap orang atau kelompok yang melakukan
usaha di bidang produksi dan distribusi.
7.
Sistem Harmonisasi Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Bahan
Kimia (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals), yang selanjutnya disingkat GHS, adalah Sistem Global
untuk standardisasi kriteria dan mengharmonisasikan sistem
klasifikasi bahaya bahan kimia serta mengkomunikasikan informasi
tersebut pada label dan Lembar Data Keselamatan/LDK (Safety Data
Sheet/SDS).
8.
Bahan kimia adalah semua materi berupa unsur, senyawa tunggal
dan/atau campuran yang berwujud padat, cair, atau gas.
9.
Bahaya adalah sifat kemampuan alamiah bahan kimia yang dapat
memberi dampak negatif.
10. Campuran adalah gabungan dan/atau paduan atau larutan yang
terdiri dari dua atau lebih senyawa yang tidak saling bereaksi.
11. Label adalah keterangan mengenai bahan kimia yang berbentuk
piktogram bahaya atau simbol, tulisan, atau kombinasi keduanya
atau bentuk lain yang juga berisi informasi identitas bahan kimia
atau produk, identitas produsen atau pemasok, serta klasifikasi
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
2.
(1)

4

bahan kimia.
Kemasan bahan kimia adalah wadah untuk mengungkung dan/atau
membungkus bahan kimia.
Nomor Chemical Abstract Services (CAS) adalah sistem indeks atau
registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional sehingga
memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara
spesifik.
Lembar Data Keselamatan (Safety Data Sheet), yang selanjutnya
disingkat LDK, adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan
kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan,
cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat dan
informasi lain yang diperlukan.
Building Block GHS adalah struktur yang berhubungan dengan
pembedaan kelas bahaya dan kategori yang digunakan untuk
menggambarkan bahaya dari bahan kimia tunggal atau campuran
yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Kategori/Divisi/Tipe Purple
Book GHS terbaru atau disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
Nilai Batas Kuantitas (Cut-off value) adalah konsentrasi terendah dari
suatu bahan kimia baik sebagai bahan tambahan, zat pengotor atau
salah satu komponen dalam campuran yang dalam penghitungannya
diperlukan untuk menentukan klasifikasi campuran tersebut sesuai
ketentuan GHS.
Piktogram Bahaya adalah suatu komposisi grafis yang terdiri dari
suatu simbol bahaya dan elemen-elemen grafis lainnya seperti
bingkai, pola latar belakang atau warna yang dimaksudkan untuk
menyampaikan informasi spesifik tentang suatu bahaya.
Kata Sinyal adalah suatu kata, yaitu ”Bahaya” dan ”Awas”, yang
digunakan untuk menunjukkan tingkatan relatif suatu bahaya agar
pengguna waspada terhadap potensi bahaya suatu bahan kimia.
Pernyataan Bahaya adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk
tiap kategori dan kelas bahaya yang menguraikan sifat dasar bahaya
suatu bahan kimia dan jika perlu termasuk tingkat bahayanya.
Pernyataan Kehati-hatian adalah suatu frasa yang menguraikan
tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka
mengurangi atau mencegah timbulnya risiko.
Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang
bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
industri kimia.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Memberlakukan ketentuan GHS secara wajib pada:
a. Bahan Kimia Tunggal hasil produksi dalam negeri maupun
impor sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini; dan
b. Bahan Kimia Campuran hasil produksi dalam negeri maupun
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(2)
(3)

(4)

3.
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impor sejak 31 Desember 2016.
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikecualikan bagi perusahaan industri dalam negeri skala kecil dan
menengah.
Dalam hal terjadi perubahan ketentuan GHS secara internasional,
pemberlakuan ketentuan GHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib ditinjau kembali paling lambat dalam jangka waktu 1 (tahun)
sejak perubahan dimaksud.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
bahan kimia tunggal maupun campuran yang merupakan produk
jadi farmasi, bahan tambahan pangan, kosmetika dan residu
pestisida dalam pangan.
Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni
ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1)

(2)

Setiap bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
diklasifikasikan berdasarkan kriteria bahaya yang terdiri dari:
a.

Bahaya fisik;

b.

Bahaya terhadap kesehatan; dan

c.

Bahaya terhadap lingkungan.

2,

Bahaya fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari kelas:
a.

Eksplosif;

b.

Gas mudah menyala (termasuk gas yang tidak stabil secara
kimiawi/chemically unstable gas);

c.

Aerosol;

d.

Gas pengoksidasi;

e.

Gas di bawah tekanan;

f.

Cairan mudah menyala;

g.

Padatan mudah menyala;

h.

Bahan kimia tunggal dan campuran yang dapat bereaksi
sendiri (swareaksi);

i.

Cairan piroforik;

j.

Padatan piroforik;

k.

Bahan kimia tunggal atau campuran yang menimbulkan panas
sendiri (swapanas);

l.

Bahan kimia tunggal atau campuran yang apabila kontak
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dengan air melepaskan gas mudah menyala;

(3)

(4)

4.

m.

Cairan pengoksidasi;

n.

Padatan pengoksidasi;

o.

Peroksida organik;

p.

Korosif pada logam.

Bahaya terhadap kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri dari kelas:
a.

Toksisitas akut;

b.

Korosi/iritasi kulit;

c.

Kerusakan mata serius/iritasi pada mata;

d.

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit;

e.

Mutagenisitas pada sel nutfah;

f.

Karsinogenisitas;

g.

Toksisitas terhadap reproduksi;

h.

Toksisitas pada organ sasaran spesifik setelah paparan tunggal;

i.

Toksisitas pada
berulang; dan

j.

Bahaya aspirasi.

organ

sasaran

spesifik

setelah

paparan

Bahaya terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari kelas:
a.

Bahaya akuatik akut atau jangka pendek;

b.

Bahaya akuatik kronis atau jangka panjang; dan

c.

Berbahaya terhadap lapisan ozon.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 4A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4A

(1)

Tata cara Klasifikasi Bahaya Bahan Kimia Tunggal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan metode Logika
Pengambilan Keputusan (Decision Logic).

(2)

Tata cara Klasifikasi Bahaya Bahan Kimia Campuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan metode:

(3)

a.

Data hasil Pengujian; dan/atau

b.

Prinsip Penjembatanan (Bridging Principle).

Klasifikasi bahaya bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

7934

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.565

7

dan ayat (2), sesuai dengan kategori dalam Building Block GHS yang
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina
Industri.
5.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1)

Bahan kimia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 wajib diberi
label.

(2)

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terdiri atas unsur:

(3)

a.

Identitas bahan kimia;

b.

Piktogram Bahaya;

c.

Kata Sinyal;

d.

Pernyataan Bahaya;

e.

Pernyataan Kehati-hatian; dan

f.

Identitas Produsen dan/atau Pemasok atau importir.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
a.

Mudah terbaca;

b.

Jelas terlihat;

c.

Ukuran huruf dan piktogram proporsional;

d.

Tidak mudah rusak;

e.

Tidak mudah lepas dari kemasannya; dan

f.

Tidak mudah pudar karena pengaruh sinar matahari, udara,
air atau lainnya.

(4)

Ketentuan mengenai label dan tata cara pelabelan pada kemasan
bahan kimia akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur
Jenderal Pembina Industri.

6.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

Bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki LDK,
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10
menjadi berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 10
(1)

Penulisan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan
penulisan LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib
menggunakan bahasa Indonesia.

(2)

Penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat disertai dengan bahasa internasional yang digunakan sebagai
bahasa resmi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

8.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11

(1)

(2)

Setiap pelaku usaha yang memproduksi bahan kimia dan/atau
produk konsumen wajib:
a.

Menentukan klasifikasi bahaya bahan kimia dan/atau produk
yang diproduksinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4;

b.

Mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
pada kemasan bahan kimia dan/atau produk;

c.

Membuat LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada
setiap bahan kimia dan/atau produk; dan

d.

Melakukan kaji ulang LDK dan label setiap ada perubahan atau
paling sedikit setiap 5 (lima) tahun sekali.

Setiap pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang bahan
kimia, wajib untuk:
a.

Mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

b.

Mencantumkan nama dan alamat pengemas ulang, dan
berat/volume bersih bahan kimia yang dikemas ulang; dan

c.

Menyertakan LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk
setiap bahan kimia.

(3)

Setiap pelaku usaha yang telah melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib menyampaikan laporan
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pembina Industri atas
penerapan GHS pada label dan LDK untuk setiap produknya.

(4)

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9.

Ketentuan ayat (1) Pasal 12 ayat diubah, sehingga keseluruhan Pasal
12 menjadi berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 12
(1)

Setiap pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak
sesuai/menyesatkan pada label dan LDK bahan kimia yang
diproduksinya.

(2)

Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa
mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3)

Setiap pelaku usaha dilarang memproduksi bahan kimia tanpa
disertai LDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

10.

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan
Petunjuk Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
11.

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/MIND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan
Label pada Bahan Kimia menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku secara efektif 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
MOHAMAD S.HIDAYAT
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
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Regulasi dari
Gubernur DKI Jakarta terkait
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2005
TENTANG
KAWASAN LARANGAN MEROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila
digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi
individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun
perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan
terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh,
terpadu, dan bekesinambuangan;
b. bahwa untuk udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap
orang, maka diperlukan
kesadaran, kemauan, dan
kemampuan
masyarakat
untuk
mencegah
dampak
penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung
terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan
masyarakat yang optimal;
c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 13 dan Pasal
24 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara, perlu dilakukan pengaturan
kawasan dilarang merokok sebagai upaya menciptakan
Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dialarang Merokok;
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d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagai
mana
dimaksudkan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diuabah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
Jakarta;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;
9. Undang-undang Nomor
Ketenagakerjaan;

13

Tahun

2003

tentang

10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Kewenangan Pemerintahan dan kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Ontonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19
Pengamana Rokok Bagi Kesehatan;
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tahun

2003

tentang

14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9
Tahun 1967 tentang Pemberian
Penghargaan Kepada
Seseorang dan/atau badan yang Berjasa Kepada Pemerintah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Khusus Jakarta Nomor 3
Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil Di
Lingkunagn Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2
Tahun 2005 tentang Pengendaliab Pencemaran Udara;
19. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengedalian Rokok di Tempat
Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN DILARANG
MEROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemrintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
5. Asisten
Kesejahteraan
Masyarakat
adalah
Asisten
Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang
selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Ketentraman dan Ketertiban dan Perlndungan
Masyarakat, yang selanjutnya disebut Dinas Tramtib dan
Linmas adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban dan
perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
10. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Dinas
Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
13. Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial adalah
Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
16. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administratif Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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17. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau
badan hokum yang karena jabatannya memimpin dan/atau
bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat
atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang
merokok baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Masyarakat adalah oaring perorangan dan/atau kelompok
orang.
19. Pencemaran Udara di ruang tertutup adalah pencemaran
udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum
akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak
kesehatan kepada manusia.
20. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan
social yang memungkinkan setiap orang produktif secara
sosial dan ekonomis.
21. Derajat Kesehatan masyarakat yang optimal adalag tingkat
kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai
pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta
kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat
dan harus selalu diusahakan peningkatanya secara terus
menerus.
22. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk
cerutu atau bentuk lainnya yang di hasilkan dari tanaman
bicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainya atau
sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif
dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk merokok.
24. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan
gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan
dan/atau usaha.
25. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk
kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran,
tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk
busway, bandara, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar
serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.
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26. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap
dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di
masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya
termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang
sidang/seminar, dan sejenisnya.
27. Angkutan umum adalah alat akngkutan bagi masyarakat yang
dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di
termasuk didalamnya taksi, bus umum, busway, mikrolet,
angkutan kota, kopaja, kancil, dan sejenisnya.
28. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan
keagamaan, seperti mesjid termasuk mushola, gereja
termasuk kapel, pura, wihara, dan kelenteng.
29. Arena kegaitan anak-anak adalah tempat atau arena yang
diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat
Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena
bermain anak-anak, atau sejenisnya.
30. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses
belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk
perpustakaan, ruangan praktik atau labolatorium, museum,
dan sejenisnya.
31. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan
Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas,
parktik dokter, praktik bidan, took obat atau apotek, pedagang
farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat
kesehatan lainya, antara lain pusat dan/atau balai
pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak
(BKIA).

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah :
a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan
cara merubah prilaku masyarakat untuk hidup sehat;
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b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari
asap rokok;
d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
e. mewujudkan generasi muda yang sehat.
Pasal 3
Sasaran kawasan dilarang merokok adalah tempat umum, tempat
kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan
kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, dan
angkutan umum.
BAB III
PIMPINAN DAN ATAU PENAGGUNG JAWAB
Pasal 4
(1) Pimpinan dan/atau penaggung jawab tempat atau Kawasan
sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, wajib menetapkan
Kawasan Dilarang Merokok.
(2) Penetapan Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau
penanggung jawab tempat yang bersangkutan.
(3) Pimpinan dan/atau penggung jawab tempat sebagai mana
dimaksud pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok di
tempat yang dinyatakan “kawasan Dilarang Merokok”.
Pasal 5
(1) Pimpinan dan/ atau penggung jawab tempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal (3) harus memberi contoh dan teladan di
tempat yang menjadi tanggung jawab di kawasan dilarang
merokok.
(2) Pimpinan dan/atau penggung jawab tempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal (1), wajib memelihara dan meningkatkan
kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
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(3) Pimpinan dan/atau penggung jawab tempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal (1) dapat menampilkan data dan
informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan
Dilarang Merokok.

BAB IV
KAWASAN DILARANG MEROKOK
Bagian Kesatu
Tempat Umum
Pasal 6

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib
melarang kepada penguna tempat umum dan/atau pengunjung
untuk tidak merokok di tempat umum.
(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur dan/atau
memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada
pengguna tempat umum dan/atau pngunjung apabila terbukti
merokok di tempat umum.
(3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat memberikan
teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau
penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di
tempat umum.
(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib
mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).
(5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan
merokok.
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Bagian Kedua
Tempat Kerja
Pasal 7
(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib
melarang kepada staf dan/atau pegawainya untuk tidak
merokok di tempat kerja.
(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib
menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil
tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya merokok di
tempat kerja.
(3) Staf dan/atau karyawan dapat memberikan teguran atau
melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab
tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib
mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).
(5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, dapat
menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan
merokok.
Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 8
(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar
mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, mendidik dan
tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainya untuk tidak
merokok di tempat proses belajar mengajar.
(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat belajar mengajar,
wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil
tindakan kepada peserta didik, mendidik dan tenaga
kependidikan serta unsur sekolah lainya apabila terbukti
merokok di tempat belajar mengajar.
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(3) peserta didik, mendidik dan tenaga kependidikan serta unsur
sekolah lainya dapat memberikan teguran atau melaporkan
kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses
belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di proses
belajar mengajar.
(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar
mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang
disampaikan oleh peserta didik, mendidik dan tenaga
kependidikan serta unsur sekolah lainya yang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3).
Bagian Empat
Tempat Pelayanan Kesehatan
Pasal 9
(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan
kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau
pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk tidak
merokok di tempat proses belajar mengajar.
(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan
kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau
mengambil tindakan apabila terbukti kepada pasien dan/atau
pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di
tempat tempat pelayanan.
(3) pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis
dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan
dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan,
apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses
pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan
yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta
tenaga medis dan non medis yang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).
Bagian Lima
Arena Kegiatan Anak-anak
Pasal 10
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(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anakanak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung
untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar
(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena anak-anak, wajib
menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil
tindakan apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung
merokok di arena kegiatan anak-anak.
(3) Pengguna dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran
atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung
jawab arena kegiatan anak-anak, apabila ada yang merokok di
arena kegiatan anak-anak.
(4) Pimpinan dan/atau penanggung arena kegiatan anak-anak,
wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
pengguna dan/atau pengunjung yang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).
Bagian Enam
Tempat Ibadah
Pasal 11
(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib
melarang kepada masyarakat atau jemaahnya untuk tidak
merokok di tempat proses belajar mengajar
(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib
menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil
tindakan apabila terbukti masyarakat atau jemaahnya merokok
di tempat ibadah.
(3) masyarakat atau jemaahnya dapat memberikan teguran atau
melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung jawab
tempat ibadah, apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
(4) Pimpinan dan/atau penanggung tempat ibadah jawab tempat,
wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
masyarakat atau jemaahnya yang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3).
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Bagian Tujuh
Angkutan Umum
Pasal 12
Pengemudi dan/atau wajib memelihara dan meningkatkan kualitas
udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok dalam
kendaraannya.
Pasal 13
(1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang kepada
penumpang untuk tidak merokok di dalam kendaraannya.
(2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau
memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan
menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat
yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
(3) Penumpang dapat memberikan teguran atau melaporkan
kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas
Perhubungan
apabila ada yang merokok di dalam
kendaraannya yang di tumpangi.
(4) Penumpang dapat melaporkan kepada aparat Dinas
Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondekturnya
merokok di dalam kendaraan di dalam angkutan umum yang
menjadi tanggung jawabnya.
(5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas
Perhubungan wajib mengambil tindakan atas laporan yang
sampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3).
(6) Aparat Dinas Perhubungan wajib mengambil tindakan apabila
terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum
merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau
atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
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BAB IV
PENANDAAN
Pasal 14
(1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok
sebagaimana simaksud dalam pasl 3, wajib dilengkapi dengan
Penandaan atau petunjuk.
(2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa :
a. Kawasan Dilarang Merokok atau;
b. Kawasan Merokok.
(3) Penandaan atau peunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditempatkan pad tempat yang mudah terlihat dan tidak
mengganggu keindahan tempat.
Pasal 15
(1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2), berupa :
a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau hruf lain
yang dapat dan mudah di baca dan atau di lihat;
b. gambar dan/atau tanda dan/atau symbol yang mudah
dilihat dan/atau dimengerti.
(2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak
boleh merokok adalah “KAWASAN DILARANG MEROKOK”,
sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I
Peraturan Gubernur ini.
(3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, di tempat khusus untuk berupa
“KAWASAN MEROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana
tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.
Pasal 16
Penandaan atau petunjuk
Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Meliputi :
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a. Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk
terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari
simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan
karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.
b. Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang
dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan
terbaca.
Pasal 17
Penempatan pandangan atau petunjuk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan
tanpa pengahalang;
b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan dilarang meroko;
c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan
lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

BAB V
TEMPAT KHUSUS/KAWASAN MEROKOK
Pasal 18
Tempat khusus atau Kawasan
persyaratn sebagai berikut :

merokok

harus

memenuhi

a. tempat terpisah atau secara fisik atau tidak tercampur dengan
kawasan dilarang merokok;
b. dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi
udara;
c. dilengkapi asbak atau tempat pembangunan puntung rokok.
d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok
bagi kesehatan.
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BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas
Perhubungan, Dinas Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial,
Walikotamadya/Bupati, merupakan perangkat Daerah yang
berkewajiban melakukan pembinaan untuk :
a. menyelenggarakan kawasan dilarang merokok di setiap tempat
yang ditatapkan sebagai kawasan dilarang merokok.
b. Mengusahakan agar masyarakat terhidar dari penyakit akibat
penggunaan Rokok.
Pasal 22
(1)

Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang meroko dalam
rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk
berprilaku hidup sehat.

(2)

Pembinaan
Pelasanaan
kawasan
dilarang
merokok
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dlaam Pasal 21 sesuai bidang tugasnya dan/atau
wewenangnya di bawah koordinasi BPLHD

Pasal 23
Pembinaan pelaksanaan rook dikawasan dilarang Merokok, berupa
:
a. bimbingan dan/atau penyuluhan
b. pemberdayaan masyarakat
c. menyiapkan petunjuk teknis
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Pasal 24
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat
dilakukan oleh :
a. masing-masing perangkat Daerah dengan melaksanakan
berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan
pelaksanaan kawasan dilarang meokok;
b. bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau
lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
c. Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang
atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi
membantu pelaksanaan kawasan dilarang merokok.
(2) Peberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 25
(1) Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasl 25, dilakukan oleh BPLHD,
Dinas Kesehatan, Dinas Tramtib dan Limas, Dinas Pendidikan
Dasar, Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi, Dinas Tenaga
Kerja
dan
Transmigarasi,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Perhubungan, Dinas Bina Metal dan Spiritual, dan
Kesejahteraan Sosial, Walikotamadya/Bupati dan Perangkat
Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai denga tugas dan
fungsi masing-masing kepala Gubernur melalui Asisten
Kesejahteraan Masyarakat setiap 3 bulan sekali atau sesuai
dengan kebutuhan.
(3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi
pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah dan/atau Peratuarn Gubernur ini, Penyidik Pegawai
Negri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
SANKSI
Pasal 27
(1) Pimpinan dan/atau penaggung jawab tempat yang ditetapkan
sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok di
kawasan dilarang merokok, dapat dikanakan sanksi
administrasi berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan atau usaha;
c. pencabutan izin.
(2) Setiap orang yang terbukti merokok di kawasan dilarang
merokok, dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara dan/atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
BAB IX
KETENTUAN PNUTUP
Pasal 28
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2005
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO
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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat
membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap
keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan
menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih
berdaya guna dan terus-menerus;
b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan
Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan
pertumbuhan penduduk serta kemajuan teknologi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

Mengingat:

1. Undang-Undang
Gangguan
(Hinder
Ordonnantie
Staatsblad
1926
Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Staatsblad 1940 Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
93,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4744);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
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12.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13.

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000
tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran
Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

14.

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000
tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di
Perkotaan;

15.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

tentang

16.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

tentang

17.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

tentang

18.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

19.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 23);

20.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 23);

Nomor

26/PRT/M/2007
69

Tahun

1993

tentang

2 1 . Peraturan
Organisasi
Perwakilan
(Lembaran
Nomor 66);
22.

Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan
dan Tata Kerja Perangkat Daerah
dan Sekretariat Dewan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta penyeberangan di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.
BAB

PENCEGAHAN

DAN

I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi
DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai
kekhususan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI
Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab
dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana
lain.
5. Kepala Dinas adalah pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab
dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana
lain.
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6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang b e r f u n g s i s e b a g a i t e m p a t
m a n u s i a m e l a k u k a n kegiatannya, baik untuk hunian atau t e m p a t tinggal,
kegiatan k e a g a m a a n , kegiatan usaha, kegiatan sosial, b u d a y a , m a u p u n
kegiatan k h u s u s .
7. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk
tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun
tidak tertata.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan
diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.

penumpang

9. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan
diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
10.

khusus

Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat
mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan,
penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya
terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

11. Pencegahan kebakaran adalah
mencegah terjadinya kebakaran.
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yang

yang

upaya

yang

dilakukan

dalam

rangka

12.

Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka
memadamkan kebakaran.

13.

Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran
yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.

14.

Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran
melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.

15.

Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang ; penimbunan bahan
yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 ( dua setengah ) meter
dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga
penjalaran api sedang.

16.

Bahaya Kebakaran Sedang II
adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan
yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan
apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api
sedang.

17.

Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas
agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.

18.

Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi
serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran,

19.

Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan
panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi
kebakaran.

20.

Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan
gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan
bencana lain.

2 1 . Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang
terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk
petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
22.

Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan
bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.

23.

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari
manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan
gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi
kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

24.

Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang
mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat
(APAB) yang menggunakan roda.

25.

Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran
tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm
kebakaran otomatis.

26.

Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran
yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 ( dua
setengah ) inci, 1,5 ( satu setengah ) inci dan kombinasi.

27.

Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan
kopling pengeluaran ukuran 2,5 ( dua setengah ) inci.

28.

Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja
secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

29.

Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang
berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.

30.

Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta
benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian,
kecelakaan transportasi dan Bahan Berbahaya.

3 1 . Uji Mutu Bahan/Komponen adalah uji ketahanan api, kinerja bahan/komponen
proteksi pasif dan aktif dan peralatan penanggulangan kebakaran.
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32.

Badan pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun.

33.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

34.

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau
bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik
bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung
atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

BAB II
OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN
Bagian kesatu
Obyek
Pasal 2
Obyek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:
a. bangunan gedung;
b. bangunan perumahan;
c. kendaraan bermotor dan;
d. bahan berbahaya.

Bagian Kedua
Potensi
Paragraf 1
Bangunan Gedung
Pasal 3
(1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
a. ketinggian;
b. fungsi;
c. luas bangunan gedung; dan
d. isi bangunan gedung.
(2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. bahaya kebakaran ringan;
b. bahaya kebakaran sedang; dan
c. bahaya kebakaran berat.
(3) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri
dari:
a. sedang I;
b. sedang II; dan
c. sedang III.
(4) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri
dari:
a. berat I;
b. berat II.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Paragraf 2
Bangunan Perumahan
Pasal 4
Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi
bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang
tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.

Paragraf 3
Kendaraan Bermotor
Pasal 5
(1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran terdiri d a r i :
a. kendaraan umum; dan
b. kendaraan khusus.
(2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potenss
bahaya kebakaran sedang I.
(3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi
bahaya kebakaran berat II.

Paragraf 4
Bahan Berbahaya
Pasal 6
(1) Bahan Berbahaya terdiri d a r i :
a. bahan berbahaya mudah meledak (explosives);
b. bahan gas bertekanan (compressed gasses);
c. bahan cair mudah menyala (flammable liquids);
d. bahan padat mudah menyala (flammable solids) dan/atau mudah terbakar jika
basah (dangerous when wet);
e. bahan oksidator, peroksida organik (oxidizing substances);
f. bahan beracun (poison);
g. bahan radio aktif (radio actives);
h. bahan perusak (corrosives); dan
i. bahan berbahaya lain (miscellaneous).
(2) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya
kebakaran berat II.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan
insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf i diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB III
PENCEGAHAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Bangunan Gedung
Paragraf 1
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Badan pengelola
Pasal 7
(1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan
lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
(2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik,
pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
a. sarana penyelamatan jiwa;
b. akses pemadam kebakaran;
c. proteksi kebakaran; dan
d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2
Sarana Penyelamatan Jiwa
Pasal 8
(1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. sarana jalan ke luar;
b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
c. petunjuk arah jalan ke luar;
d. komunikasi darurat;
e. pengendali asap;
f. tempat berhimpun sementara; dan
g. tempat evakuasi.
(3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri d a r i :
a. tangga kebakaran;
b. ramp;
c. koridor;
d. pintu;
e. jalan/pintu penghubung;
f.

balkon;

g- saf pemadam kebakaran; dan
h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam
kondisi baik dan siap pakai.
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(5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah,
ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian
bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
(6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat
difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
(7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus
memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang
karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan
eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan
Gubernur.
' Pasal 9
Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi
jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit
bangunan gedung yang lain.

Paragraf 3
Akses Pemadam Kebakaran
Pasal 10
(1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. akses mencapai bangunan gedung;
b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
c. area operasional.
(2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
terdiri d a r i :

ayat (1) huruf a

a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri d a r i :
a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri d a r i :
a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran ; dan
b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Paragraf 4
Proteksi Kebakaran
Pasal 11
(1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri
dari:
a. proteksi pasif; dan
b. proteksi aktif.
(2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. bahan bangunan gedung;
b. konstruksi bangunan gedung ;
c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
d. penutup pada bukaan.
(3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. alat pemadam api ringan;
b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
d. sistem springkler otomatis;
e. sistem pengendali asap;
f. lif kebakaran;
g. pencahayaan darurat;
h. penunjuk arah darurat;
i. sistem pasokan daya listrik darurat;
j. pusat pengendali kebakaran; dan
k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 12
(1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a
yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat
bahan terhadap api.
(2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
penjalaran dan sifat penyalaan bahan.

meliputi

sifat bakar,

sifat

(3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat
api.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan gedung
diatur dengan Peraturan Gubernur.
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(1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri d a r i :

api

sebagaimana

a. tipe A;
b. tipe B; dan
c. tipe C.
(2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan
terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan
peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14
(1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

pemisah

Pasal 15
(1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d baik
horisontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penutup pada bukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16
(1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a
harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan,
yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada
tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
(2) Penentuan jenis, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang
disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya
kebakaran.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penentuan jenis, daya padam, jumlah
dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 17
Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan
dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan
kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.
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(1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
(2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan
sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19
(1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran,
hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
(2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi, bahaya kebakaran.
(3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(4) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan
gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
(5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa
kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan
pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta
pemeliharaan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem
pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman serta ruangan pompa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20
(1) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d
terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air dan pompa kebakaran.
(2) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
(3) Ruangan pompa harus ditempatkan di lantai dasar atau bismen satu bangunan
gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
(4) Sistem springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam
kondisi baik dan siap pakai.
(5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa
kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan
pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta
pemeliharaan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan sistem
springkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Gubernur.
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(1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e
harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
(2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam
kondisi baik dan siap pakai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan
sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22
(1) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f wajib
dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan bismen dengan kedalaman
lebih dari 10 (sepuluh) meter di bawah permukaan tanah.
(2) Lif penumpang dan Lif barang dapat difungsikan sebagai Lif kebakaran.
(3) Lif kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi
baik dan siap pakai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Lif
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23
(1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g
harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
(2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam
kondisi baik dan siap pakai.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan
pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24
(1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h
harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
(2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga
keluar.

kebakaran dan pintu

(3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam
kondisi baik dan siap pakai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan
penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 25
(1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.

11

(2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
(3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(4) Kabel listrik untuk Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel
tahan api, tahan air dan benturan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan
Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26
(1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus
dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
(2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya
menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada
bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
(3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan
ditempatkan pada lantai dasar.
(4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap
pakai.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pusat pengendali kebakaran
dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27
(1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan
khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
(2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. sistem pemadaman menyeluruh {total flooding);dan
b. sistem pemadaman setempat (local application).
(3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu
dalam kondisi baik dan siap pakai.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan
instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Paragraf 5
Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
Pasal 28
(1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung
yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah
penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen
Keselamatan Kebakaran Gedung.
(2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran
gedung.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen
penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan
Pasal 29
(1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu Lingkungan
yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat dengan
jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen
Keselamatan Kebakaran Lingkungan.
(2) Manajemen keselamatan kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran
Lingkungan.
(3) Badan pengelola Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan
potensi bahaya kebakaran.
(4) Prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) meliputi antara lain:
a. sistem pemadaman;
b. akses pemadaman;
c. sistem komunikasi;
d. sumber daya listrik darurat;
e. jalan ke luar;
f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;dan
g. pos pemadam dan mobil pemadam.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen
penanggulangan kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Bagian Kedua
Bangunan Perumahan
Pasal 30
(1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan
kebakaran.
(2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang atau
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(3) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan
padat hunian harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
(4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana serta kesiapan
masyarakat
dalam
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan
kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor
Pasal 31
Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus wajib
menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Keempat
Bahan Berbahaya
Pasal 32
(1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan
Berbahaya wajib :
a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen
keselamatan kebakaran gedung;
c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi;
dan
d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana
bahan berbahaya.
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(2) S e t i a p pemilik dan/atau p e n g e l o l a k e n d a r a a n k h u s u s y a n g
Berbahaya wajib :

mengangkut Bahan

a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan
sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya ;
dan
c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyimpanan da"n
pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan
Pasal 33
(1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di kecamatan
dibentuk kantor sektor pemadam kebakaran dan di kelurahan dibentuk pos
pemadam kebakaran.
(2) Pada setiap kantor sektor dan pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana
lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34
Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau
pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan
dan/atau
memproduksi
bahan
berbahaya,
wajib
melaksanakan
kesiapan
penanggulangan pemadaman kebakaran yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian kedua
Pada Saat Terjadi Kebakaran
Pasal 35
Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan
gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan
usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib melakukan:
a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan
pengamanan lokasi;
b. menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait.
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Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus rukun
tetangga/rukun warga (RT/RW), Barisan Sukarelawan Kebakaran, Lurah/Camat dan
instansi terkait segera melakukan tindakan penanggulangan dan pengamanan sesuai
tugas dan fungsinya.
Pasal 37
(1) Pada waktu terjadi kebakaran siapapun yang berada di daerah kebakaran harus
mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36.
(2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya
petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 38
(1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan
pengelola bangunan gedung/pekarangan harus memberikan izin kepada petugas
pemadam kebakaran untuk:
a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang berada dalam
daerah kebakaran;
d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan gedung; dan
e. melakukan tindakan
penyelamatan.

lain yang diperlukan dalam

operasi

pemadaman dan

(2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 39
(1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan wilayah Provinsi DKI Jakarta
dengan Kota/Kabupaten Bogor,
Kota
Depok,
Kota/Kabupaten Tangerang,
Kota/Kabupaten Bekasi dan di Kawasan Khusus ditanggulangi bersama oleh Kepala
Daerah dan Pengelola Kawasan Khusus.
(2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah/pengelola kawasan khusus dan
ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Daerah.

Pasal 40
Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1),
Gubernur dalam hal ini Dinas dapat membantu penyelamatan korban bencana yang
terjadi di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
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Bagian Ketiga
Pemeriksaan Sebab Kebakaran
Pasal 41
(1) Dinas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan pihak Kepolisian.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab
terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.
BAB V
BENCANA LAIN
Pasal 42
(1) Dalam hal terjadi bencana lain, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan
harta benda.
(2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana,
pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung/pekarangan harus
memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan gedung/pekarangan/jalan
raya;
b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
c. merusak/memotong alat transportasi; dan
d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
(3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB VI
PENGUJIAN
Pasal 43
(1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum
yang memproduksi atau mengimpor
bahan/komponen proteksi pasif dan aktif, dan peralatan penanggulangan kebakaran
wajib memperoleh sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari Dinas.
(2) Sertifikat uji mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara memperoleh sertifikat uji
mutu komponen dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.
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BAB VII
PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Bangunan Gedung Baru
Pasal 44
Gubernur dalam hal ini Dinas bersama Instansi terkait memberikan masukan pada tahap
perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan
penggunaan bangunan gedung baru.

Pasal 45
Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud
Pasal 44 Dinas memberikan masukan teknis kepada perangkat daerah yang
pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketatakotaan mengenai
mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran
dijadikan acuan pemberian perizinan blok plan.

dalam
tugas
akses
untuk

Pasal 46
Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 Dinas memberikan masukan kepada perangkat daerah yang tugas pokok dan
fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan
melalui keanggotaannya pada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang meliputi hal-hal
sebagai berikut:
a. sarana penyelamatan;
b. akses pemadam;
c. konsep proteksi pasif dan aktif;
d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 47
(1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 Dinas melaksanakan pengawasan berkala sesuai tugas pokok dan fungsi
dan/atau pengawasan bersama perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya
bertanggung jawab dalam bidang penataan dan pengawasan bangunan dan/atau
Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memeriksa kesesuaian antara gambargambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dengan pelaksanaan di lapangan.
(2) Apabila
ada
ketidaksesuaian
antara
gambar-gambar
instalasi
bangunan
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) d e n g a i pelaksanaan pembangunan di
lapangan, Dinas memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau
pemborong untuk menyesuaikan dengan IMB.
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(1) Pada saat bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 akan
digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran
terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan
sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

Bagian Kedua
Bangunan Gedung Eksisting
Pasal 49
(1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung eksisting
berfungsi dengan baik, harus dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh pemilik,
pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dengan menunjuk pengkaji
teknis.
(2) Hasil pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola
bangunan gedung kepada Dinas setiap tahun.
(3) Apabila dipandang perlu, berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan
pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan
pemeriksaan ke lapangan.
(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat melakukan
pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 50
(1) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran
terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat
Keselamatan Kebakaran.
(2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
(3) Apabila berdasarkan pemeriksaan ke lapangan, kinerja sistem proteksi kebakaran
terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan
tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan "BANGUNAN INI
TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN".
(4) Bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) selain dipasang papan peringatan juga diumumkan kepada masyarakat
melalui media cetak dan/atau elektronika.

7976

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau
bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan
ayat (4), kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan
sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, Dinas melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 52
(1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung yang akan
mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu
sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan
kepada perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam
kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
(3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah
dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana
penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas memberikan
persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga
Jasa di Bidang Keselamatan Kebakaran
Pasal 53
(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan,
pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan
kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi
Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat
keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54
(1) Setiap
orang
dan/atau
badan
hukum
yang
memproduksi,
memasang,
mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah
dan pemadam kebakaran, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 55
(1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan
sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
(2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a di tingkat RW dan Kelurahan dapat dibentuk Sistem
Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL);
(3) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Balakar, prasarana dan
sarana serta Prosedur Tetap;
(4) Di Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan dapat dibentuk Forum
Komunikasi Kebakaran;
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKKL,
Forum Komunikasi Kebakaran dan Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56
Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna,
badan pengelola bangunan gedung; pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan
bermotor khusus; penyimpan bahan berbahaya; pengkaji teknis dihidang pencegahan
dan penanggulangan kebakaran, kontraktor instalasi proteksi kebakaran, balakar,
MKKG, forum komunikasi kebakaran dan masyarakat dalam melakukan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 57
(1) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana
proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana
penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan
bangunan gedung dan unit Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas
berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan perangkat daerah lainnya.
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BAB X
RETRIBUSI
Pasal 58
(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan dan
memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh Dinas
dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Pelayanan dan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi
proteksi kebakaran dan pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana
penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka
penggunaan gedung;
b. pengujian peralatan proktesi pasif dan aktif;
c. pengujian peralatan penanggulangan kebakaran dan bencana lain;
d. pemakaian mobil pompa;
e. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
f. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan keterampilan tenaga
kebakaran; dan
g. Pemakaian korps musik.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 59
Setiap orang dan/atau badan hukum sebagai pemilik, pengelola atau penanggung jawab
bangunan gedung yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang harus dipenuhi
terhadap sarana penyelamatan jiwa, akses pemadam kebakaran, dan proteksi
kebakaran atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. peringatan tertulis;
b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi; dan
c. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan gedung seluruhnya
atau sebagian.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 60
(1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik
tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam
Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berwenang :
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a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang
pemeriksaan perkara;

ahli

yang

diperlukan

dalam

hubungannya

dengan

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Dalam melakukan tugasnya,
dan/atau penahanan.

PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan,

(4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. penyitaan barang;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan di tempat kejadian ;
dan mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara
Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 61
(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (1),
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 1 , Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34,
Pasal 35, Pasal 43 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah).
(2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran dimaksud
dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
(4) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
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pada ayat (3)

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62
Semua kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Ibukota
berlaku

Jakarta sebelum
sepanjang tidak

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggai 2 1 O k t o b e r

2008

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal
23 O k t o b e r

2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

M U H AYAT
NIP 050012362
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2 0 0 8
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NOMOR

8 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
I.

UMUM
Pertumbuhan kota Jakarta yang cukup pesat, yang ditandai dengan semakin
meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain
menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang
dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.
Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku
masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau
kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan
atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya
dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi
diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.
Di samping itu melalui penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992
tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, diharapkan peran dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dapat lebih
dioptimalkan terutama dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya
kebakaran.
Hal lain yang perlu dimasukkan kedalam penyempurnaan Peraturan Daerah ini
adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama
petugas Dinas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang
terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas
Dinas Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk
memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.
Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih
besar dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam
kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana
lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya .

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
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Pasal 3
ayat(1)
Cukup jelas.
ayat(2)
huruf a
Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam
bahaya kebakaran ringan antara lain : tempat ibadah, perkantoran,
pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum,
penjara, perumahan.
huruf b
Cukup jelas,
huruf c
Cukup jelas.
ayat(3)
huruf a
Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam
bahaya kebakaran sedang I antara lain
tempat penjualan dan
penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik
balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe,
penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat
pembuatan perhiasan.
huruf b
Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam
bahaya kebakaran sedang II antara lain : penggilingan produk biji-bijian,
pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan
minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik
mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik
bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan
dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan
motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur
dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan
dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan
auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, klab malam.
huruf c
Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam
bahaya kebakaran sedang III antara lain : pabrik yang membuat barang dari
karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik
pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik
lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik
tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik
karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis
dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.
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ayat(4)
huruf a
Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam
bahaya kebakaran berat I antara lain : bangunan bawah tanah/ bismen,
subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan,
pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang
minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang
mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan
bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), pabrik tekstil, pabrik
benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik
(upholstering with plastic foams).
huruf b
Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam
bahaya kebakaran berat II antara lain : pabrik selulosa nitrat, pabrik yang
menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.
ayat(5)
Cukup jelas.
Pasal 4
•

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tertata seperti real
estate, komplek perumahan.

•

Yang dimaksud dengan lingkungan permukiman yang tidak tertata seperti
perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam
kebakaran.

Pasal 5
ayat(1)
huruf a
Yang dimaksud dengan kendaraan umum seperti Bus.
huruf b
Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus
mengangkut bahan berbahaya.
ayat(2)
Cukup jelas,
ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 6
ayat(1)
Yang dimaksud dengan bahan berbahaya antara lain : bahan padat mudah
menyala secara spontan, selulosa, bensin, gas LPG, korek api, bahan peledak,
asphalt/residu, kembang api, bahan cair mudah terbakar.
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ayat(2)
Cukup jelas.
ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
ayat(1)
Kewajiban menyediakan sarana penyelamatan jiwa dimaksud tidak termasuk
bangunan perumahan.
ayat(2)
Cukup jelas.
ayat(3)
huruf a
Cukup jelas,
huruf b
Cukup jelas,
huruf c
Cukup jelas,
huruf d
Cukup jelas,
huruf e
Cukup jelas,
huruf f
Cukup jelas,
huruf g
Yang dimaksud dengan saf pemadam kebakaran adalah sumur vertikal pada
bangunan gedung yang berisi tangga kebakaran terlindung, lif kebakaran
dan lobi penghambat asap setiap lantai.
huruf h
Cukup jelas.
ayat(4)
Cukup jelas.
ayat(5)
Cukup jelas.
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ayat(6)
Cukup jelas.
ayat(7)
Cukup jelas,
ayat(8)
Cukup jelas.
Pasal 9
yang dimaksud jalan keluar pada bangunan berderet bertingkat paling tinggi 4
(empat) lantai adalah jalan yang ditempatkan pada bagian atap atau belakang
bangunan berderet.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
ayat(1)
huruf a
Yang dimaksud dengan proteksi pasif adalah sistim perlindungan terhadap
kebakaran yang dilaksanaka'n dengan melakukan pengaturan komponen
bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa
sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat
terjadi kebakaran meliputi antara lain bahan bangunan gedung, konstruksi
bangunan gedung, kompartementasi, pintu tahan api, penghenti api (fire
stop), pelapis tahan api (fire retardant), dan lain-lain yang berfungsi untuk
mencegah dan membatasi penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan
sehingga:
1. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi
secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran;
2. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi,
huruf b
Yang dimaksud dengan proteksi aktif adalah sistim perlindungan terhadap
kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang
dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni
atau
petugas pemadam kebakaran dalam
melaksanakan operasi
pemadaman, selain itu sistem itu digunakan dalam melaksanakan
penanggulangan awal kebakaran, meliputi sistem pipa tegak dan selang,
sprinkler otomatis, pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift
kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap,
ventilasi, pintu tahan api otomatik dan pusat pengendali kebakaran
ayat(2)
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ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
ayat(1)
huruf a
yang dimaksud tipe A adalah konstruksi yang unsur struktur pembentuknya
tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan.
Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen
untuk mencegah penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan
dinding yang mampu mencegah penjalaran panas pada dinding bangunan
yang bersebelahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam.
huruf b
Yang dimaksud tipe B adalah konstruksi yang elemen struktur pembentuk
kompartemen penahan api mampu mencegah penjalaran kebakaran ke
ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu
mencegah penjalaran kebakaran dari luar bangunan sekurang-kurangnya 2
(dua) jam.
huruf c
Yang dimaksud dengan tipe C adalah konstruksi yang komponen struktur
bangunannya dari bahan yang tahan api sekurang-kurangnya V* (setengah)
jam serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural
terhadap kebakaran.
ayat(2)
Cukup jelas,
ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 14
Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah penjalaran api dengan membuat
pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang
sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.
Pasal 15
ayat(1)
Yang dimaksud dengan penutup pada
bukaan
yaitu bahan tahan api
digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan
lain-lain
ayat(2)
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Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
ayat(1)
yang dimaksud dengan ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan
peralatan khusus antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik,
panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik,
ruang khasanah dan bahan kimia.
ayat(2)
a.
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Yang dimaksud dengan sistem pemadaman menyeluruh {total flooding)
adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan
pemadam gas ke ruang tertutup sehingga mampu menghasilkan konsentrasi
cukup untuk memadamkan api seluruh volume ruang.

b.

Yang dimaksud dengan sistem pemadaman setempat (local application)
adalah sistem pemadaman yang dirancang untuk melepaskan bahan
pemadam gas langsung terhadap kebakaran yang terjadi di suatu area
tertentu yang tidak memiliki penutup ruang atau hanya sebagian tertutup,
dan tidak perlu menghasilkan konsentrasi pemadam untuk seluruh volume
ruang yang terbakar.

ayat(3)
Cukup jelas,
ayat(4)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
ayat(1)
Cukup jelas,
ayat(2)
Cukup j e l a s .
ayat(3)
prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran antara lain : hidran halaman,
tandon air, pos pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, sistem
deteksi dini yang dihubungkan dengan Dinas Pemadam Kebakaran.
ayat(4)
Cukup jelas,
ayat(5)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
ayat(1)
huruf a
Yang dimaksud dengan alat isolasi tumpahan adalah alat pengisolasi
tumpahan bahan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya
bahan-bahan berbahaya.
huruf b
Cukup jelas,
huruf c
Cukup jelas.
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huruf d
Cukup jelas.
ayat(2)
Cukup jelas.
ayat(3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya
kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran
terakhir.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan khusus adalah kawasan industri, kawasan
berikat, kawasan sentra ekonomi, kawasan otorita, kawasan sentra bisnis
distrik.
ayat(2)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
ayat(1)
Cukup Jelas.
ayat(2)
huruf a
Cukup Jelas.
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huruf b
yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan berbahaya mudah
terbakar.
huruf c
Cukup Jelas.
huruf d
Cukup Jelas.
ayat(3)
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
1. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) adalah tim yang terdiri dari para ahli yang
terkait dengan penyelenggararan
bagunan
gedung
untuk
memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan
masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam
penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang
susunan keanggotaannya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
2. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memberikan pertimbangan teknis dalam
proses penyelenggaraan bangunan gedung meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan.
3. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) ditetapkan oleh Gubernur yang terdiri d a r i :
a. Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
b. Bidang struktur dan konstruksi
c. Bidang instalasi dan perlengkapan bangunan gedung
Pasal 47
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat(1).
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan
gedung
baik
secara
administratif maupun
secara
teknis,
sebelum
pemanfaatannya.
Pasal 49
Ayat(1)
b

•

Yang dimaksud dengan bangunan gedung eksisting
gedung yang telah dimanfaatkan.

adalah

bangunan

Yang dimaksud dengan pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau
badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan
pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Sertifikat Keselamatan Kebakaran adalah Sertifikat
yang diterbitkan oleh Dinas yang diberikan kepada pemilik, pengguna dan/atau
badan pengelola bangunan gedung yang dinyatakan telah memenuhi
persyaratan keselamatan kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan
pengujian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53

7992

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
ayat(1)
Cukup jelas,
ayat(2)
Yang dimaksud dengan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL)
adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka
mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
ayat(3)
Yang dimaksud dengan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakar) adalah
anggota masyarakat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah
diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan
kebakaran yang dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman
kebakaran.
ayat(4)
Yang dimaksud dengan Forum Komunikasi Kebakaran adalah wadah bagi
anggota masyarakat yang terdiri dari orang-perorang, tokoh masyarakat,
akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha, yang peduli untuk melakukan
upaya-upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
ayat(5)
Cukup jelas,
ayat(6)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
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Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR

88 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG
KAWASAN OILARANG MEROKOK
OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, .

Menimbang

•

Mengingat

a.

bahwa ketentuan mengenai tempat khusus/kawasan merokok telah
diatur dalam Peraturan Gubemur Nomor 75 Tahun 2005 tentang
Kawasan Oilarang Merokok;

b.

bahwa tampat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada hurufa
berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
tahun 2009 terbukti tidak efektif meliridungi masyarakat dan
bahaya asap rokok orang lain;

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf adan huruf b, perlu menelapkan Peraluran Gubemur tentang
Perubahan alas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005
tentang Kawasan Oilarang Merokok;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lenlang Hak Asasi
Manusia;
4. Undnng-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindun9an
Anak;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bnngunan
Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan;
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7. Undang-Undang Nomor 20 Tatlun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pell1erintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

,

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan;

14.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai
NegeriSipii di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

15.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;

.' 16.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentangOrganisasi
Perangkat Daerah;

.
17.

Peraturan Gubemur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan
Dilarang Merokok;

18.

Keputusan Gubernur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian
Rokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG
MEROKOK.
PASALI
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 75 Tahun 2005
tentang Kawasan Dilarang Merokok diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :
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·Pasal1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
.
Jakarta.
4. Sekretaris· Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Masyarakat adalah Asisten Kesejahteraan
Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya
disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
.Khusus Ibukota Jakarta.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP
adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga
dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
•

, .

Ke~a

'10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
13. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Khusus IbukotaJakarta.
14. Walikota adalah Walikota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
15. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.
16. Pimpinan atau penanggungjawab adalah Orang dan/atau badan

hukum yang karena jabatannya, memimpin dan/ata"u bertanggung
jawabatas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang
ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik
pemerintah maupun swasta.
17. Masyarakat adalah Orang perorangan dan/atau kelompok orang.
18. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah Pencemaran udara
yang te~adi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat
paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan
kepada manusia.
19. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial

yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan
ekonomis.
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20. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal· adalah Tingkat
kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada
suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan
yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu
diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
21. Rokok adalah Hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu
dan/atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk
lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana
rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung
nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
®Kawasan dilarang merokok adalah Ruangan atau area yang
dinyatakan sebagai. tempat atau area dilarangnya kegiatan
merokok sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu
tempat umum, tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar
mengajar, tempat ibadah, tempat bekerja, arena kegiatan anakanak dan angkutan umum.
23. Tempat atau ruangan adalah Bagian dari suatu bangunan gedung
yang berfungsi sebagaitempat melakukan kegiatan dan/atau
usaha.
24. Tempat Umum adalah Sarana yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, swasta atau perorangan, yang digunakan untuk
kegiatan masyarakat termasuk diantaranya adalah tempat umum
milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran
umum, tempat pelayanan umum antara lain terminal angkutan
umum termasuk terminal busway, bandara, stasiun, pelabuhan,
mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, pasar tradisional,
hotel, restoran, tempat rekreasi dan sejenisnya.
\
•

25. Tempat ke~a adalah Ruang tertutup yang bergerak atau tetap
dimana tenaga kerja melakukan kegiatan baik itu beke~a atau
aktivitas lain yang berkaitan dehgan pekerjaannya termasuk
diantaranyaadalah kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan
barang atau hasil produksi, perkantoran, ruang rapat, ruang
sidang/seminar dan sejenisnya..
26. Angkutan umum adalah Moda angkutan bagi masyarakat yang
berupa kendaraan darat, air dan udara diantaranya taksi, bus
umum, busway, angkutan kota, kereta api, pesawat udara, kapal
laut dan sejenisnya.
27. Tempat ibadah adalah Tempat yang digunakan untuk kegiatan
keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk
kapel, pura, wihara dan kelenteng.
28. Arena kegiatan anak-anak adalah Tempat atau arena yang
diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, baik yang berada di ruang
terbuka mauplln ruang tertutup, seperti Tempat Penitipan Anak
(TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau
sejenisnya.
29. Tempat proses belajar mengajar adalah Tempat diselenggarakannya
proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk
perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan,
auditorium, museum dan sejenisnya.
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30. Tempat pelayanan kesehatan adalah .Tempat yang digunakan
untuk . menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan
Pemenntah dan masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas
praktik. dokte~, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang
farmasl, pabnk obat dan bahan obat, laboratorium dan tempat
kesehatan la~nnya,antara lain pusat dan/atau balai pengobatan,
rumah bersahn, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
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2. Ketentuan Pas'll 18 diubah, sehingga keseluruhan Pas'll 18 berbunyi
sebagai berikut :
Pas'll 18
Tempat khusus merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. terpisah secara fisik dan terletak di luar gedung; dan
b. tidak berdekatan dengan pintu keluar masuk gedung.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal21
BadanPengelblaLingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan~ Dinas
Pendidikan, Dinas Tenaga Ke~a dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Walikotal
Bupati, merupakan Perangkat Daerah yang berkewajiban melakukan
pembinaan untuk :
a. menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok di setiap tempat
yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok; dan
b. mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat
penggunaan rokok dan paparan asap rokok orang lain.
4. Ketentuan Pas'll 26 diubah, sehingga keseluruhan Pas'll 26 berbunyi
sebagai berikut :
Pas'll 26

,

(1)

Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan oleh Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas
Perhubungan, Dinas Sosial, Walikota/Bupati dan Perangkat
Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2)

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilaporkan oleh masing"masing Instansi sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing kepada Gubernur melaluiAsisten
Kesejahteraan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau
sesuai dengan kebutuhan.

(3)

Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi
pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah dan/atau Peraturan Gubernur ini, Penyidik Pegawai
NegeriSipii (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

'.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut :
Pas'll 27
(1)
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Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat Y'lng ditetapkan
sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, apabila terbukti tidak rnemiliki komitmen , tidak
membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan kawasan
dilarang merokok di kawasan kerjanya dan membiarkan orang
merokok di Kawasan Dilarang Merokok, dapat dikenakan sanksi
administrasi berupa:

'.

,
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a. peringatan tertulis; .
b.. peliyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara
terbllka kepada publikmelalUi media massa;
c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
.d. pencabutan izin.

PASAL 1\

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. mernerintahkanpengundangan
Peraturan Guberliur in; dengan· penempatannya dalarn Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Aprn 2010

'-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

•

Indangkan di Jakarta
la tanggal 6 Me i 20 10
KRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
.--_J.Q.l,!U:QKO=,TA JAKARTA.

HAYAT
NIP 050012362
~ITA DAERAH PROV1NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
UN 2010 NOMOR 94
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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 telah
ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian penyelenggaraan Pemerintahan
di daerah dan dengan ditetapkannya
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu disempurnakan kembali;

Mengingat
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c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Daerah;

: 1.

Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie Stbl. 1926
Nomor 226);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);

4.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

5.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3214);

2
6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

8.

Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian di Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

9.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3833);
12. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2002
tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073 );
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16. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);
19. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2007
tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4722);
20. Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
22. Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2007
tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
24. Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);
26. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 93 Tahun 2008, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956);
28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5015);
29. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
30. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
31. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
32. Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
34. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);
35. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
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36. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
37. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta
Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3283);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3350);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3372);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan
Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3410);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3445);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3528);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
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45. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang
Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, dan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4859);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5093);
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55. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2010 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
58. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
59. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan
Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kali Lima
dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1979 Nomor
15);
60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);
61. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1986 tentang
Penomoran Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah DKI Jakarta Tahun 1987
Nomor 31);
62. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan
Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1988 Nomor
31);
63. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan
Pemotongan ternak, Perdagangan ternak dan Daging di
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1990 Nomor 2);
64. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha
Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
1991 Nomor 2);
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65. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah
Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor
19);
66. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Pengawasan Hewan Rentan Rabies Serta Pencegahan dan
Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
1996 Nomor 47 );
67. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha
Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor
12);
68. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfataan Air Bawah Tanah
dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 1998 Nomor 30);
69. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
1999 Nomor 22);
70. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan
Utilitas (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 1999 Nomor 25);
71. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian
dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 1999 Nomor 26);
72. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran
Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2002 Nomor 76);
73. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas
Bumi serta Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 83);
74. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau
serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
75. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil
Pertanian di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(Lembaran Daerah Propinsi
Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);
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76. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
77. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72;
78. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);
79. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2007 Nomor 3);
80. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pengendalian
Pemeliharaan
dan
Peredaran
Unggas
(Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2007 Nomor 4);
81. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007
Nomor 5);
82. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban
Umum (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2007 Nomor 8);
83. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan
dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor
8);
84. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 9);
85. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
86. Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);
87. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 18);
88. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 30;
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk
Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha
Tetap.

6.

Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

7.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

8.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.

Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi
jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
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10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola
data, keterangan, dan/ bukti yang dilaksanankan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakkan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
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BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2
(1) Golongan dan Jenis Retribusi sebagai berikut:
a. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
9. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
c.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
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4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
(2) Golongan dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelayanannya dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang terdiri dari:
a. Bidang Pemerintahan;
b. Bidang Perekonomian dan Administrasi;
c.

Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan

d. Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
(3) Jenis, nama objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa,
prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi yang dipungut oleh
masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut dalam Bab III.
BAB III
BIDANG PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Kependudukan dan Catatan Sipil
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 3
(1) Atas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dipungut retribusi
dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta
Catatan Sipil.
(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. Kartu Keluarga (KK);
c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
d. Akta Kematian;
e. Akta Perkawinan;
f. Akta Perceraian;
g. Akta Pengakuan Anak;
h. Akta Pengesahan Anak; dan
i. Akta Pengangkatan Anak
j. Akta Duplikat Dokumen Kependudukan;
k. Pencatatan Peristiwa Penting Luar Negeri;
l. Salinan Lengkap Akta Catatan Sipil;
m. Surat Keterangan Kependudukan.
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(3) Apabila terjadi keterlambatan pelaporan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dikenakan tarif
retribusi juga dikenakan denda.

Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 4
(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta
Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan dan/atau menikmati
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib
retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta
Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diukur
berdasarkan jumlah dokumen yang diterbitkan dan jasa yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 6
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu
Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blanko, proses
penerbitan, pemeliharaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dan
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal 7
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan
Daerah ini.
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Bagian Kedua
Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 8
(1) Atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada unit pemadam
kebakaran dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran.
(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pemeriksaan dan/atau
pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan
alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa
yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat yang meliputi :
a. pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan
pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan
pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
b. pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana
penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada
bangunan gedung termasuk B3 paling rendah luas 200 (dua ratus) m 2;
c. pengujian Alat Pemadam Api Ringan;
d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar Alat
Pemadam Api Ringan;dan
e. pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran.
(3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit pemadam kebakaran dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
a. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki;
b. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
c.

pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan keterampilan
tenaga kebakaran;

d. pemakaian korps musik.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 9
(1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu orang pribadi
atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
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(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu
Wajib Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 10
(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diukur berdasarkan gambar
rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi
proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran,
jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran.
(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah fasilitas
pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
diukur berdasarkan volume, frekuensi dan waktu pemakaian.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 11
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan
memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/
pengecekan,
biaya
segel,
biaya
operasional/pemeliharaan
dan
memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Fasilitas Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4), dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/
pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang
berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi
pada harga pasar.
Pasal 12
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.B
Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Komunikasi Informatika dan Kehumasan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 13
(1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan dibidang Komunikasi, Informatika
dan Kehumasan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan
Pendidikan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
Pemerintah Daerah, meliputi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Ahli Perposan
dan atau Jasa Titipan.
(3) Atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dipungut retribusi
dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
(4) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, yaitu
Pengendalian menara Telekomunikasi.
(5) Atas pemakaian kekayaan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah.
(6) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) yaitu pemakaian kekayaan daerah, berupa Pemakaian Peralatan
Ukur Perangkat Telekomunikasi.
(7) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi tanah tersebut.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 14
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi
atau Badan menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
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(3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 15
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelatihan, jumlah
peserta, dan penyediaan materi pelatihan.
(2) Tingkat
penggunaan
jasa
pengendalian
menara
telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diukur berdasarkan
pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan,
frekuensi pengawasan dan pengendalian untuk kepentingan umum.
(3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) diukur berdasarkan jenis peralatan,
atau jenis sarana atau sumberdaya alam milik Pemerintah Daerah serta
hasil yang diperoleh atau jangka waktu penggunaan
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 16
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanaan Pendidikan dan
Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan
memperhatikan waktu, sarana, tenaga pendidik/kependidikan, biaya
perawatan/pemeliharaan, dan sewa tempat.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa, yang mendukung penyediaan jasa, biaya survei, biaya
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya
pembinaan.
(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dengan memperhatikan
nilai investasi, biaya perawatan dan penggantian suku cadang serta biaya
mobilisasi peralatan dan pelaksanaan survey.
Pasal 17
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
13 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I.C Peraturan
Daerah ini.
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Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 18
(1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pelayanan Pendidikan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
Pemerintah Daerah yang meliputi :
a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
c.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;

d. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Pendidikan dan Pelatihan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yaitu pemakaian kekayaan daerah, berupa pemakaian sarana dan
prasarana pendidikan dan pelatihan.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 19
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 20
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) diukur berdasarkan
jenis
pendidikan dan
pelatihan, waktu, jumlah peserta, penyediaan materi pelatihan dan tenaga
pengajar.
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(2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diukur berdasarkan jenis
dan klasifikasi sarana dan prasarana milik pemda dan jangka waktu
penggunaan.
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 21
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan
memperhatikan unsur-unsur yang menunjang biaya operasional dan biaya
modal/investasi.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dengan memperhatikan
unsur-unsur yang menunjang biaya operasional dan biaya modal/investasi
serta pemanfaatan tertinggi dan terbaik (highest and best use) yang
berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
Pasal 22
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I.D
Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 23
(1) Atas pelayanan pemberian izin gangguan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Izin Gangguan.
(2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan
yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan,
atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan kerja, yang meliputi :
a. izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
b. daftar ulang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
c. izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
d. penggantian surat izin tempat usaha berdasarkan undang-undang
gangguan karena hilang atau rusak.
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(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 24
(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib
Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) diukur berdasarkan perkalian Indeks Gangguan,
Indeks Lokasi tempat usaha, Luas Tempat Usaha (m²) dan Jenis
Usaha/Perusahaan.
Pasal 26
(1) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diklasifikasikan
berdasarkan industri dan non industri, yang masing-masing dikelompokkan
menurut jenis usaha/perusahaan.
(2) Indeks Gangguan berdasarkan berdasarkan pengelompokan jenis usaha/
perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Jenis Gangguan
A. Industri
1. Gangguan Besar
2. GangguanSedang
3. Gangguan Kecil
B. Non Industri
1. Gangguan Besar
2. Gangguan Sedang
3. Gangguan Kecil
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Indeks Gangguan menurut Jenis
Usaha/Perusahaan
Kecil
Sedang
Besar
5
3
1

5
3
1

5
3
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1
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Pasal 27
(1) Indeks Lokasi tempat usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
25
dikelompokkan
berdasarkan
jenis
usaha/perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diklasifikasikan menurut jalan.
(2) Indeks Lokasi tempat usaha/perusahaan berdasarkan pengelompokan
jenis usaha/ perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
Indeks Lokasi Usaha berdasarkan
Jenis Usaha/Perusahaan
Kecil
Sedang
Besar

Lokasi
Usaha/Perusahaan
A. Industri
1. Jln Arteri Primer
2. Jln Arteri Sekunder
3. Jln Kolektor Primer
4. Jln Kolektor
Sekunder
B. Non Industri
1. Jln Arteri Primer
2. Jln Arteri Sekunder
3. Jln Kolektor Primer
4. Jln Kolektor
Sekunder

½
¾
3
5

½
¾
3
5

½
¾
3
5

4
3
¾
½

4
3
¾
½

4
3
¾
½

Pasal 28
(1) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
diklasifikasikan berdasarkan Industri dan Non Industri yang masingmasing dikelompokan menurut jenis usaha/perusahaan.
(2) Luas Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan asas keadilan yang dilakukan secara interval.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 29
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan memperhatikan biaya pengecekan,
biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
Pasal 30
Besarnya retribusi izin gangguan yang dihitung berdasarkan perkalian dari
klasifikasi jenis usaha/perusahaan, indeks gangguan, indeks lokasi tempat
usaha/perusahaan untuk kelompok usaha/perusahaan industri tercantum
dalam Lampiran I.E Peraturan Daerah ini.
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BAB IV
BIDANG PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 31
(1) Atas pelayanan tera/tera ulang dan pada unit Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. pelayanan tera, tera ulang, ukuran takaran
perlengkapannya serta kalibrasi;
b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

timbangan

dan

(3) Atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar pada unit unit Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pelayanan Pasar.
(4) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa
pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
disediakan untuk pedagang yang meliputi :
a. pemakaian tempat usaha di Lokasi Sementara Usaha Mikro;
b. pemakaian tempat usaha di Lokasi Sarana Pujasera Usaha Kecil dan
Menengah.
(5) Atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan pada
unit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
(6) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir
berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan,
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
a. pemakaian tempat usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan
Usaha Kecil dan Menengah;
b. pemakaian tempat usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil.
(7) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (6) adalah pelayanan fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(8) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
Menengah dan Perdagangan dipungut retribusi dengan nama Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah.
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(9) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
a. pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja Usaha Kecil dan Menengah;
b. pemakaian tempat ruang pertemuan Gedung Jakarta SME’s Co Center.
(10) Atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol oleh unit
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Perdagangan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol.
(11) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) adalah pemberian izin untuk melakukan
penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 32
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (3).
(3) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
(4) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8).
(5) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (10).
(6) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5)
adalah wajib Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33
(1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang
dimaksud
dalam
Pasal
31
ayat
(2)
diukur
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keahlian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang
digunakan.
(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (4) diukur berdasarkan jumlah unit, luas tempat, klasifikasi
fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.
(3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) diukur
berdasarkan jumlah unit, luas tempat, klasifikasi fasilitas tempat, dan
waktu pemakaian.
(4) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 31 ayat (9) diukur berdasarkan luas lahan, intensitas
pemakaian lokasi usaha dan jenis lokasi usaha.
(5) Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Tempat Usaha Penjualan
Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (11) adalah
berdasarkan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol
golongan B dan/atau golongan C pada tempat tertentu.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 34
(1) Prinsip yang dianut dalam struktur penetapan dan besarnya tarif
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya
operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
(2) Prinsip yang dianut dalam struktur penetapan dan besarnya tarif
Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)
adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya
perawatan/pemeliharaan
dengan
memperhatikan
kemampuan
masyarakat serta aspek keadilan.
(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya promosi, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung
dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung
penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efesien dengan
orientasi pada harga pasar.
(4) Prinsip yang dianut penetapan dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Lokasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (9) adalah
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan,
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biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin periodik yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa, dengan orientasi pada kemampuan
usaha.
(5) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Izin
Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (11) adalah dengan memperhatikan biaya rutin periodik
pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan
minuman beralkohol, dan biaya administrasi umum yang mendukung
penyediaan jasa.
Pasal 35
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (9) dan ayat (11) tercantum
dalam Lampiran II.A Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Perindustrian dan Energi
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 36
(1) Atas pelayanan pencetakan peta di bidang Peindustrian dan Energi
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud
ayat (1) adalah penggantian biaya cetak peta.
(3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perindustrian dan Energi
dipungut dengan nama Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah.
(4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :
a. pengujian unit industri tekstil dan unit industri produk tekstil;
b. pengujian unit industri bahan bangunan;
c. pengujian barang-barang unit industri kerajinan;
d. pemakaian sarana praktek unit industri tekstil;
e. pemakaian sarana praktek dan akomodasi unit industri bahan dan
barang teknik;
f. pemakaian sarana praktek dan workshop unit industri kerajinan;dan
g. pemakaian peralatan Penerangan Jalan Umum dan Lampu hias.
(5)
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Atas penjualan produksi usaha daerah pada unit Perindustrian dan
Energi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Usaha
Daerah.
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(6)

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah, yang meliputi :
a. pemanfaatan air bersih;
b. pemanfaatan ketenagalistrikan.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 37

(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
(3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
(4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 38
(1) Tingkat penggunaan jasa pengantian biaya cetak peta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) diukur berdasarkan skala, ukuran,
jenis, teknis pencetakan dan jumlah.
(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c diukur
berdasarkan jenis bahan yang diuji, volume, waktu dan klasifikasi jenis
pengujian.
(3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d sampai dengan huruf g diukur
berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian.
(4) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diukur berdasarkan volume, jenis,
kapasitas, resiko dan waktu.
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Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 39
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) adalah dengan
memperhatikan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan
jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana
pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar.
(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah atas Pemanfaatan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya
operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya
operasional/pemeliharaan,
biaya
penyusutan,
biaya
sosialisasi,
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
(4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah atas Pemanfaatan Ketenagalistrikan produksi usaha daerah di
Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) adalah
dengan
memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya
peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik, biaya operasional/pemeliharaan,
biaya penyusutan, biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pasal 40
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam
Lampiran II.B Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga
Kelautan dan Pertanian
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 41
(1) Atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan pada unit
Kelautan dan Pertanian dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah
Potong Hewan.
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(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong
yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Kelautan dan Pertanian
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah pemakaian kekayaan daerah, meliputi :
a. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
b. pemeriksaan laboratorium kesmavet;
c. pemakaian fasilitas/peralatan perternakan;
d. pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan;
e. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan;
f. pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan;
g. pemakaian sarana pengelolaan perikanan;
h. pemakaian kios promosi bunga;
i. pemakaian los promosi bunga;
j. pemakaian kios terbuka promosi bunga;
k. pemakaian fasilitas promosi bunga;
l. pemakaian sarana penyimpanan promosi bunga;
m. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit;
n. pemakaian lahan kebun bibit;
o. pemakaian green house/lath house;
p. pemakaian lahan taman anggrek Ragunan;
q. pemakaian hasil fasilitas perlindungan tanaman;
r. pemakaian kios olahan pangan;
s. pemakaian pusat latihan (TC) pertanian Klender dan fasilitasnya;
t. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan;
u. pemakaian sarana/fasilitas kehutanan;
v. pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu;
w. pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan
kayu;
x. pemakaian laboratorium uji mutu pertanian;
y. pengukuran dan pengujian hasil hutan ;dan
z. pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota/hutan wisata.
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(5) Dikecualikan dari objek Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penggunaan tanah yang tidak
mengubah fungsi dari tanah tersebut.
(6) Atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan pada unit Kelautan dan
Pertanian dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan.
(7) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk hasil
bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya
yang disediakan di tempat pelelangan, yaitu Pemakaian Tempat Pelelangan
Ikan.
(8) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(9) Atas penjualan produksi usaha daerah pada unit Kelautan dan Pertanian
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah.
(10) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) adalah penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah, yang meliputi:
a. penjualan benih ikan;
b. penjualan bibit ternak;
c.

penjualan produk biopestisida dan agens hayati;dan

d. penjualan bibit/hasil kebun.

(11) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah penjualan produksi oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(12) Atas pemberian izin usaha perikanan pada unit Kelautan dan Pertanian
dipungut retribusi dengan nama Retribui Izin Usaha Perikanan.
(13) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 42
(1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
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(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
(3) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6).
(4) Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9).
(5) Subjek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (12).
(6) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5) adalah wajib retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 43
(1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diukur berdasarkan jenis,
volume dan waktu.
(2) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) diukur berdasarkan penggunaan, luas,
volume, klasifikasi/peralatan dan waktu pemakaian dan harga media.
(3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat pelelangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) diukur berdasarkan prosentase volume
dan harga transaksi.
(4) Tingkat penggunaan jasa penjualan benih ikan, dan bibit ternak produk
biopestisida dan agens hayati Produksi Usaha Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) huruf a, huruf b dan huruf c diukur
berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman.
(5) Tingkat penggunaan jasa penjualan bibit/hasil kebun Produksi Usaha
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) huruf d diukur
berdasarkan jenis, umur , tinggi tanaman dan harga pedoman.
(6) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (13) diukur berdasarkan klasifikasi,
volume dan waktu.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 44
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan
pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa,
biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara
efisien dengan orientasi pada harga pasar.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan
jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana
pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar
(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan
orientasi pada harga pasar.
(4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (10) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima
oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan
orientasi pada harga pasar.
(5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (13)
adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
mendukung penyediaan jasa.
Pasal 45
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (10) dan ayat (13) tercantum
dalam Lampiran II.C Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keempat
Kebudayaan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 46
(1) Atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga pada bidang Kebudayaan
dan Permuseuman dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga.
(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yaitu
Tempat Untuk Rekreasi dan Jasa Konservasi.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.
(4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Kebudayaan dan
Permuseuman dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
(5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
a. pemakaian lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya;
b. pemakaian plaza, ruangan dan taman;
c. pemakaian ruang serba guna;
d. pemakaian plaza taman, jalan silang monumen nasional, areal taman
medan merdeka dan taman monumen soekarno-hatta proklamator
kemerdekaan RI untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual
dan sejenisnya;dan
e. pemakaian gedung pertunjukan kesenian.
(6) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penggunaan tanah yang tidak
mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 47
(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1).
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(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).
(3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Wajib
Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 48
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi masuk,
jenis pemakaian dan jumlah orang.
(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) diukur berdasarkan lokasi, luas, waktu,
jenis pemanfaatan dan pemakaian.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 49
(1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah untuk memperoleh
keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya adminitrasi,
biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan.
(2) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) adalah untuk memperoleh
keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi,
biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan.
Pasal 50
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.D Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima
Pariwisata
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 51
(1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Kepariwisataan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
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(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
a. pemakaian penginapan Graha Wisata Taman Mini Indonesia Indah
(TMII);
b. pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan;
c. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII;dan
d. pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 52
(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib
Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 53
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas
tempat, dan waktu pemakaian.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur, dan Besarnya Tarif
Pasal 54
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) adalah dengan memperhatikan
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
promosi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan
jasa,biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan
orientasi pada harga pasar.
Pasal 55
Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) tercantum dalam Lampiran
II.E Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keenam
Perhubungan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 56
(1) Atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada bidang Perhubungan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan bermotor.
(3) Atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh unit Perhubungan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.
(4) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan
terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, yang meliputi:
a. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
b. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
c.

pemakaian fasilitas terminal mobil barang;dan

d.

pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal
terminal.

(5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(6) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perhubungan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(7) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
a. pemakaian pool kendaraan;
b. pemakaian mobil derek; dan
c. Pemakaian / sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah.
(8) Atas pelayanan kepelabuhanan pada unit perhubungan dipungut retribusi
dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
(9) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di
lingkungan pelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
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pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, yang meliputi:
a. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;
b. jasa pelayanan perhubungan udara.
(10) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(11) Atas pelayanan penyeberangan di atas air oleh unit Perhubungan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air.
(12) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, yaitu jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan.
(13) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
(14) Atas pelayanan pemberian izin trayek oleh unit Perhubungan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi izin Trayek.
(15) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimanadimaksud pasal ayat (14) adalah
pemebrian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 57
(1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (3).
(3) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6).
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(4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (8).
(5) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (11).
(6) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (14).
(7) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (6) adalah Wajib Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 58
(1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan,
jumlah kendaraan dan jangka waktu.
(2) Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan jumlah
kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
(3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis
kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
(4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) diukur berdasarkan jenis, jumlah,
volume, ukuran dan jangka waktu.
(5) Tingkat penggunaan jasa penyeberangan di air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (12) diukur berdasarkan jenis, jumlah, volume,
ukuran dan jangka waktu.
(6) Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (15) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan
jangka waktu.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 59
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) adalah dengan
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memperhatikan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya
modal kemampuan masyarakat serta aspek keadilan dan efektifitas
pengendalian pelayanan.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung
penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara effisien dengan orientasi
pada harga pasar.
(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
fasilitas/sarana lalu lintas angkutan jalan dan terminal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) adalah dengan memperhatian biaya
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan
jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga
pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta
sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
(4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang memperoleh
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta
beroperasi secara efesien dengan orientasi pada harga pasar, biaya survey,
biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya
pembinaan.
(5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyeberangan di Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) dengan memperhatikan
biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan
langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi yang mendukung
penyediaan jasa yang memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisiensi dengan
berorientasi pada harga pasar, biaya transportasi dalam rangka
pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
(6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) adalah dengan memperhatikan biaya
survey, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian
serta biaya pembinaan.
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Pasal 60
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (12) dan ayat (15)
tercantum dalam Lampiran II.F Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 61
(1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada unit Ketenagakerjaan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis
oleh Pemerintah Daerah, yaitu pelatihan Hygiene, kesehatan dan
keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah:
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
(4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Ketenagakerjaan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaiman dimaksud pada
ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu Jasa pemakaian
fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 62
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
badan yang menggunakan dan/atau menikmati manfaat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).
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(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan
ayat (2) adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 63
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan atas pelayanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (2) diukur berdasarkan lamanya pelatihan, jumlah
peserta dan penyediaan bahan pelatihan.
(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah Fasilitas
Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (5) diukur berdasarkan jenis barang, volume, resiko,
keahlian dan waktu.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 64
(1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) adalah dengan
memperhatikan lamanya pelatihan (jumlah jam pelajaran), biaya bahan
pelatihan, tenaga instruktur, biaya cetak sertifikat, biaya konsumsi
peserta.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan
penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan
jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan guna meningkatkan prasarana dan sarana
pelayanan, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar.

Pasal 65
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.G Peraturan Daerah ini.
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BAB V
BIDANG PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Kesatu

Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 66
(1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Pekerjaan Umum dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Daerah.
(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :
a. pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang ;
b. pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi;
c. pemakaian peralatan ukur dan mobilisasi;
d. Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas
pelengkap.

dan

bangunan

Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 67
(1) Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib
Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 68
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat, pemakaian
alat, mobilisasi peralatan, pengujian, volume, jumlah contoh, lokasi, jenis
kedalaman, dan waktu.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 69
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dengan memperhatikan
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biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya transportasi, biaya
survey, biaya pengendalian, biaya pembinaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik, dan biaya
administrasi umum yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
Pasal 70
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.A Peraturan Daerah
ini.
Bagian Kedua
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 71
(1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Perumahan dipungut
retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian rumah
susun sederhana milik Pemerintah Daerah.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 72
(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib
Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 73
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, tipe dan waktu
pemakaian.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 74
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Fasilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dengan
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memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi kebakaran, biaya rutin/periodik dan biaya
administrasi yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
Pasal 75
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.B Peraturan
Daerah ini.
Pasal 76
Terhadap rumah susun sewa yang tarifnya belum ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75, diberlakukan tarif sebagai berikut:

Tarif retribusi sewa
Level/lantai

lantai I
lantai II
lantai III
lantai IV
lantai V
lantai dasar

Type 30
Terprogram/
Umum
target group
Rp.234.000,00 Rp.508.000,00
Rp.212.000,00 Rp.461.000,00
Rp.192.000,00 Rp.419.000,00
Rp.173.000,00 Rp.378.000,00
Rp.156.000,00 Rp.341.000,00
Rp. 14.000,00 Rp. 14.000,00

Type 36
terprogram/
umum
target group
Rp.281.000,00 Rp. 610.000,00
Rp.254.000,00 Rp. 554.000,00
Rp.231.000,00 Rp. 503.000,00
Rp.208.000,00 Rp. 454.000,00
Rp.187.000,00 Rp. 410.000,00
Rp. 14.000,00 Rp. 14.000,00

keterangan

per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per bulan
per meter
persegi
per bulan

Bagian Ketiga
Tata Ruang
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 77
(1) Atas pelayanan cetak peta pada bidang Tata Ruang dipungut Retribusi
dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah,
yaitu penggantian biaya cetak peta.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 78
Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).
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Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 79
Tingkat penggunaan jasa umum pengukuran situasi tanah dan penggantian
biaya cetak peta situasi ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan,
jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat, skala cetak, ukuran cetak
dan jumlah peta.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 80
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) adalah dengan
memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya
transportasi, biaya pemetaan, nilai manfaat, biaya pengawasan dan
pengendalian, biaya cetak peta, biaya pengukuran/pematokan dan
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pasal 81
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan ketataruangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.C Peraturan
Daerah ini.
Pasal 82
Terhadap tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang
diberikan untuk kepentingan unit/satuan kerja Pemerintah Daerah atau
Pemerintah Pusat atau perwakilan negara asing tidak dikenakan retribusi.
Bagian Keempat
Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 83
(1) Atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan oleh unit
Pengawasan dan Penertiban Bangunan dipungut Retribusi dengan nama
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yaitu pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi
kegiatan
peninjauan
desain
dan
pemantauan
pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan
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rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar
bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.
(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan bangunan milik perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal
balik (resiprositas).
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 84
(1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib
retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 85
Tingkat penggunaan jasa pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) diukur dengan menggunakan indeks
tingkat penggunaan jasa, luasan bangunan gedung dan jumlah atau volume
prasarana bangunan gedung.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 86
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) adalah dengan
memperhatikan biaya kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
atas penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi pengecekan,
pengukuran lokasi, pemetaan, pengidentifikasian, pemeriksaan dan
penatausahaan.
Pasal 87
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (2) untuk Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam
Lampiran III.D Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kelima
Pertamanan dan Pemakaman
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 88
(1) Atas pelayanan pemakaman oleh bidang Pertamanan dan Pemakaman
dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pemakaman dan
pengabuan mayat yang meliputi :
a. pemakaian tempat pemakaman;
b. pelayanan pemakaman.
(3) Atas Pemakaian kekayaan daerah pada bidang Pertamanan dan
Pemakaman dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
(4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi:
a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
b. pemakaian peralatan pertamanan;
c. pemakaian lokasi kebun bibit;
d. penggunaan Bangunan dilokasi taman, jalur dan kebun bibit;
e. pemakaian peralatan perawatan jenazah;
f. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya; dan
g. pemakaian lokasi taman pemakaman.
(5) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah tersebut.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 89
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (3).
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(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 90
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) diukur berdasarkan
klasifikasi blok, tempat pemakaman, jangka waktu sewa tempat
pemakaman.

(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) diukur berdasarkan lokasi, luas,
kapasitas, Klasifikasi Blok, tempat dan waktu penggunaan.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 91
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah
dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan,
biaya penyusutan, biaya rutin/periodik, biaya operasional, dan biaya
pemeliharaan.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
fasilitas/sarana/peralatan
Pertamanan
dan
Pemakaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik, biaya perawatan
jenazah penguburan, operasional, pemeliharaan, kemampuan masyarakat
serta aspek keadilan yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa, yang
diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien,
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dengan
orientasi pada harga pasar.

Pasal 92
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran
III.E Peraturan Daerah ini.
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Bagian Keenam
Kebersihan
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 93
(1) Atas pelayanan Kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan / kebersihan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah uang meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

pengangkutan sampah perumahan / rumah tinggal;
pengangkutan sampah toko dan sejenisnya;
pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya;
pengangkutan sampah non B3 dari rumah sakit, poliklinik dan
laboratorium;
pengangkutan sampah dari lokasi pedagang usaha mikro;
penyediaan tempat pembuangan / pemusnahan akhir sampah (TPA
Sampah);dan
penyedotan kakus/tangki septiktank.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial,
dan tempat umum lainnya.

(4)

Atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada bidang
Kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan
dan/atau Penyedotan Kakus.

(5)

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) adalah pelayanan penyediaan dan/atau
penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu penyedotan
kakus/tangki septictank.

(6)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
adalah penyediaan pelayanan dan/atau penyedotan kakus/tangki
septictank yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN,
BUMD dan pihak swasta.

(7)

Atas pelayanan pengolahan limbah cair pada bidang Kebersihan
dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair .

(8)

Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,
perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair,
yaitu penyediaan lokasi instalasi pengolahan air buangan (LIPAB).
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(9)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan
pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau
sarana pembuangan lainnya.

(10) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Kebersihan dipungut
Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(11) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksus
pada ayat (10) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian
toilet berjalan.

Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 94
(1) Subjek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau
Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang
pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam. Pasal 93 ayat (4).
(3) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau
Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (7).
(4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (10).
(5) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan
ayat (4), yaitu Wajib Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 95
(1) Tingkat
penggunaan
jasa
pelayanan
persampahan/kebersihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) diukur berdasarkan luas
bangunan, volume dan jangka waktu pelayanan.
(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan
kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) diukur
berdasarkan, volume dan jangka waktu pelayanan.
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(3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengolahan limbah cair sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (8) diukur berdasarkan, volume dan
jangka waktu pelayanan.
(4) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah fasilitas
Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (11) diukur
berdasarkan jumlah toilet dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 96
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Persampahan/kebersihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), dengan memperhatikan
biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah/limbah cair,
biaya penampungan sampah/limbah cair, biaya pemusnahan/
pengolahan sampah/limbah cair , biaya penyediaan lokasi tempat
pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan
masyarakat serta aspek keadilan.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5)
dengan memperhatikan biaya pengangkutan limbah cair, biaya
operasional dan perawatan, dengan memperhatikan kemampuan
masyarakat serta aspek keadilan.
(3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (8) dengan memperhatikan
biaya penampungan limbah cair, biaya operasional dan perawatan, biaya
penyediaan lokasi instalasi pengolahan limbah dengan memperhatikan
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
(4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah Fasilitas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat
(11) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/
pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik
yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi
umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 97
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), ayat (5), ayat (8) dan ayat (11) tercantum
dalam Lampiran III.F Peraturan Daerah ini.
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Bagian Ketujuh
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Paragraf 1
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 98
(1) Atas pemakaian kekayaan daerah pada bidang Pengelolaan Lingkungan
Hidup dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah.
(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daearah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu pemakaian kekayaan daerah, yang meliputi :
a. pemakaian peralatan penelitian lingkungan;
b. pemakaian jasa uji laboratorium; dan
c.

penyediaan data dasar kualitas lingkungan.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 99

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib
Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 100
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat dan tempat pemakaian,
ukuran, contoh dan waktu.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 101
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), dengan memperhatikan biaya
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, angsuran bunga
pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaian langsung dengan penyediaan
jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan
yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara
efisien dengan orientasi pada harga pasar.
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Pasal 102
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.G Peraturan
Daerah ini.

BAB VI
BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pendidikan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 103
(1) Atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pada bidang pendidikan yaitu
Planetarium dan Observatorium dipungut Retribusi dengan nama
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang
meliputi:
a. pertunjukan planetarium dan observatorium;
b. pertunjukan multimedia.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.
(4) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Planetarium dan
Observatorium dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
(5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian ruang
serbaguna gedung Nyi Ageng Serang.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 104
(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
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(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4).
(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
Wajib Retribusi.
Paragraf 3
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 105
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam 103 ayat (2) diukur berdasarkan frekuensi
masuk, jenis pertunjukkan dan jumlah orang.
(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah atau ruang
serbaguna gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 ayat (4) diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pertunjukkan dan
jumlah orang.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 106
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 103 ayat (2), dengan memperhatikan biaya investasi, biaya
perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran
bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah atas ruang serbaguna gedung Nyi Ageng Serang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5), dengan memperhatikan biaya
investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, angsuran
bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaian langsung dengan
penyediaan jasa. Untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta
beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 107
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud Pasal 103 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.A
Peraturan Daerah ini.
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Bagian Kedua
Kesehatan
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 108
(1) Atas pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit umum/khusus milik
pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 109
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (1).
(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib
Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 110
Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, jenis
pelayanan kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 111
Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) yaitu dengan memperhatikan
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biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan
pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pasal 112
(1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.B Peraturan
Daerah ini.

(2)

Untuk tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (2) khusus kelas I, kelas II dan VIP ditetapkan oleh
Gubernur.
Bagian Ketiga
Olahraga dan Pemuda
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 113

(1) Atas pelayanan penyediaan tempat olahraga pada unit Olahraga dan
Pemuda dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga.
(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang
meliputi:
a. pemakaian kolam renang;
b. pemakaian gedung olahraga;
c. pemakaian stadion olahraga;dan
d. pemakaian lapangan olahraga terbuka.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD,
dan pihak swasta.
(3) Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Keolahragaan dipungut
Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(4) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) adalah penerimaan kekayaan daerah, yang meliputi:
a. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga;
b. pemakaian wisma atlet;
c. pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja di luar kegiatan
olahraga;dan
d. pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja.
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Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 114
(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3).
(3) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
Wajib Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 115
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) diukur berdasarkan
frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis organisasi.
(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) diukur berdasarkan penggunaan luas
ruangan, jenis, dan waktu pemakaian.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 116
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam
rangka pembinaan dan prestasi olahraga serta berusaha untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien
dengan orientasi pada harga pasar.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4)
yaitu dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung
dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung
penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang
layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha
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swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga
pasar.
Pasal 117
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113 ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV.C Peraturan
Daerah ini.
Bagian Keempat
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Nama dan Objek Retribusi
Pasal 118
(1) Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada bidang Perpustakaan dan
Arsip Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan
Pendidikan.
(2) Objek retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
Pemerintah Daerah, yaitu jasa pendidikan/pelatihan/asistensi penataan.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
(4) Atas pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipungut Retribusi
dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(5) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) adalah pemakaian kekayaan daerah, yaitu pemakaian
fasilitas/sarana perpustakaan dan kearsipan.
Paragraf 2
Subjek Retribusi
Pasal 119
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).

8058

59
(2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4).
(3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
Wajib Retribusi.
Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 120
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan jumlah.
(2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) diukur berdasarkan intensitas
pemakaian, waktu, jenis alat dan jumlah orang.
Paragraf 4
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 121
(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pelayanan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (2) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
(2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (5) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya
rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
Pasal 122
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran
IV.D Peraturan Daerah ini.
BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 123
Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 124
(1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Pasal 125
(1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta dan memiliki objek retribusi di wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta wajib mendaftarkan Objek dan Subjek Retribusi.
(2) Objek dan Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.
BAB IX
PENETAPAN
Pasal 126
(1) Penetapan besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
permohonan yang diajukan wajib retribusi.

atas

(3) Atas penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan
retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB X
PEMBAYARAN
Pasal 127
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat penerima pembayaran yang
ditetapkan oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan:
a. SKRD;
b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
c. STRD.
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(2) Jatuh
tempo
pembayaran,
tempat
pembayaran,
penyelesaian
pembayaran, penundaan pembayaran, bentuk dan isi STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara
lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
c, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara
angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
(5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan
waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf c, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 128
(1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini harus disetor ke tempat penerima pembayaran yang
ditetapkan Peraturan Gubernur.
(2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis
pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah
terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan
masing-masing unit pemungut.
Pasal 129
Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik
administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah
koordinasi Badan Pengelola Keuangan Daerah.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 130
(1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan dan STRD dicatat dan
dibukukan menurut bidang, golongan dan jenis.
(2) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis
retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
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(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per
jenis retribusi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan
diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XII
PENAGIHAN
Pasal 131
(1)

Surat peringatan dan/atau surat teguran merupakan awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi.

(2)

Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran
dimaksud dalam SKRD dan STRD.

(3)

Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja
sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD dan
STRD.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran,
Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(5)

Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab
sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah
ini.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi surat peringatan dan/atau
surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 132

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran;atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
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(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
surat teguran.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

(6)

Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi
pertanggungjawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas penagihan
retribusi.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kadaluwarsa
penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 133

(1) Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 dapat dilakukan penghapusan.
(2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan permohonan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Gubernur.
(3)

Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. jumlah Piutang Retribusi;
c. tahun Retribusi.

(4)

Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan melampirkan:
a. bukti salinan/tindasan SKRD dan STRD;
b. surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
pemungut retribusi bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat
ditagih lagi;
c. daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.

(5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan
terlebih dahulu mendapat pertimbangan Tim yang dibentuk oleh
Gubernur.
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(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XV
KEBERATAN
Pasal 134

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak menetapkan
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka keberatan yang
diajukan tersebut dianggap diterima.

(5)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.
Pasal 135

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan dengan diterbitkan SKRDLB.

BAB XVI
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 136
(1)

Gubernur
dapat
memberikan
keringanan,
pengurangan,
dan
pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan
dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.

(2)

Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
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(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat fungsi objek retribusi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan,
pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 137
(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap
SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan
Daerah.

(2)

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak
benar.

(3)

Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan
secara tertulis kepada Gubernur paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.

(4)

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak
surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.

(5)

Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan
ketetapan retribusi dianggap diterima.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 138
(1)
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(2)

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi
tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribusi.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIX
PEMERIKSAAN
Pasal 139

(1)

Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan
Peraturan Daerah ini.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan serta
dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi ;
b. memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan ;
c. memberikan keterangan yang dianggap perlu.

(3)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Gubernur.
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BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 140
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar ketetapan retribusi tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 141
(1) Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepada wajib Retribusi
apabila melakukan pelanggaran ketentuan peraturan terhadap:
a. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
b. Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Pelayanan Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
(2) Pelanggaran terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa keterlambatan pelaporan kependudukan dan pencatatan
sipil, selain dipungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) juga dikenakan sanksi administratif berupa denda:
a. WNI sebesar
Rp 25.000
b. Orang Asing sebesar

Rp 50.000

(3) Pelanggaran terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa:
a. keterlambatan mendaftar izin tempat usaha berdasarkan undangundang gangguan terhadap permohonan baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan biaya tambahan 50% (lima puluh
persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
b. keterlambatan mendaftar ulang izin tempat usaha berdasarkan
undang-undang gangguan dan dimungkinkan untuk perpanjangan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan retribusi
dan sanksi administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan
keterlambatan dari jumlah retribusi yang terutang.
(4) Pelanggaran terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c yaitu telah melaksanakan kegiatan konstruksi (pembangunan fisik)
sebelum memiliki atau mendahului Izin Mendirikan Bangunan dikenakan
sanksi administratif yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
a. Denda ditetapkan berdasarkan perkalian bobot pekerjaan (Bbt)
dengan proporsi pelaksanaan (V), indeks terintegrasi (It), retribusi
pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung (RPP) atau dengan
rumus:
Denda = Bbt x V x It x RPP
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b. Besarnya bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No

Kelompok
Bangunan

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Bangunan gedung
hunian rumah tinggal (n
< 2) lps

Bangunan gedung selain
fungsi hunian rumah
tinggal s/d 4 lps

Bangunan gedung selain
fungsi hunian rumah
tinggal 5 s/d 10 lps

Bangunan gedung selain
fungsi hunian rumah
tinggal lebih dari 10 lps

Bangunan atau
prasarana bangunan

Bangunan atau
prasarana bangunan
tanpa pondasi

Tahapan
Pembangunan

Bobot
Pekerjaan

a. pekerjaan pondasi
b. pekerjaan struktur
s/d atap

5%
20 %

c. pekerjaan finishing

25 %

d. bangunan
digunakan

50 %

a. pekerjaan pondasi

5%

b. pekerjaan struktur
atas

25 %

c. pekerjaan finishing

20 %

d. bangunan
digunakan

50 %

(4) pekerjaan pondasi

10 %

(5) pekerjaan struktur
atas

20 %

(6) pekerjaan
finishing

20 %

(7) bangunan
digunakan

50 %

a. pekerjaan pondasi

5%

b. pekerjaan struktur
atas

35 %

c. pekerjaan finishing

10 %

d. bangunan
digunakan

50 %

a. pekerjaan pondasi

20 %

b. pekerjaan struktur
atas

50 %

c. pekerjaan finishing

30 %

a. pekerjaan struktur

70 %

b. pekerjaan finishing

30 %
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BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 142
(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.
BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 143

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tesebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;
b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan,
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

bukti
serta

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
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i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j.

menghentikan penyidikan;
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, melalui Penyidik Pajabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 144
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
pelanggaran tindak pidana retribusi.

pada

ayat

(1)

merupakan

BAB XXIV
PENINJAUAN TARIF
Pasal 145
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjaun tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di
tetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(4) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 146
(1)
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Pada saat Peraturan
Pelaksanaan sebelum
berlaku,
sepanjang
berdasarkan Peraturan

Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan
diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap
tidak bertentangan dan/atau belum diubah
Daerah ini.
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(2)

Dalam hal pelayanan diberikan oleh SPKD/UKPD yang menerapkan
PPK-BLUD maka tarif yang berlaku adalah tarif layanan yang ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.
BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 148
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2012
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN
2012 NOMOR 3
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
I. UMUM
Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dari Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, dimana pengaturan
kembali peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pengaturan kembali atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah tersebut selain melakukan perubahan
atas jenis-jenis pelayanan dan penyesuaian tarif juga dimaksudkan untuk
menampung pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Daerah
sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya di wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Jenis pelayanan/jasa yang diberikan sesuai Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibagi dalam 3
(tiga) jenis golongan yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
Retribusi Perizinan Tertentu yang diikuti dengan penyesuaian tarif masingmasing jenis retribusi.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengaturan kembali
jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan
pemungutan retribusi daerah, dan pengaturan mengenai Retribusi Daerah
perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
ayat (1)
Cukup jelas
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ayat (2)
huruf a
Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) Tahun
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas
huruf j
Cukup jelas
huruf k
Cukup jelas
huruf l
Cukup jelas
huruf m
Cukup jelas
ayat (3)
Khusus Keterlambatan Pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil, bagi penduduk WNI maupun WNA yang dinyatakan tidak
mampu, dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan
pembayaran denda.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
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Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Hasil penelitian gambar rancangan atau pengujian akhir
pemasangan instalasi proteksi kebakaran dapat digunakan
sebagai bahan pemberian rekomendasi pemeriksaan
persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan
pembangunan
gedung
dalam
rangka
penggunaan
bangunan selama masa tenggang waktu tidak lebih dari 3
(tiga) bulan.
huruf b
Yang dimaksud dengan ancaman bahaya kebakaran yang
ada pada bangunan gedung adalah:
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-

Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya
kebakaran ringan antara lain bangunan yang
dipergunakan
untuk
ibadat,
klub,
penddikan,perawatan,
perpustakaan,
museum,
perkantoran,
perumahan,
rumah
makan,
perhotelan, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan.

-

Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya
kebakaran sedang I antara lain bangunan parkir
mobil, pabrik roti, pabrik minuman, pabrik susu,
pabrik elektronik, pabrik gelas.

-

Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya
kebakaran sedang II antara lain pabrik bahan
makanan, pabrik kimia (bahan kimia dengan
kemudahan terbakar sedang), perdagangan, bengkel
motor, pabrik bahan klontong, pabrik keramik,
pabrik
tekstil,
percetakan
dan
penerbitan,
pabrik/perakitan kendaraan bermotor.

-

Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya
kebakaran sedang III antara lain bangunan gedung
pameran, pabrik makanan, bengkel mobil, studi dan
pemancar, pergudangan (yang menyimpan kertas,
cat, minuman keras, perabot rumah tangga dan
lain-lain), pabrik makanan kering dari bahan
tepung, pabrik sabun, toko dengan pramuniaga
lebih dari 50 orang, pabrik plastik dan karung
plastik, pengergajian kayu, pengeringan kayu,
barang kertas, pabrik tepung terigu, pabrik pakaian.
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-

Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya
kebakaran berat antara lain bangunan pabrik kimia
(bahan kimia dengan kemudahan terbakar tinggi),
pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik bahan
peledak, pabrik cat, pemintalan benang atau kain.

huruf c
Yang dimaksud Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat
pemadam api ringan yang dapat memadamkan kebakaran
kelas A dan kelas B dengan daya padam untuk masing-asing
kelas yaitu 2A dan 5B – 10B.
Contoh:
APAR yang mempunyai daya padam 2A, 5B – 10B
antara lain: busa kimia untuk 9 liter, AFFF (
Agueous Film Forming Foam ) ukuran 9 liter,
dryhemical ( sodium bikarbonat ) ukuran 2, 3/4., 1
lb sampai dengan 5 lb, drychemical (potasium
bikarbonat ) ukuran 2 sampai dengan 5 kg.
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
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Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
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Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
ayat(1)
Cukup jelas
ayat(2)
Yang dimaksud pemeriksanaan kesehatan ternak potong adalah
pemeriksaan kesehatan ternak potong sebelum dipotong
(antemortum) dan setelah dipotong (post mortum).
ayat(3)
Cukup jelas
ayat(4)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Pemeriksaan labolatorium kesmavet adalah pemeriksaan
pengujian terhadap bahan asal hewan dan hasil bahan asal
hewan
huruf c
Cukup jelas
huruf d
Cukup jelas
huruf e
Cukup jelas
huruf f
Cukup jelas
huruf g
Cukup jelas
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huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas
huruf j
Cukup jelas
huruf k
Cukup jelas
huruf l
Cukup jelas
huruf m
Cukup jelas
huruf n
Cukup jelas
huruf o
Cukup jelas
huruf p
Cukup jelas
huruf q
Cukup jelas
huruf r
Cukup jelas
huruf s
Cukup jelas
huruf t
Cukup jelas
huruf u
Cukup jelas
huruf v
Cukup jelas
huruf w
Cukup jelas
huruf x
Cukup jelas
huruf y
Cukup jelas
huruf z
Cukup jelas
ayat(5)
Cukup jelas
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ayat(6)
Cukup jelas
ayat(7)
Cukup jelas
ayat(8)
Cukup jelas
ayat(9)
Cukup jelas
ayat(10)
Cukup jelas
ayat(11)
Cukup jelas
ayat(12)
Cukup jelas
ayat(13)
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
ayat (1)
Yang dimaksud Museum adalah:
1. Museum Sejarah Jakarta
2. Museum Bahari
3. Museum Wayang
4. Museum Tekstil
5. Museum Joeang 45 dan Thamrin
6. Museum Seni Rupa dan Keramik
7. Taman arkeologi Pulau Onrust
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
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ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Jangka waktu penginapan dan penyimpanan kendaraan
yang diderek perpanjangannya diberikan paling lama 6
bulan
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huruf c
Cukup jelas
ayat (8)
Cukup jelas
ayat (9)
huruf a
Jasa kepelabuhan, Kenavigasian, Perkapalan dan lain-lain
diberlakukan pada pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki
atau dikelola Pemda DKI Jakarta dan perizinan
perhubungan laut diberlakukan di wilayah DKI Jakarta.
Kurs Dollar ditetapkan pada saat transaksi (hanya untuk
kapal dari Luar Negeri)
huruf b
Pelayanan perhubungan udara untuk lapangan terbang
yang berada di Pulau Panjang Kepulauan seribu.
ayat (10)
Cukup jelas
ayat (11)
Cukup jelas
ayat (12)
Cukup jelas
ayat (13)
Cukup jelas
ayat (14)
Cukup jelas
ayat (15)
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
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Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemakaian rumah susun sederhana
adalah sewa rumah susun sederhana, besarnya sewa rumah
susun sederhana tidak termasuk biaya pemakaian air PAM,
Listrik dan Gas Negara.
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
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Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan blok AA dan A adalah blok tempat
pemakaman umum sedangkan angka romawi I,II,III,
membedakan letak perpetakan tanah makam, perpetakan
tanah makam A.III diperuntukan bagi jenazah yang
terlantar dan jenazah dari keluarga yang tidak mampu.
huruf b
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
8083

84
Pasal 93
ayat (1)
meskipun penetapan tarif Rp 0,00/bulan namun pelayanan
pengangkutan sampah tetap dilaksanakan sebagai Tugas dan
Fungsi yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta (subsidi
murni) .
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas
ayat (8)
Cukup jelas
ayat (9)
Cukup jelas
ayat (10)
Cukup jelas
ayat (11)
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
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Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah pelayanan
kesehatan
atau
tindakan
medis
yang
dirinci
dan
dikelompokkan menurut kelompok tarif.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
ayat(1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas
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huruf c
Stadion yang dikelola oleh Dinas Olahraga dan Pemuda
antara lain:
1.

Stadion/Lap Tenis cendrawasih

2.

Stadion Tugu

3.

Stadion Pluit

4.
5.

Stadion Lebak Bulus
Stadion/Lap Tenis Rawa badak

6.

Stadion VIJ

7.

Stadion Tamansari

8.

Stadion Pulo Mas

9.

Stadion Gongseng

10. Stadion PSPT Tebet
11. Stadion Banteng
huruf d
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
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Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan
antara lain karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya
yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan jatuh tempo pembayaran adalah batas
waktu pembayaran yang tertera pada Surat Ketetapan
Retribusi
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
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huruf b
Yang dimaksud dengan:
-

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

-

Pengkuan utang secara tidak langsung adalah Wajib
Retribusi
tidak
secara
nyata-nyata
langsung
menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang
retribusi kepada Pemerintah Daerah, contoh: Wajib
Retribusi mengajukan permohonan anggsuran/
penundaan pembayaran dan kebaratan.

ayat(3)
Cukup jelas
ayat(4)
Cukup jelas
ayat(5)
Cukup jelas
ayat(6)
Cukup jelas
ayat(7)
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
ayat (1)
Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan
dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan
retribusi dikaitkan dengan fungsi objek retribusi, kejadian
diluar kemampuan manusia (force majeure), azas timbal balik
konvensi Wina 1961.
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 137
ayat (1)
Cukup jelas

8088

89

ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Gubernur karena jabatannya dan berlandaskan unsur
keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan
ketetapan retribusi yang tidak benar, misalnya Wajib
Retribusi yang ditolak pengajuan keberatannya karena
tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat
keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan
material terpenuhi.
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 138
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan
pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih
dahulu.
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari habis waktu
2(dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi
Lebih Bayar sampai saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 139
ayat (1)
Gubernur dalam rangka pengawasan, berwenang melakukan
pemeriksaan untuk:
a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
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b. tujuan lain dalam rangka
perundang-undangan retribusi.

melaksanakan

peraturan

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau tempat wajib
retribusi yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi
tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
ayat (2)
Apabila wajib retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya
yang berkaitan dengan pemeriksaan retribusi, maka
dikenakan penetapan secara jabatan.
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan
layanan cukup besar dan / atau besarnya tarif tidak efektif lagi
untuk mengendalikan layanan tersebut, Gubernur dapat
menyesuaikan tarif retribusi.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 31
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I SALINAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah NomoI' 3 Tahun 2012,
teIah diatur mengenai retribusi daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi
daerah berdasarkan Peraturan Daerah NomoI' 3 Tahun 2012
','t:ntang Retribusi Daerah dan adanya perkembangan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
c.

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daIam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah NomoI' 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

1. Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 NomOI' 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI' 3814);

2. Undang-Undang NomOI' 8 Tahun 1999 tentang ｐ･ｲｬｩｮ､ｵ ＬｾＺ｡ｮ
Konsumen (Lembaran Negara RepubliJc Indonesia Tahun 1999
NomOI' 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonegia
NomOI' 3821);
3. Undang-Undang NomoI' 18 Tahun 1999 tentang Jc:sa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I999
NomOI' 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone.s.:a
NomoI' 3833);
4. Undang-Undang NomOI' 28 Tahun 2002 ten tang Bangun;ln
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20G2
NomoI' 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI' 4247);
5. Undang-Undang
NomOI'
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 NomOI' 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomOI' 4279);
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ten tang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan PengeIolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Unsur Pemerintahan Dalam Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tk. I dan Daerah
Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3410);
18. Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3445);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3529);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ten tang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian
Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 62);
24. Pcraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 ten tang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah
Provinsi
Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 2004);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
31), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah dan diantara angka 12 dan
angka 13 Pasal 1 disisipkan 5 (lima) angka, yakni angka 12a,
angka 12b, angka 12c, angka 12d, dan angka 12e, diantara
angka 14 dan angka 15 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni
angka 14a, dan dian tara angka 16 dan angka 17 Pasal 1
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
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1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Ibukota Jakarta.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUM D) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan
Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi
Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

6.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya
disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

7.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha
dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

adalah Dewan
Daerah Khusus
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8.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.

Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang
meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan
retribusi perizinan tertentu.

10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Perizinan
Tertentu adalah retribusi atas
kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian Izin kepada orang pribadi atau
Badan yang
dimaksudkan
untuk
pembinaan,
pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana
atau
fasilitas
tertentu
guna
melindungi
kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana
atau
fasilitas
tertentu
guna
melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12a. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas
penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu,
kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat
kepadatan tertentu.
12b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh
Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang
ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12c. Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas
pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja
tenaga kerja asing.
12d. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang
visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12e. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut
peraturan
perundang-undangan
retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungutan atau
pemotongan retribusi
tertentu.
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14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.
14a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan
perizinan
tertentu
dari
Pemerintah Daerah.
15. Sural. Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah sural. ketetapan yang menentukan
besarnya retribusi yang terutang.
16. Sural. Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Sayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLS adalah sural. ketetapan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16a. Sural. Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD,
adalah
bukti
pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Gubernur
17. Sural. Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah sural. untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
danl atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengelola data, keterangan, danl bukti yang
dilaksanankan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah
danl atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal2 ayat (1) huruf a angka 3 dihapus, Pasal 2 ayat. (1) huruf
a ditambah 1 (satu) angka yakni angka. 14 dan Pasal 2 ayat. (I)
huruf c ditambah 1 (satu) angka yakni angka 6, sehingga Pasal
2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal2
(1) Golongan dan Jenis Retribusi sebagai berikut:
a. Jenis Retribusi Jasa Umum t.erdiri dari:
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1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. dihapus;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan
Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Teral Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
14. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
b. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir danl atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Penginapanl Pe sanggrahan I Villa;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
9. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
c.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi
Izin
Beralkohol;

Tempat

Penjualan

Minuman

3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5.

Retribusi Izin Usaha Perikanan;

6.

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga
Kerja Asing.

3. Pasal3 dihapus.
4. Pasal 56 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (16), ayat (17), dan
ayat (18), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

8098
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Pasal56
(1)

Atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada
bidang Perhuburigan dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2)

Objek
Retribusi
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian
kendaraan bermotor.

(3)

Atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh unit
Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi
Terminal.

(4)

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan
usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki, danj atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah, yang meliputi:
a. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan
terminal mobil barang;
b. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang
mobil bus;
c. pemakaian fasilitas terminal mobil barang;dan
d. pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput
dalam areal terminal.

(5)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) adalah terminal yang disediakan, dimiliki,
danjatau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

(6)

Atas pemakaian kekayaan daerah pada unit Perhubungan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.

(7)

Objek
Retribusi
Pemakaian
Kekayaan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pemakaian
kekayaan daerah, yang meliputi:
a. pemakaian pool kendaraan;
b. pemakaian mobil derek; dan
c. pemakaianj sewa
tanah
area
pemerintah daerah.

(8)

8099

pelabuhan

milik

Atas pelayanan kepelabuhanan pada unit perhubungan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan.
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(9)

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) adalah pelayanan jasa
kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan
pelabuhan yang disediakan, dimiliki danl atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah, yang meJiputi:
a. jasa kepelabuhanan, kenavigasian dan perkapalan;dan
b. jasa pelayanan perhubungan udara.

(10) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang
disediakan, dimiliki danl atau dikelola oleh Pemerintah,
BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(11) Atas pelayanan penyeberangan di atas air oleh unit
Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi
Penyeberangan di Air.
(12) Objek Retribusi Penyeberangan Di Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) adalah pelayanan penyeberangan
orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
yang dimiliki danl atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
yaitu jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan
penyeberangan.
(13) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) adalah pelayanan penyeberangan yang
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.
(14) Atas pelayanan pemberian 1zm trayek oleh unit
Perhubungan dipungut retribusi dengan nama Retribusi
izin Trayek.
(15) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat
(14) adalah pemberian izin kepada badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum
pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
(16) Atas pelayanan pengendalian lalu lintas dipungut retribusi
dengan nama Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
(17) Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada ayat (16) meliputi penggunaan ruas jalan
tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada
waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan
dan barang.
(18) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) adalah sepeda motor, kendaraan
penumpang umum, kendaraan pemadam kebakaran,
ambulans dan kendaraan rombongan kepala/wakil kepala
negara.
8100
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5. Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (6a), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 57
berbunyi sebagai berikut :
Pasal57
(1)

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau
menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam PcJsal
56 ayat (1).

(2)

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).

(3)

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau
menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (6).

(4)

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8).

(5)

Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(11) .

(6)

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (14).

(6a) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang
pribadi
atau Badan yang menggunakan atau menikmati
pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(17) .
(7)

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (6a) adalah Wajib Retribusi.

6. PasaI 58 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal
58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal58
(1)

8101

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diukur
berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan
jangka waktu.
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(2)

Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha,
jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu
pemakaian.

(3)

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) diukur
berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan,
jumlah
kendaraan dan jangka waktu.

(4)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (9) diukur
berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka
waktu.

(5)

Tingkat
penggunaan jasa
penyeberangan
di
aIr
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (12) diukur
berdasarkan jenis, jumlah, volume, ukuran dan jangka
waktu.

(6)

Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) diukur berdasarkan
jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

(7)

Tingkat penggunaan jasa pengendalian lalu lintas
sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (17) diukur berdasarkan
lokasi, waktu, jenis kendaraan bermotor atau indikator
lainnya.

7. Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal
59 berbunyi sebagai berikut :
Pasal59

8102

(1)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian
Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya operasi
dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal
kemampuan masyarakat serta aspek keadilan dan
efektifitas pengendalian pelayanan.

(2)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) adalah
dengan
memperhatikan
biaya
investasi,
biaya
perawatanjpemeliharaan,
biaya
penyusutan,
biaya
asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutinjperiodik
yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang
memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara effisien
dengan orientasi pada harga pasar.
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(3)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah fasilitasj sarana lalu lintas angkutan
jalan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (7) adalah dengan memperhatian biaya investasi,
biaya perawatanjpemeliharaan, biaya penyusutan, biaya
asuransi, biaya rutinj periodik yang berkaitan langsung
dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang
mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk
memperoleh
keuntungan yang layak sebagaimana
dimaksud keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien
dengan orientasi pada harga pasar.

(4)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(9) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya
perawatanjpemeliharaan,
biaya
penyusutan,
biaya
asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutinj periodik
yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang
memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efesien
dengan orientasi pada harga pasar, biaya survey, biaya
transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian
serta biaya pembinaan.

(5)

Prinsip
dan
sasaran
penetapan
tarif
Retribusi
Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (12) dengan memperhatikan biaya investasi, biaya
perawatanjpemeliharaan,
biaya
penyusutan,
biaya
asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutinjperiodik
yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya
administrasi yang mendukung penyediaan jasa yang
memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh
pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisiensi
dengan berorientasi pada harga pasar, biaya transportasi
dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya
pembinaan.

(6)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Izin Trayek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (15) adalah
dengan memperhatikan biaya survey, biaya transportasi
dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya
pembinaan.

(7)

Prinsip
dan
sasaran
penetapan
tarif
Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (17) adalah efektifitas pengendalian lalu
lintas dan dapat menutup biaya penyelenggaraan.
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8. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga btrbunyi sebagai berikut :
Pasa160
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9),
ayat (12), ayat (15) dan ayat (17) tercantum dalam Lampiran
Il.F Peraturan Daerah ini.
9. Pasal 61 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat
(8), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :
Pasa161
(1)

Atas pelayanan pendidikan dan pelatihan pada unit
Ketenagakerjaan dipungut
retribusi
dengan
nama
Retribusi Pelayanan Pendidikan.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
adalah
pelayanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
Pemerintah Daerah, yaitu pelatihan Hygiene, kesehatan
dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan.

(3)

Dikecualikan
dari
objek
Retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan
oleh
Pemerintah;
c. pendidikan/ pelatihan yang diselenggarakan oleh
BUMN, SUMO; dan d. pendidikan/pelatihan yang
diselenggarakan oleh pihak swasta.

8104

(4)

Atas
pemakaian
kekayaan
daerah
pada
Ketenagakerjaan
dipungut retribusi
dengan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

unit
nama

(5)

Objek
Retribusi
Pemakaian
Kekayaan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemakaian
kekayaan daerah, yaitu Jasa pemakaian fasilitas
ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.

(6)

Atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja
tenaga kerja asing dipungut retribusi dengan nama
Retribusi Perpanjangan IMTA.

(7)

Objek Retribusi
Perpanjangan
IMTA
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) meliputi pemberian perpanjangan
IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah
memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
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(8)

Objek
Retribusi
Perpanjangan
IMTA
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk instansi
pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan
internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan
jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (2a), dan ayat (3) Pasal 62 diubah, sehingga
Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :
Pasal62
(1)

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan dan/ atau
menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1).

(2)

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/ atau
menikmati manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (4).

(2a) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah badan
hukum atau lembaga pemberi kerja tenaga kerja asing.
(3)

11.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ay a t (2), dan ayat (2a) adalah Wajib Retribusi.

Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal
63 berbunyi sebagai berikut :
Pasal63
(1)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan atas
pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
diukur berdasarkan lamanya pelatihan, jumlah peserta
dan penyediaan bahan pelatihan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah
Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) diukur
berdasarkan jenis barang, volume, resiko, keahlian dan
waktu.
Tingkat penggunaan jasa pemberian perpanjangan izin
sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (7) diukur
berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu
perpanjangan IMTA.

(3)

12.

8105

Pasal 64 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4),
sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :
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Pasal64
(1)

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 61 ayat (2) adalah dengan memperhatikan
lamanya pelatihan (jumlah jam pelajaran), biaya bahan
pelatihan, tenaga instruktur, biaya cetak sertifikat,
biaya konsumsi peserta.

(2)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (5) adalah dengan memperhatikan
biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya
penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/ periodik yang
berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi
umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga
pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana
keuntungan
guna
meningkatkan
prasarana dan
sarana pelayanan, serta beroperasi
secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

(3)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (7), dengan memperhatikan jumlah penerbitan
dokumen IMTA dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

(4)

Pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA
digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,
penatausahaan, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum dan biaya dampak negatif dari perpanjangan
IMTA serta kegiatan pengembangan keahlian dan
ketrampilan tenaga kerja lokal.

13. Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:
Pasal65
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan,
Retribusi perpanjangan IMTA dan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2) dan ayat (5) tercantulTl dalam Lampiran !l.G
Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan ayat (3) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal83
(1)

8106

Atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan
oleh unit Pengawasan dan Penertiban Bangunan
dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
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(2)

Objek
Retribusi
Izin
Mendirikan
Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu pemberian
1zm untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi
kegiatan
pemnJauan
desain
dan
pemantauan
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar
bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),
koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan
dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

(3)

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu:
a.

pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.
b. bangunan
milik
perwakilan
Negara
asmg
berdasarkan asas timbal balik (resiprositas).

c.

bangunan rumah tinggal (fungsi hunian sederhana)
berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah
tinggal sederhana deret dengan kriteria:
bangunan rumah tinggal dengan ketinggian
maksimal 2 (dua) lantai tanpa mezzanine, rongga
atap, basement.
2) luas bangunan dan luas tanah maksimal adalah
100 m2.
3) kepemilikan bangunan perorangan bukan badan
usaha kecuali apabila kepemilikan perorangan
memiliki lebih dari 1 unit dalam satu lingkungan
yang sarna.
1)

d. prasarana penunjang pelaksanaan pembangunan
seperti bedeng kerjaj direksi keet, pagar proyek yang
sifatnya sementara dan berdiri hanya selama
pelaksanaan pembangunan.
15. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal86

8107

(1)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi lzin
Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya
kegiatan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
atas penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi
pengecekan,
pengukuran
lokasi,
pemetaan,
pengidentifikasian, pemeriksaan dan penatausahaan

(2)

Penetapan besarnya retribusi yang terutang dihitung
berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa
dengan tarif retribusi.
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(3)

Besarnya tingkat penggunaan jasa sebagaimi\na
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tabel berikut:
No

Jenis Pelayanan atas lzin Bertahap

1

Izin Pendahuluan Pondasi

2

3

Izin
Pendahuluan
Menveluruh
Izin Menyeluruh

4

1MB

Struktur 50 %
20 %
20 %

Akumulasi Tingkat Penggunaan Jasa s.d
1MB Total=

16. Ketentuan
berikut:

Pasal

Persentase
RPP
10 %

129 diubah

100 %

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 129
Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah
Illl,
baik administrasi maupun teknis pemungutannya,
dilaksanakan di bawah koordinasi BPKAD.

17. Pasal 141 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
dihapus, sehingga Pasal 141 berbunyi scbagai berikut:
Pasal141
(1)

Sanksi administratif berupa denda dikenakan kepfl.da
wajib
Retribusi
apabila
meJakukan pelanggaran
ketentuan peraturan terhadap:
a. dihapus.
b. pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;dan
c. pelayanan Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

(2)

Dihapus.

(3)

Dihapus.

(4)

Dihapus.

18. BAB XXIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BABXXIV
PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF

8108
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19. Pasal 145 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 145 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal145
(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

(3)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(4)

Dihapus.

20. Diantara Pasal 146 dan Pasal 147 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 146A sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 146A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi
yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, sepanjang tidak
diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih
selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutang.
21. Lampiran I huruf A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL dihapus, sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A.
22. Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran II huruf
F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran III
huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, dan
Lampiran IV huruf B Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambaban
Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II huruf C, Lampiran II huruf D, Lampiran []
huruf F, Lampiran II huruf G, Lampiran III huruf A, Lampiran
III huruf D, Lampiran III huruf E, Lampiran III huruf F, dan
Lampiran IV huruf B Peraturan Daerah ini.
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Pasaill
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 201:i
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

BASUKI T PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN

2015

ＬＺｵ ｾｴｗＧ ｕｓ

NOMOR

101

an sesuai dengan aslinya
UM SEKRETARIAT DAERAH
IBUKOTA JAKARTA,

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

8110

: (1/2015)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan retribusi daerah, beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 perlu diubah gu.na
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya perkembangan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah, yakni
dengan telah diberiakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka periu mengatur pengendalian lalu
lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada koridor atau kawasan
tertentu pada waktu dan jalan tertentu sebagai Retribusi Jasa Umum dan
penerbitan perpanjangan lzm mempekerjakan tenaga kerja asing yang
merupakan urusan Pemerintah Daerah sebagai Retribusi Perizinan.
Sehubungan dengan hal tersebut, periu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
PasalI
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 3
Cukup jelas.
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Angka 4
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukupjelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14\
Cukup jelas.
Ayat (15)
Cukup jelas.
Ayat (16)
Cukup jelas.
Ayat (17)
Yang dimaksud "kendaraan bermotor perseorangan" adalah
kendaraan bermotor yang tidak digunakan untuk umum,
meliputi mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang dengan
jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 kilogram.
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Yang dimaksud "kendaraan bermotor barang" meliputi semua
kendaraan umum angkutan barang dan mobil barang
perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih
besar dari 3.500 kilogram.
Ayat (18)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 57
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 58
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 59
Ayat (1)
Dalam rangka memperhatikan biaya modal kemampuan
masyarakat, terhadap Kendaraan Bermotor Umum milik
Koperasi diberikan potongan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen).
Ayat (2)
Terhadap Retribusi Terminal untuk kendaraan bermotor milik
Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukupjelas.
Ayat (6)
Terhadap Retribusi lzin Trayek untuk kendaraan bermotor milik
Koperasi diberikan potongan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen).
Ayat (7)
Efektifitas
pengendalian
lalu
lintas
tercermin
dengan
berkurangnya perbandingan volume lalu lintas kendaraan
dell.gan kapasitas jalan dari 0,9 (nol koma sembilan) menjadi 0,7
(nol koma tujuh) atau kurang dari 0,7 (nol koma tujuh).
Angka 8
Pasal 60
Cukup jelas.
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Angka 9
Pasal 61
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 62
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 63
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 83
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 86
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 129
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 141
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal145
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 146 A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1018
8114

LAMPlRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dihapus.

GUBERNUR PROVINSi DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

BASUKI T PURNAMA
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LAMPlRAN II

C.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOM OR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KELAUTAN DAN PERTANIAN

a.

b.

Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di Rumah Potong Hewan:
1. sapi, kerbau, kuda

Rp

4.000/ekor

2. babi

Rp

5.000/ekor

3. babi adat

Rp

2.500/ekor

4. kambing, domba dan hewan kecil Rp
lainnya

1.0001 ekor

5. unggas

Rp

6. pengandangan/pemeriksaan babi

Rp

25/ekor
2.000 13haril ekor

Pemeriksaan Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan lkan:
1. Unggas/ikan

a) pemeriksaan patologi anatomi

Rp

b) pemeriksaan parasitologi

Rp

10.0001 specimen

c) pemeriksaan bakteriologi
d) pemeriksaan serologis

Rp
Rp

30.0001 specimen
I5.000/organ

e) pemeriksaan histopatologi

Rp

30.000/organ

f) pemeriksaan bioteknologi

Rp

200.000/organ

a) pemeriksaan patologi anatomi

Rp

30.0001 specimen

b) pemeriksaan darah/hematologi

Rp

30.0001 contohl jenis

c) pemeriksaan kimia darah

Rp

30.0001 contoh/jenis

d) pemeriksaan parasitologi

Rp

20.0001 specimen

e) pemeriksaan bakteriologil mikologi

Rp

30.0001 specimen

f) pemeriksaan bangkai

Rp

30.0001 specimen

g) pemeriksaan hispatologi

Rp

30.000/organ

h) pemeriksaan serologis
- Brucellosis

Rp

25.0001 specimen

Rp
Rp
Rp

50.0001 specimen
50.0001 specimen
35.0001 specimen

5.000/ekor

-

2. Hewan kecil/besar

.

- Toxoplasma
- FAT Rabies
- Elisa Rabies
c.

Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet:
1. FISIKO KIMIA

I.Organoleptik
a) organoleptis

Rp 20.000/ contoh/jenis

b) kualitas telur 1 egg tester

Rp 25.0001 contoh/jenis

-
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c) kualitas
Lactodens

susu/org

Alt

test Rp 20.0001 contoh/jenis

-

2. Komposisi
a) Kadar lemak (Soxhlet/Lactoscppe)

Rp 50.0001 contoh/jenis

b) Protein (Kjeldah/Lactoscope)

Rp 50.0001 contoh/jenis

c) Laktose/Lactoscope

Rp 50.0001 contoh/jenis

d) Bahan Kering tanpa lemakl
Lactoscope

Rp 50.0001 contoh/jenis

e) Kadar Abu/Furnace

Rp 50.0001 contoh/jenis

1) Bahan kering, (Oven)

Rp 50.0001 contoh/jenis

g) Kadar air (Oven)

Rp 50.000 Icon toh I j enis

h) Karbohidrat/by different

Rp 50.0001 contoh/jenis

i) Karbohidratl titrasi

Rp 75.0001 contoh/jenis

j) Vitamin A IC/Titrasi

Rp 100.0001 contoh/jenis

k) Vitamin A/C/HPLC

Rp 250.0001 contoh/jenis

3. Bahan tambahan/pewarna
a). Nitrit ,Nitrat ( colorimetric)

Rp 50.0001 contoh/jenis

b). Nitrit,Nitrat ( spectroquant)

Rp 75.0001 contoh/jenis

4. Bahan tambahan/pengawet
a) Natrium Benzoat, Asetat
(colorimetric)
b) Natrium
Benzoat,
(spectroquant)

Rp 50.0001 contoh/jenis
Asetat Rp 75.0001 contoh/jenis

c) asetat metode colorimetric

Rp 50.000/ contoh/jenis

d) asetat metode spectroquant

Rp 75.0001 contoh/jenis

5. Mineral
Ferum (Fe), Kalium (K), Narium (Na), Rp 100.0001 contoh/jenis
Kalsium (Ca), Zink (Zn)/SNI AAS

-

6. Bahan kimia lainnya
a)
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Metanil Yellow I colorimetric

Rp 50.0001 contoh/jenis

b) Rhodamin B I colorimetric

Rp 50.0001 contoh/jenis

c) Chlorine I colorimetric

Rp 50.0001 contoh/jenis

d) Formalinl colorimetric

Rp 50.0001 contoh/jenis

e) Natrium Tetraboraks I colorimetric

Rp 50.0001 contoh/jenis
-

--
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7. Residu Antibiotik
a) screening antibiotic/Bioassay

Rp 100.0001 contoh/jenis

b) peneciline,tetracycline,
aminoglicocides, macrolides, chlora
mphenicol/HPLC

Rp 200.0001 contoh/jenis

c) chloramphenicol,neomycine,fluoroq Rp 100.000/ contoh/jenis
uinolone kanamycin SEMI Elisa
Reader
8. Residu Pestisida Group Organoclorine: Rp 325.0001 contohl jenis
Lidan dan Aldrin

9. Residu Pestisida Group Organophospor Rp 325.0001 contoh/jenis
Dimeatoat dan Diazinon
10. Residu Hormon:
Rp 250.0001 contoh/jenis

Trenbolone Acetat
11. Residu Hormon
DES

Rp 250.0001 contoh/jenis

12. Residu Logam berat
a). Pb, Cu, Cd,Sn, Mn(SNII AAS)

Rp 75.0001 contoh/jenis

b). Hg, As/SNl/AAS

Rp 100.0001 contoh/jenis

13. Identifikasi spesies
a) Daging
Sapi,
(Elizal Biokit)

babi,

b) Daging sapi, babi,ayam (PCR)

ayam Rp 200.000/Contoh/jenis
Rp 250.0001 contoh/jenis

II. Mikrobiologi dan Biomolekuler
1.Bakteri
a) TPC(SNI)

Rp 20.0001 contoh/jenis

b) caliform (SNI)

Rp 25.0001 contoh/jenis

c) caliform (PCR/Rapid Test)

Rp 250.0001 contoh/jenis

d) E.coli (SNI)

Rp 50.0001 contoh/jenis

e) E.coli (PCR/Rapid test)

Rp 250.000/contoh/jenis

f)

Staphylococcus aureus (SNI)

g) Staphylococcusaureus
Test)
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Rp 75.0001 contoh/jenis

(PCR/Rapid Rp 250.0001 contoh/jenis

h) Salmonella spp (SNI,)

Rp 100.0001 contoh/jenis

i) Salmonella (PCR,Rapid Test)

Rp 250.0001 contoh/jenis

j) Enterococci (SNI)

Rp 50.0001 contoh/jenis

k) Enterococci (PCR/Rapid Test)

Rp 250.0001 contoh/jenis

4

listeria spp (SNl)

1)

Rp 150.0001 contoh/jenis

m) listeria ,spp (PCR/Rapid Test)

Rp 250.0001 contoh/jenis

n) Clostridium perfringens(SNI)

Rp 150.0001 contoh/jenis

0) Clostridium perfringens (PCR/Rapid Rp 250.0001 contoh/jenis

Test)
p) Compylobacter spp(SNI)

Rp 150.0001 contoh/jenis

q) Compylobacter spp (PCR/Rapid Test)

Rp 250.0001 contoh/jenis

r) Bacilus antrhacis(SNI)

Rp 150.0001 contoh/jenis

s) Bacilus antrhacis (PCR/Rapid Test)

Rp 250.0001 contoh/jenis

t) Yersinia spp(SNi)

Rp 150.0001 contoh/jenis

u) Yersinia spp(PCR/Rapid Test)

Rp 250.0001 contoh/jenis

v) Swab test/Teknik Uji 16/3*0/1/08

ｾ･ｳｵ｡ｩ

tarif parameter Uji

2. Parasitologi
Ectoparasite I Microscopic

.-

Rp 50.0001 contoh/jenis

3. Jamul'
a) kapang,/ Molds dan kamir IYeast Rp 50.0001 contoh/jenis
(SNI)
-

b) kapang, I Molds dan kamir IYeast Rp 250.0001 contoh/jenis
(PCR/Rapid Test)
4. Sel Somatic/Breed
Somatic cell (Breed)

Rp 50.0001 contoh/jenis
..

III. HERKEURING
1.

2.

d.

Pangan Asal Hewan Impor
a. Daging
(sapi/kerbau/domba/unggas)

Rp 450.0001 contoh/jenis

b. Jerohan

Rp 450.0001 contoh/jenis

c. Olahan ( dagingl susul telur)

Rp 450.0001 contoh/jenis

Pangan Asal Hewan local
a. Daging
(sapi/kerbaul domba/unggas)

Rp 400.0001 contoh/jenis

b. Jerohan

Rp 400.0001 contoh/jenis

c. Olahan ( daging/susu/telur)

Rp 400.0001 contoh/jenis
-

Pemakaian Fasilitas I Peralatan
Peternakan
1. Pemakaian Aula Taman Ternak

Rp 100.000 I hari

2. Pemakaian Asrama Taman Ternak
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a. NonAC

Rp 50.0001 kamar Ihari

b.AC

Rp 120.000 IkamarIhari

-
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_.3. Pemakaian Rumah Observasi Rabies:
a) observasi hewan penular rabies
b) pemeliharaan
hewan
rabies yang diadopsi

Rp 10.000/ekor/5 hari

penular Rp 20.0001 ekor Ihari

e) biaya eliminasi dan penguburan
d) pemeliharaan
observasi

hewan

Rp 100.000/ekor

setelah Rp 15.0001 ekor Ihari

4. Pemakaian Tempat Penampungan dan
Pemotongan Unggas:

e.

a) pemakaian fasilitas penampungan

Rp 400.000/kdg/bln

b) pemakaian fasilitas pemotongan

Rp SOl ekoJ'

Pemeriksaan Pos/Klinik Kesehatan Hewan:
1. pemeriksaan kesehatan hewan kecil

Rp 20.000/ekor

2. pemeriksaan dan pengobatan hewan Rp 50.000 I ekor
keeil
3. pemeriksaan kesehatan hewan besar

Rp 15.0001 ekor

4. pemeriksaan dan pengobatan hewan Rp 40.000/ekor
besar

f.

-

5. operasi kecil

Rp 75.000/ekor

6. operasi besar

Rp 200.0001 ekor

Pemakaian
Fasilitas j Sarana
Prasarana Perikanan:

dan

1. Pemakaian kios pengeeer di kawasan
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
2. Pemakaian kios Pujaseri di kawasan
Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI)
Muara Angke :
3. Pemakaian kios alat perikanan di
kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Muara Angke dan Pulau Pramuka
Kepulauan Seribu .
4. Pemakaian
kantor
di
kawasan
(PPI)
Pangkalan Pendaratan Ikan
MuaraAngke
5. Pemakaian gudang alat perikanan di
kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Muara Angke.
6. Pemakaian Tempat Pengepakan Ikan
di kawasan Pangkalan Pendaratan
Ikan (PPI) Muara Angke.
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Rp 15.000jm2 jbulan
Rp 15.000 I m 2 Ibulan

Rp 15.000/m2 /bulan
'.-

Rp 15.000jm2 jbulan

Rp 15.000jm 2 jbulan

Rp 24.000jm 2 jbulan
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7. Pemakaian gudang garam di kawasan
Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Rp 15.000 /m 2 /bulan
Muara Angke.
8. Pemakaian
fasilitas
Tempat Rp 100.00O/m2 /bulan
Pengolahan Ikan di Pengolahan Hasil
Perikanan Tradisional (PHPT) Muara
Angke.
9. Pemakaian
fasilitas
tempat Rp 7.000/m 2 /bulan
penjualan / penampungan ikan
10. Pemakaian fasilitas
lahan untuk Rp 1.000/m 2 /tahun
usaha budidaya
perikanan di Balai
Benih Ikan (BBI)
11. Pemakaian fasilitas kolam di Balai Rp 300/m2 /bulan
Beni Ika( (BBI)
12. Pemakaian fasilitas lahan di PPHP Rp 7.000/m 2 /tahun
Cengkareng
13. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di Rp 7.000/m 2 /bulan
PPHP Cengkareng
14. Pemakaian fasilitas kios ikan hias di ｾ ｰ
5.000/m2 /bulan
BBI Ciganjur

--

IS.Pas
kawasan
Masuk/Retribusi
di
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara
Angke
a) sepeda motor

Rp

2.000/hari

b) bajaj

Rp

2.000/hari

c) mobil

Rp

4.000/hari

d) truk/bis

Rp

6.000/hari
-

16. Pemakaian tanah di kawasan Pangkalan
Pendaratan
Ikan (PPI) Muara Angke
untuk:
a) Gudang
alat
perikanan, Rp
24.000/m 2 /tahun
pengolahan ikan, bengkel, pabrik
es, cool storage
b) SPBU, restoran dan depot es

Rp

24.000/m 2 /tahun

c) Dock Kapal

Rp

12.000/m2 /tahun

--

--

17. Pemakaian alur docking untuk Kapal
Perikanan
kawasan
di
Pangkalan
Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke:
a) sampai dengan 10 G
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Rp

30.000/kapal/satu kali docking

b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 Rp
GT

40.000/kapal/satu kali docking

c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 Rp
GT

SO.OOO/kapal/satu kali docking
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d) lebih dari 30 GT sampai dengan Rp
50 GT
e) lebih dari 50 GT
Rp
18. Pemakaian alur docking untuk Kapal
Bukan
Perikanan
di
kawasan
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Muara Angke:
a) sampai dengan 10 GT

Rp

b) lebih dari 10 GT sampai dengan 20 Rp
GT

75.000jkapaljsatu kali docking
100.000,lkapaljsatu kali docking
-

50.000jkapaljsatu kali docking
-75.000 jkapalj satu kali docking

c) lebih dari 20 GT sampai dengan 30 Rp
GT

100.000 jkapalj satu kali docking

d) lebih dari 30 GT sampai dengan 50 Rp
GT

125.000jkapaljsatu kali docking

e) lebih dari 50 GT

200.000 jkapalj satu kali docking

Rp

19. Pemakaian fasilitas docking kapal
untuk Kapal Perikanan di kawasan
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Muara Angke dan Pulau Seribu
berukuran:
a) sampai dengan 10 GT
Rp

20.000jkapaljsatu kali docking

b) lebih dari 10 GT sampai dengan Rp
20 GT

30.000jkapaljsatu kali docking

c)

lebih dari 20 GT sampai dengan Rp
30 GT

45.000 jkapalj satu kali docking

d) lebih dari 30 GT sampai dengan Rp
50 GT

70.000 jkapalj satu kali docking

e) lebih dari 50 GT

100.000 kapaljsatu kali docking

Rp

20.Pemakaian fasilitas docking kapal untuk
Kapal Bukan Perikanan di kawasan
Pangkalan Pendaratan Ikan (PP1) Muara
Angke berukuran:
Rp

60.000jkapaljsatu kali docking

b) lebih dari 20 GT sampai dengan Rp
30GT

85.000 jkapalj satu kali docking

c) lebih dari 30 GT sampai dengan Rp
50GT

1l0.000jkapaljsatu kali docking

d) lebih dari 50 GT

Rp

150.000 jkapalj satu kali docking

Rp

2.500jm2jbulan

a) sampai dengan 20 GT

21. Pemakaian Kios Pengecer lkan di
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar
Ikan, Kalibaru, Cilincing dan Kamal
Muara.

8122
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22. Pemakaian tanah di Taman Promosi
Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng.

IRp 17.OOOjm2jbulan

23. Pemakaian Kios ikan dipusat
Budidaya Perikanan (pusdakan)
Ciganjur

IRp 15.000jm2jbulan

24.Penggunaan fasilitas Rumah Jaga
Pembudidayaan Ikan Di pusat
Budidaya Perikanan (Pusdakan)

IRp !2.000jm2jbulan

25.Pemakaian tempat Penitipan
kendaraan di KawasanTempat
Promosi Hasil Perikanan (TPHP)
Cengkareng
a) Motor

Rp 11.000jparkir

b) Mobil

Rp 12.000 jparkir

26. Pemakaian tempat pendaratan kapal di kawasan Pangkalan Pendaratan
Ikan (PPI) Muara Angke.
1. Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua):
a) lebih dari 5 GT sampai
Rp 4.000jkapalj 24 jam
dengan 10 GT
b) lebih dari 10 GT sampai
Rp 8.000jkapalj 24 jam
dengan 20 GT
Rp 12.000jkapalj24 jam
c) lebih dari 20 GT
2. Hari ke 3 (tiga) sampai dengan hari ke 5 (lima) :
a) lebih dari 5 GT sampai
dengan 10 GT

Rp 4.500jkapalj24 jam

b) lebih dari 10 GT sampai
dengan 20 GT
c) lebih dari 20 GT

Rp 8.500jkapalj24 jam
Rp 13.000jkapalj24 jam

3. Hari ke 6 (enam) sampai dengan hari ke 9 (sembilan):
a) lebih dari 5 GT sampai
dengan 10 GT
Rp 5.000jkapalj24 jam
b) lebih dari 10 GT sampai
dengan 20 GT
c) lebih dari 20 G

Rp 9.000jkapaJj24 jam
Rp 14.000jkapalj24 jam

4. Had ke 10 (sepuluh) keatas :
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a) lebih dari 5 GT sampai
dengan 10 GT

Rp 5.500jkapalj24 jam

b) lebih dari 10 GT sampai
dengan 20 GT

Rp 9.500jkapalj24 jam
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c) lebih dari 20 GT
27. Lapak pasar grosir

Rp 14.500/kapal/24 jam
Rp 6.000/m 2 /bulan

28. Dihapuskan

-

g. lPemakaian Fasilitas Pengujian Mutu
Basil Perikanan:
1. Besar retribusi pemakaian fasilitas
pengujian mutu hasil perikanan
dihitung berdasarkan perkalian dari
volume (ton), harga media pengujian
dan Nilai Ekonomis Komoditas
(NEK) sebagai berikut :
13.75

a) udang, lobster
b) sirip
c) paha kodok
d) tuna
e) marlin
f) meka
g) oil fish
h) kakap merah/putih
i) bawal
j) tenggiri
k) cakalang
1) cumi
m) mahi-mahi
n) layaran
0) minyak ikan
p) olahan teri
q) hiu
r) tulang ikan
s) ubur-ubur
t) tepung ikan, tepung rumput laut
u) Ikan kaleng
v) kepiting, rajungan, kekerangan
w) kulit ikan
x) ikan dan produk lainnya
y) kerupuk
z) ikan kering, asin
aa) rumput laut
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5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
1.65
0.55
0.55

2. Harga
media
pengujian Rp
sebagaimana dimaksud angka 1
(satu) sebesar

9.000

3. Pengujian Mikrobiologi:
a) Total Plate Count (TPC)

8124

Rp 30.000/ contoh

--
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b) Escherichia coli (E Coli)

Rp 75.0001 contoh

c) Salmonella

Rp

100.000/contoh

d) Vibrio cholerae

Rp

150.000/contoh

e) Staphylococcus aureus

Rp

200.0001 contoh

f) Listeria Monocytogenes

Rp

200.000/contoh

g) Mikrobio1ogi
Team

dengan

PCR

Real Rp

175.0001 cth/prmtr

h) Chlostridium botolinum

Rp

200.000/contoh

i) Chlostridium perfringens

Rp

200.000/contoh

a) Garam

Rp

30.000/contoh

b) Air

Rp

25.0001 contoh

c) Abu total

Rp

25.0001 contoh

d) Abu tak larut dalam asam

Rp

25.000/contoh

e) Kadar Protein

Rp

50.000 I contoh

f) Kadar Harbohidrat

Rp

50.000/contoh

g) Kadar Lemak Total

Rp

50.000 I can toh

a) Sensory test/organoleptik

Rp

25.000/contoh

b) Uji Parasit

Rp

30.0001 contoh

c) Filthy

Rp

30.000/contoh

d) Uji Bobot Tuntas

Rp

30.0001 contoh

e) Uji Suhu Pusat

Rp

25.0001 contoh

a) uji antibiotik (metode HPLC)

Rp

250.0001 cth/prmtr

b) uji antibiotic dgn LC MS-MS

Rp

500.0001 cth/prmtr

c) uji antibiotic dgn Elisa Test

Rp

250.0001 cthl prmtr

d) uji Pb dengan AAS

Rp

80.000 I cthl prmtr

e) uji Cd dengan AAS

Rp

80.0001 cth/prmtr

f) uji Hg dengan AAS

Rp

80.0001 cth/prmtr

g) uji Cu dengan AAS

Rp

80.0001 cthl prmtr

h) uji
histamin
spektroflourometer

dengan Rp

90.000/cth/prmtr

4. Pengujian Kimia

5. Pengujian
segar):

Organoleptik

(ikan

--

6. Pengujian tambahan:

i) uji
histamin
Flourensence

8125

dengan

HPLC Rp

150.000/cth/prmtr

j) uji zat warna secara kualitatif

Rp

40.000 cth/prmtr

k) uji zat pengawet borax

Rp

40.000 cth/prmtr

--
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1) uji
pestisida
chromatography

secara Rp 300.000/ cth/prmtr

m) uji pengawet formalin

Rp 30.000 cth/prmtr

n) Uji Pestisida secara Elisa Test

Rp

250.000/ cth/prmtr

Elisa Rp

250.000/ cth/prmtr

p) Uji Total Volatile Base (TVB)
metode Destilasi

Rp

250.000/ cth/prmtr

q) Uji Total Volatile Base (TVB)
metode Conway

Rp

50.000/cth/prmtr

r) Uji Tri Metil Amine (TMA)
metode Conway

Rp

50.000/cth/prmtr

1. pemakaian gedung serbaguna

Rp

250.000/hr

2. pemakaian fasilitas gedung
promosi hasil perikanan

Rp

5.000/m 2 /bulan

3. pemakaian work shop

Rp

5.000/m 2 /bulan

4. pemakaian penginapan

Rp 50.000/hari/kamar

0) Uji Toksin

(PSP dengan

Test)

h.

Pemakaian
Perikanan

Sarana

Pengelolaan

pemakaian kios promosi bunga:

l.

1. kios ukuran 9 m 2

Rp 300.000/kios/bulan

2. kios ukuran 12 m2

Rp 350.000/kios/bulan

3. kios ukuran 16 m2

Rp

425.000/kios/bulan

Rp

1.000/ m 2 /hari

I. kios terbuka ukuran 36 m 2

Rp

185.000/kios/bulan

2. kios terbuka ukuran 48 m 2

Rp

225.000/kios/bulan

1. parkir mobil penumpang

Rp

2.000/ sekali parkir

2. parkir mobil barang

Rp

3.000/ sekali parkir

3. parkir motor

Rp

1. 000 / sekah parkir

4. toilet

Rp

1.000/sekali masuk

5. space iklan

Rp

6.000/m 2 /bulan

j.

pemakaian los promosi bunga

k.

pemakaian
bunga

l.

kios

terbuka

promosi

pemakaian fasilitas promosi bunga

8126
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6. pemakaian sarana
Rp

500.000/hari

b) Peralatan

Rp

5.000/unit/hari

Rp

1O.800.000/kios

7. PengalihanHak
Pemakaian/ Pengelolaan
Kios milik Pemda
m.

pemakaian
sarana
pen)'lmpanan Rp
promosi
bunga
pemakaian
Cold
Storage

n.

pemakaian lahan
penangkar bibit

o.

-

a) Ruang pertemuan

usaha

promosi Rp

75.000/m 3 /bulan

1.000/m2 /bulan

--

-

pemakaian laban kebun bibit:

p.

1. untuk produksi

Rp 3.000.000 jha/tahun

2. untuk promosi dan produksi

Rp 4.000.000/ha/tahun
-

pemakaian green house/late house:
Rp

5.000/m2 /bulan

a) atap paranet

Rp

1.750/m2 /bln

b) atap fiber

Rp

2.250/m 2 /bln

1. di pusat promosi
2. di kebun bibit

q.

pemakaian
Ragunan :

lahan

Taman

Anggrek

I. pemakaian lahan taman anggrek Rp
ragunan

400.000/kav/bulan

2. masuk kawasan taman anggrek
ragunan:

r.

a) mobil

Rp

2.000/mobil/skl masuk

b) motor

Rp

c) orang

Rp

1.000/mobil/skl masuk
1.000/ orang/ ski masuk

a) konsultasi

Rp

7.500jkunjungan

b) pemeriksaan sampel (nama)

Rp

15.000/ contoh

pemakaian hasil fasilitas perlindungan
tanaman:
1. Klinik tanaman

8127
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c) pemeriksaan sampel (penyakit)

Rp

50.000/contoh

a) perawatan/pemangkasan
tanaman

Rp

10.000/pohon

b) penyemprotan tanaman buah

Rp

10.000/pohon

c) penyemprotan tanaman hias

Rp

5.000/m 2

d) infus tanaman

Rp

5.000/pohon

2. Jasa pengendalian organism

Rp 9.000/m 2 /bln

s.

pemakaian kios olahan pangan

t.

Pemakaian Pusat Latihan Pertanian
Klender dan Fasilitasnya
1. sewa ruang pertemuan (kapasitas Rp 300.000 /hari
60 orang)
2. sewa ruang pertemuan (kapasitas Rp
500 orang)

1.000.000 /hari

3. penggunaan alat pengolahan
a) alat penepung

Rp

1.200/kg

b) alat pengolahan instan

Rp

13.000/kg

c)

u.

v.

san

buah Rp

200/cup

pemakaian tempat penimbunan hasil
hutan
1.000/m2 /hari

1. ruang tertutup

Rp

2. ruang terbuka

Rp 500/m2 /hari

Pemakaian sarana/fasilitas kehutanan

w.

alat pengolahan
(cup 240 ml)

Rp

250.000/hari

1. Pengeringan kayu

Rp

200.000/m 3

2. Pengawetan kayu

Rp

200.000/m 3

forklift

Pemakaian peralatan pengeringan,
pengawetan dan pengolahan kayu

3. Pengolahan kayu
a)

penyerutan kayu

b) penggergajian

8128

60.000/m 3
Rp 60.000/m 3

Rp

--
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x.

y.

-

Pemakaian
peralatan
pengujian
pengawetan
pengeringan kayu:

untuk
dan

1. Pengawetan

Rp

3.000jm 3

2. Pengeringan

Rp

2.000jm 3

3. Jenisjkualitas kayu

Rp

3.000jm 3

Rp

20.000jeontoh

Rp

20.000jeontoh

I)). dalam kaleng

Rp

20.000 j eontoh

2)). kemasan lain

Rp

20.000jeontoh

Rp

100.000 j eontoh

Pelayanan pemakaian laboratorium
uji mutu pertanian:
1. uji organopoleptik:

a)

sayur-sayuran segar

b) buah-buahan segar
c)

hasil olahan:

2. uji komposisi nutris
a)

kadar lemakj SNI Soklet

b) kadar seratjSNI Ekstrasi

Rp 60.000jeontoh

c)

Rp

75.000jeontoh

Rp

50.000 j eontoh

kadar proteinj SNI Soklet

d) kadar abujSNI Soklet
e)

kadar air j SNI Oven

Rp

50.000 j eontoh

f)

kadar total gulajHPLC

Rp

250.000jeontoh

g)

kadar
Serol

karbohidratj SNI

Luft Rp

60.000 j eontoh

h) kadar fruktosajHPLC

Rp

300.000 j eontoh

i)

kadar glukosajHPLC

Rp

300.000 j con toh

j)

SaehrosajHPLC

Rp

300.000 j eontoh

k) vitamin C" SNI Titrasi

Rp 75.000 j eontoh

I)

vitamin BjHPLC

Rp

300.000 j con toh

m) vitamin B12jHPLC

Rp

300.000 j eontoh

n) vitamin AjHPLC

Rp 300.000jeontoh

0)

Rp

vitamin D jHPLC

_.-

300.000 j eontoh

3. uji residu pestisida
a) metode
GC
organophosphate,
organoehlorin,piretroid
golongan lain
b) metode HPLC
4. uji mikrobiologi:

8129

(Gol Rp

100.000 j enthj gol

atau
Rp

1.000.000 j enthj gol

--
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a) Escherisia coli

Rp 60.000jcontoh

b) Total plate count (TPC)

Rp

50.000 j contoh

c) Salmonella

Rp

75.000jcontoh

d) Stafilococcus

Rp

75.000jcontoh

e) MPN Coliform

Rp

50.000jcontoh

a) Besi (Fe) j AAS

Rp

150.000jcontoh

b) Kalsium (Ca) j AAS

Rp

150.000jcontoh

c) Seng (Zn) j AAS

Rp

150.000 j contoh

d) Tembaga (Cu) j AAS

Rp

150.000jcontoh

e) Timbal (Pb)j AAS

Rp

200.000jcontoh

f) Cadmium (Cd) j AAS

Rp

200.000 j contoh

.

5. uji kandungan mineral dan logam
berat

6. uji formulasi pestisida
a) metode tritasi

Rp 300.000 j contoh

b) metode HPLC

Rp

500.000 j contoh

c) metode GC

Rp

400.000 j contoh

Rp

Rp 15.000jcontoh

7. Pengujian benih tanaman pangan
dan holtikultura
a) pengujian
pangan

standar

tanaman

l)).Padi, jagung

2)).Kacang
tanah,
kacang Rp
hijau,kacang kedelai
b) pengujian
pangan

ulang

Rp 15.000jcontoh

--

tanaman

.-

Rp

Rp 15.000jcontoh

c) pengujian standar tanaman horti Rp

Rp 15.000jcontoh

1)) .
2)) .

Padi, jagung
Kacang
tanah,kacang
hijau,kacang kedelai

1)). Kacang-kacangan

Rp Rp 15.000jcontoh

2)). Sayuran buah

Rp Rp 15.000jcontoh

3)) .

Sayuran buah (pengujian Rp
bakteri)

80.000 j contoh
.. -

8. Uji bahan tambahan
a)

pemanis buatanjHPLC

b) pemutih (chlorin) j SNI

8130

Rp

300.000 j contoh

Rp

100.000 j contoh
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z.

Pengukuran
hutan:

dan

pengujian

hasil

Besaran tarif retribusi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 41 ayat (5)
ditetapkan sebagai berikut :

aa.

1. Kayu Bulat

Rp

5.000/m 3

2. Kayu Olahan

Rp

lO.OOO/m 3

3. Rotan

Rp

lO.OOO/ton

4. Getah/Darnar

Rp

50.000/ton

mobil

Rp

2.000/mobil/sekali masuk

b) motor

Rp

1.000/motor/sekali masuk

Rp

1.000/org/ sekali masuk

Rp

1.000/m2 /bu]an

Rp

250.000/hari

Rp

750.000/hari

pemakaian fasilitas
kota/hutan wisata :

kehutanan di

1. Masuk hutan kota/hutan wisata:

a)

c)

orang
-

2. Sewa lapak tanaman hias
3. Pemanfaatan
Jasa
Hutan/ Hutan Kota:
a)

Langsung

Pre-wedding

b) Shooting

bb. pemakaian temp at pelelangan ikan
dihapuskan
cc.

Penjualan benih ikan disesuaikan dengan harga pedoman

dd. Penjualan bibit ternak disesuaikan dengan harga pedomc.n
ee. Penjualan bibit/hasil kebun disesuaikan dengan harga pedoman
ff.

Penjualan produk biopestisida dan agens hayati disesuaikan dengan harga
Pedoman
-

8131
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D. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBUDAYAAN DAN PERMUSEUMAN

a.

Tempat untuk Rekreasi :
1.Museum:
a) dewasa I umum
b) mahasiswa
c) anak-anak Ipelajar
d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah
e) rombongan (dewasal umum, mahasiswa,
anak-anak Ipelajar minimal 30 orang)
diberikan potongan 25%)
2.Pelataran Cawan Monumen Nasional :
a) dewasa I umum
b) mahasiswa
c) anak-anak Ipelajar
d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah
e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga
puluh) orang diberikan keringanan 25%
(dua puluh lima persen).
3.Pelataran Puncak Monumen Nasional :
a) dewasa I umum (17 tahun keatas)
b) mahasiswa
c) anak-anak Ipelajar
d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah
e) rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga
puluh) orang diberikan keringanan 25%
(dua puluh lima persen).
4. Taman Arkeologi Onrust :
a) Dewasal umum
b) Mahasiswa
c) anak-anak Ipelajar
d) rombongan Tamu Negara/Pemerintah
e) Rombongan dengan jumlah minimal 30 (tiga
puluh) orang diberikan keringanan 25%
(dua puluh lima persen
5. Pemakaian lokasi untuk shooting film,
Rekaman dan sejenisnya
b. Pemakaian plaza, ruangan dan taman
c. Pemakaian ruang serbaguna :
1. Museum
2. Balai Latihan Kesenian :
Umum
3. Pemakaian Gedung Nyi Ageng
d. Pemakaian Gedung Pusat Kesenian Jakarta
pertunjukan kesenian :
1. Gedung Teater Kecil
2. Gedung Teater Besar

8132

Rp
Rp
Rp
Rp

5.000lorang
3.000lorang
2.000 I orang
°lorang

Rp
Rp
Rp
Rp

5.000 I orang
3.000 I orang
2.000lorang
Olorang

Rp
Rp
Rp
Rp

10.0001orang
5.000 I orang
2.000lorang
Olorang

Rp
Rp
Rp
Rp

50001 orang
3000lorang
2000lorang
Olorang

Rp

1.500.000,OO/hari

Rp

1.000.000/hari

Rp

1.000.000/8 jam

-

Rp
500.000/hari
Rp
Taman Ismail Marzuki untuk
Rp 3.000.000 I pemakaian
Rp 30.000.000 I pemakaian
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3. Gedung Graha Bhakti Budaya

Rp

5.000.000 j pemakaian

4. Gedung Kesenian Jakarta
Rp 5.000.000jpemakaian
O,-jhari
5. Gedung Miss Tjitjih
Rp
0,- jhari
6. Gedung Wayang Orang Bharata
Rp
O,-jhari
Rp
7. Laboratorium Tari Condet
0,- jhari
Rp
8. Perkampungan Budaya Betawi
0, - j pemakaian
Rp
9. Gedung Balai Latihan Kesenian
10.Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang bersifat sosial dan mendapat
rekomendasi dari pejabat instansi terkait, diberikan keringanan tarif sebesar
50% (lima puluh persen).
11.Untuk kegiatan pertunjukan kesenian yang mendapat rekomendasi dari
Pemerintah Daerah dapat dibebaskan dari tarif pelayanan.

8133
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F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERHUBUNGAN
a.

---

Pengujian kendaraan bermotor:
1. mobil barang, mobil bus
dan kendaraan khusus

Rp

87.000jkendaraanj
6 bulan

kereta tempeljgandengan

Rp

87.000jkendaraanj
6 bulan

2. mobil penumpang umum kendaraan
jenis keempatjkendaraan bajai

Rp

3. mobil penumpang umum

Rp

71.000jkendaraanj
6 bulan
62.000 jkendaraanj
6 bulan

4. pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak
dipungut retribusi pengujian kendaran bermotor.
5. apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap tidak lulus
uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai
pemohon baru.
6. kendaraan yang berada di Jakarta untuk menumpang uji dikenakan retribusi
sebesar 1 kali tarif kendaran uji.
7.Penyediaan Sarana Pangkalan
Umum
a) Sarana pangkalan taksi
b) Sarana pangkalan kajen IV

b.

--

Kendaraan
Rp

5.000jkendaraanjbulan

Rp

4.000 jkendaraanjbulan

Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang:
1. mobil bus antarkota di terminal penumpang:
a) mobil bus non ekonomi

Rp

b) mobil bus ekonomi (bus lambat)

Rp

2.000 jkendaraanj sekali
masuk
1.000 jkendaraanj sekali
masuk

2.mobil bus dalam kota diterminal penumpang:
a) mobil bus besar

Rp

b) mobil bus tingkatj gandengjtempel

Rp

c) mobil bus sedang

Rp

d) mobil bus kecil

Rp

500 j kendaraanj sekalim
asuk
500 jkendaraanj sekali
masuk
500 j kendaraanj sekali
masuk
500 jkendaraanj sekali
masuk

3. masuk pelataran di terminal mobil barang:
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a) truck, traktor tanpa kereta tempelan

Rp

2.000jsekali masuk

b) tronton

Rp

2.000jsekali masuk

c) gandengan

Rp

2.000jsekali masuk
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d) kereta

Rp

2.000/sekali masuk

e) light truck

Rp

1.000/sekali masuk

f) truck kecil

Rp

1.000/ sekali masuk

a) truck, traktor tanpa kereta tempelan

RP

5.000/kendaraan/hari/
malam

b) tronton

Rp

c) gandengan

Rp

5.000/kendaraan/hari/
malam
3.000/kendaraan/hari/
malam

d) kereta

Rp

3.000/kendaraan/hari/
malam

e) light truck

Rp

2.000/kendaraan/hari/
malam

f) truck kecil

Rp

2.000/ kendaraan/hari/
malam

4. tempat menginap di terminal mobil barang:

c.

..-

Pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus:
1. kios pedagang makanan/minuman,
majalah/koran di terminal bus antar kota
1. kios pedagang makanan/minuman,
majalah/koran di termina bus dalarn kota
yang berdampingan dengan termina bus
antar kota dan pool bus
2. kios pedagang makanan/minuman,
majalah/koran di terminal bus dalam kota
dan terminal mobil barang

Rp

30.000/m 2 /bulan

Rp

20.000/m 2 /bulan

Rp

15.000/m2 /bulan

3. peturasan di terminal busantar kota/dalarn
kota
4. pemakaian loket karcis kendaraan bus
antar kota
5. pemakaian fasilitas terminal antar kota
(peron)

Rp

1.000/ orang

Rp

1. 00.000 /perusahaan

otobus/bulan
Rp

ｾＩｏ Ｏｯｲ｡ｮｧ

1. penginapan awak kendaraan

Rp

5.000/orang/hari

2. penyimpanan barang

Rp

15/kg/hari

3. ruang kantor

Rp

30.000/m 2 /bulan

Rp

1.000/ orang

Pemakaian fasilitas terminal mobil barang;

d.

4. peturasan

e.

Pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar Rp
jemput dalam areal terminal

8135
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f.

Pemakaian pool kendaraan
I.mobil bus:
a) bus besar

Rp

3.000 jkendaraanjhari

b) bus sedang

Rp

1.500 jkendaraanjhari

c) bus kecil

Rp

1.000 j kendaraan jhari

2. mobil antar jemput

Rp

1.000jkendaraanj2 jam
--

.-

g.

Pemakaian mobil derek (atas permintaan pemilik kendaraan):
1. mobil penumpang (sedan, jeep, station
wagon), mobil barang (pick up, mobil box,
light truck dan sejenisnya) dan mobil bus
kecil (mikrolet, APK dan sejenisnya):
a) sampai dengan 10 kilo meter

Rp

20.000 j kendaraan

Rp

35.000 jkendaraan

c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter Rp
dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter
berikutnya
2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat,
bus tempel) dan mobil barang (truck, kereta
penarik,
tempelanj gandengan,
kereta
tempelan, kereta gandengan dan kendaraan
khusus):
a) sampai dengan 10 kilo meter
Rp

10.000jkendaraan

b) 10 kilo meter sampai dengan 20 kilo meter

80.000jkendaraan

c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter RP
dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter
berikutnya
3. penginapan dan penyimpanan kendaraan Rp
yang diderek karena melanggar rambu larang
parkir

20.000 jkendaraan

500.000jharij
kendaraan

Sewa tanah area pelabuhan milik pemerintah daerah
1. untuk bangunan-bangunan Industri galangan Rp
dan dockkapal persewaan tanah pelabuhan
industri Rp
bangunan-bangunan
2. untuk
perusahaan-perusahaan persewaan tanah
pe1abuhan
3. untuk kepentingan lainnya
Rp

l.

45.000 jkendaraan

Rp

b) 10 kilo meter s.d 20 kilo meter

h.

-

50.000jm2 jtahun
IO.000jm 2 jthn

10.000jm2 jtahun

Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian dan Perkapalan pada Pelabuhan milik
Pemerintah Daerah

8136
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1. Jasa labuh:
a) Kapal yang melakukan kegiatan di
pelabuhan umum:
1) kapal yang melaksanakan kegiatan niaga:
a)kapal angkutan laut luar negeri

US$

20/GT/kunjungan

b) kapal angkutan laut dalam negeri

Rp

5000/GT/kunjungan

c)kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis

Rp

1000/ GT/ kunjungan

d)kapal melakukan kegiatan tetap di
perairan pelabuhan:
1) kapal angkutan laut dalam negeri

Rp

2.000/GT/bulan

Rp

1.000/GT/bulan

a) kapal angkutan laut luar negeri

US$

5/GT/kunjungan

b) kapal angkutan laut dalam negeri

Rp

c) kapal pelayaran rakyat/kapal perin tis

Rp

1.000/GT/
kunjungan
500/ GT/ kunjungan

US$

5/GT/kunjungan

2) kapal angkutan laut dalam negeri

Rp

5.000 /GT/kunjungan

3) kapal perikanan

Rp

1.000/ GT/kunjungan

a) kapal angkutan laut luar negeri

US$

0.50 /GT/ etmal

b) kapal angkatan laut dalam negeri

Rp

1.000/GT/ etmal

c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis

Rp

500/GT/etmal

US$

0.3/GT/etmal

b) kapal angkutan laut dalam negeri

Rp

500/ GT/ etmal

c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis

Rp

200/ GT/ etmal

a) kapal angkutan laut luar negeri

US$

0.10 /GT/ etmal

b) kapal angkatan laut dalam negeri

Rp

1.000/GT/etmal

c) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis

Rp

500/GT/etmal

2) kapal pelayaran rakyat/ kapal
perintis
2) kapal tidak melaksankan kegiatan niaga:

b) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga
untuk kepentingan sendiri dan Terminal
khusus:
1) kapal angkutan laut luar negeri

2. Jasa tambat
a) kapal yang melakukan kegiatan di
pelabuhan umum
1) tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)

2) tambatan breatsting, dolphin,
pelampung
a) kapal angkutan laut luar negeri

3) tambatan pinggiran/talud

8137
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b) kapal yang melaksanakan kegiatan di
terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)
dan di terminal khusus:
1) kapal yang mengangkut bahan baku,
Rp
hasil produksi dan peralatan penunjang
produksi untuk kepentingan sendiri
2) kapal yang mengangkut kepentingan
umum 50 % (lima puluh persen) dari
pendapatan jasa tambat per GT per
etmal.
3.Jasa pelayanan barang

I

500/ GT/ etmal

a) jasa dermaga dibongkar / dimuat
1) barang yang dibongkar/dimuat
melalui pelabuhan umum
a) barang ekspor dan impor

Rp

1.000/ton/m3

Rp

500/ton/m3

Rp

! 500/ton/m 3

1) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya

Rp

1.000/ ekor

2) kambing, babi dan sejenisnya

Rp

b) barang antar pulau:
1) garam, pupuk dan barang
(beras dan gula)

Bulog

2) barang lainnya
c) hewan

2) barang
yang
dibongkar / dimuatan
melalui terminal untuk kepentingan
sendiri (TUKS) dan di pelabuhan khusus
a)barang yang merupakan bahan bal{u
Rp
hasil produksi dan peralatan
penunjang produksi untuk
kepentingan sendiri
b)barang kepentingan umum 50 % (lima
puluh persen) dari pendapatan jasa
dermaga per ton per m 3
b) Jasa penumpukan

\500/ekor

0

j

1) gudang tertutup

Rp

500/ton/m3 /hari

2) lapangan

Rp

500/ton/m3 /hari

a) kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya

Rp

200/ ekor /hari

b) kambing, babi dan sejenisnya

Rp

125/ekor/hari

Rp

5.000/ton/m 3

3) penyimpanan hewan

4.Jasa pelayanan alat
- Sewa alat mekanik/Forklif
5. Pe1ayanan jasa kepelabuhan lainnya
a) Pelayanan terminal penumpang kapallaut

8138
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1) terminal penumpang
a)) penumpang yang berangkat

Rp

2.000/orang

b)) pengantar/penjemput

Rp

2.000/ orang/ sekali
masuk

1) tanda masuk orang

Rp

2) tanda masuk bulanan

Rp

1.000/ orang/ sekali
masuk
25.000/orang/bulan

3) tanda masuk tetap

Rp

200.000/orang/tahun

a)) pick up, minibus, sedan dan jeep

Rp

b)) sepeda motor

Rp

e)l gerobak, eikar, dokar dan sepeda

Rp

4.000/kendaraan &
pengemudi sekali masuk
2.000/ kendaraan / sekali
masuk
1.000 /kendaraan/ sekali
masuk

b) Tanda masuk orang

c) Tanda/Pas masuk kendaraan
1) tanda masuk harian

2) tanda masuk tetap
a)) pick up, minibus, sedan dan jeep

b)) sepeda motor

e)) gerobak, cikar, dokar dan sepeda

Rp

100.000/kendaraan/
bulan

Rp

1.000.000/kendaraan/
tahun
50.000/kendaraan
/bulan

Rp
Rp

! 500.000/kendaraan

Rp

'/tahun
25.000/kendaraan
/bulan

Rp

250.000/kendaraan
/tahun

Rp

5.000/ kapal

Rp

500/GT

Rp

5000/ dokumen

2) dokumen status hukum kapal/pas kedl

Rp

5000/ dokumen

3) sertifikat keselamatan kapal

Rp

5000/ dokumen

6. Penerimaan jasa perkapalan
a) Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan
dengan keselamatan kapal
1) 0 sampai dengan GT 6
b) Penerbitan surat tanda kebangsaan
kapal/pas keeil
c) Penelitian dokumen kepelautan dan
dokumen kap",l selain sertifikat
1) dokumen kepelautan

-

8139

25
j.

Jasa-jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan Penyeberangan.
Surat izin mendirikan bangunan diatas air

Rp

10001 m 2

Rp

40.000/orang

Rp

50.000 I orang

Rp

70.000/orang

1. mobil bus besar

Rp

2. mobil bus sedang

Rp

3. mobil bus kecil

Rp

100.000/kendaraan
Itahun
75.000 I kendaraan
Itahun
50.000/kendaraan
Itahun

3. Tarif retribusi penumpang kapal cepat
a) jarak 0 sampai dengan 20 mil((P. Bidadari,
P. Untung Jawa, P. Pari dan P. Lancang)
b) jarak 20 sampai dengan 35 mil (P.Payung,
P.Tidung, P.Pramuka, P.Kelapa, dan
Resort-Resort)
c) jarak diatas 35 mil(P. Sebira)
k.

1.

Izin trayek:

Pengendalian Lalu Lintas

8140
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G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

a.

b.

Penyelenggaraan pelatihan Hygiene, kesehatan
dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter
perusahaan

Rp

1. 000.000 j paketj

perorang

Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah, Balai
Higiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Balai Hiperkes dan KK) :
1. Air limbah cair (fisika dan kimia)

Rp

500.000jpaket

a) NH 3

Rp

95.000jcontoh

b)

SOz

Rp

95.000jcontoh

c)

NO z

Rp

95.000jcontoh

d)

03

Rp

95.000jcontoh

e)

CO

Rp

95.000jcontoh

f)

Total H-C

Rp

190.000 j contoh

g)

Total partikulat

Rp

120.000 j contoh

h)

PM

Rp

190.000 j contoh

i)

PM 2.5

Rp

190.000 j contoh

j)

H2S

Rp

95.000jcontoh

k)

Pb

Rp

190.000 j contoh

I)

Kebisingan

Rp

75.000jcontoh

Rp

75.000 j contoh

Rp

410.000jcontoh

Rp

410.000jcontoh

Rp

410.000jcontoh

2. Udara ambien

-10

m) Getaran
3. Udara emisi
a) Ammonia (NH3)
b) Gas Chlorin (CL2)
c) Hidrogen Clorida (HCL)
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d) Hidrogen Fluorida (HF)

Rp

410.000jcontoh

e) Nitrogen Oksida (N02)

Rp

410.000jcontoh

f) Opasitas

Rp

410.000jcontoh

g) Partikel

Rp

410.000jcontoh

h) Sulfur Dioksida (S02)

Rp

410.000jcontoh

i) Total Sulfur Tereduksi (H2S)

Rp

410.000jcontoh

j) Air Raksa (Hg)

Rp

410.000jcontoh

k) Arsen (AS)

Rp

410.000jcontoh

1) Antimon (Sb)

Rp

410.000jcontoh

Rp

410.000jcontoh

Rp

410.000jcontoh

Rp

410.000jcontoh

Rp

75.000jcontoh

Rp

75.000 j contoh

Rp

75.000 j contoh

Rp

75.000jcontoh

Rp

75.000 j contoh

Rp

75.000 j contoh

1) Alkohol

Rp

190.000 j contoh

2) Acrylonitril

Rp

190.000 j contoh

3) Acrylic acid

Rp

m) Kadmium (Cd)
n) Seng (Zn)
0) Timah hitam (Pb)

14.

Faktor Lingkungan Kerja
a) Fisika : Lingkungan Kerja
1) Kebisingan
2) Pencahayaan
3) Iklim Kerja
4) Radiasi sinar UV
5) Gelombang Ekektromagnetik
6) Getaran
b) Kimia lingkungan kerja :
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-

4) Asam nitrat

Rp 95.000/contoh

5) Asam sulfida

Rp

6) Asam sulfat

Rp 95.0001 contoh

7) Asam cianid

Rp 95.000/contoh

8) Asam clorida

Rp

9) Ammonia

Rp 95.000/contoh

10) Alumunium

Rp

190.0001 contoh

11) Arsen

Rp

190.0001 contoh

12) Asbes

Rp

190.000/contoh

13) Benzene

Rp

190.000/contoh

14) Besi

Rp

190.000/contoh

15) Butadien

Rp

190.0001 contoh

Rp

J90.000/contoh

Rp

190.0001 contoh

Rp

190.000/contoh

Rp

190.000/contoh

Rp

190.0001 contoh

I--

16) Butana
17) Cobalt
18) Chromium
19) Chloroform
20) Cadmium
21) Debu carbon
22) Karbon monoksida

23) Karbon dioksida

8143

95.000/contoh

95.0001 contoh

Rp 'J5.000/contoh
Rp

95.0001 contoh

Rp

190.0001 contoh

24) Klorin

Rp 95.0001 contoh

25) Mangan

Rp

190.0001 contoh

26) Merkuri

Rp

190.0001 contoh
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27) Nikel

Rp

190.000/contoh

28) Nitrogen dioksida

Rp

95.000/contoh

29) Ozon

Rp

95.000/contoh

30) Sulfur dioksida

Rp

95.000/contoh

31) Tembaga

Rp

190.0001 contoh

32) Timbal

Rp

190.0001 contoh

33) Toluene

Rp

190.0001 contoh

Rp

190.000/contoh

Rp

190.000/contoh

Rp

40.000/orang

Rp

40.000/orang

Rp

40.000/orang

34) Xylene
35) Zink

_.
5. Pemeriksaan Kes:,:hatan Kerja
a) Pemeriksaan kehilangan Daya dengar
b) Pemeriksaan fungsi paru
c) Pemeriksaankesehatan umum

USD 1001 orangl bulan

d) Perpanjangan IMTA

Dapat: dibayarkan dengan
rupiah berdasarkan nilai kurs
yang berlaku pada saat
pembayaran Retribusi o1eh
Wajib Retribusi.

GUBERNUR PROVINSl DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

BASUKl T PURNAMA
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LAMPlRAN III:

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN JITAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEKERJAAN UMUM

a.

Pemakaian alat-alat besar dan/atau penunjang:
1. Ongkos angkut direksi keet/ gudang lapangan (pp)

Rp

2. direksi keet (kontainer) ukuran 1,5m x 4m

Rp

3. direksi keet (kontainer) ukuran 2m x 6 m
4. gudang lapangan, paling singkat 30 Hari
5. mesin gilas 1,5 sampai dengan 10 ton,min 2 hari
6. mesin gilas 10 sampai dengan 18 ton,min 2 hari
7. dump truck kecil
8. dump truck besar
9. excavator kecil,Pemakaian paling singkat 2 hari
10. excavator besar,Pemakaian paling singkat 2 hari
11. shovelloader,Pemakaian paling singkat 2 hari
12. Mini excavator, pemakaian paling singkat 2 hari
13. Low Bed Trailer
14. Dump Truck Tronton
15. Tyre Roller, pemakaian paling singkat 2 hari
16. Aspalt Finisher, pemakaian paling singkat 2 hari
17. Dragger Phonton
b.

-

700.000/buah

21. 000 / hari (paling
singkat 30 hari)
Rp 74.000/hari (paling
singkat 30 hari)
Rp
30.000/hari
Rp
188.000/hari
Rp
223.500/hari
Rp
316.000/hari
Rp
477.000/hari
Rp
856.000/hari
Rp 1.500.000/ hari
Rp
889.000/hari
..Rp
700.000/hari
Rp 1.000.000/hari
Rp 1.000.000/hari
Rp
800.000/ hari
Rp
850.000/hari
Rp
800.000/hari

Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi:
1. pekerjaan sondir dan pengeboran:
a) sondir q.c 150kg/cm2 atau paling dalam 25 m

Rp

200.000/titik

b) sondir q.c 400kg/cm2 atau paling dalam 25 m

Rp

1.250.000/titik

c) pengeboran tanah sampai kedalaman paling Rp
dalam 10 m

500.000/titik

d) pengeboran tanah dengan mesin :
1) sampai dengan 10 m

Rp

52.500/m

2) lebih dari 10 m sampai dengan 20 m

Rp

63.500/m

3) lebih dari 20 m sampai dengan 30 m

Rp

74.000/m

4) lebih dari 30 m sampai dengan 40 m

Rp

84.250/m

5) lebih dari 40 m sampai dengan 50 m

Rp

99.125/m

6) lebih dari 50 m sampai dengan 60 m

Rp

120.400/m

7) lebih dari 60 m sampai dengan 70 m

Rp

141.750/m

8) lebih dari 70 m sampai dengan 80 m

Rp

184.125/m

Rp

232.000/ titik

2. pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan
bor tangan maximal kedalaman 10m
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Rp

46.000jcontoh

4. standard penetration test

Rp

46.000jcontoh

5. pengeboran aspal beton (hotmix)

Rp

100.000jtitik

6. test pit dan penutupan

Rp

200.000jcontoh

3. pengarnbilan contoh tanah dengan bor mesin

7. kepadatan lapangan I'd tanahjbatuan
a) kepadatan
lapangan
selongsong (ring)

I'd

dengan

Rp

46.000jcontoh

b)kepadatan
lapangan
konus pasir (sand cone)

I'd

dengan

Rp

46.000 j con toh

a) CBR on Place Sirtu

Rp

75.000jtitik

b) CBR on Place Makadam

Rp

75.000jtitik

c) CBR on Place Tanah Dasar

Rp

75.000jtitik

d)DCPTanah

Rp

75.000jtitik

9. benkelmen beam

Rp

l20.000jtitik

10. kekasatan permukaan (skid resistance)

Rp

50.000 jtitik

8. pengujian mutu (quality control)

11. tegangan geser (lapisan antara hotmixjbatu alam Rp

27.500jcontoh

Rp

23.500jcontoh

12. pemecahan batu kalijkapur

--

13. pengeboran beton:
a)kedalaman sampai dengan 10 cm

Rp

225.500jtitik

b)kedalaman lebih dari 10 cm sampai
dengan 20 cm

Rp

451.000jtitik

c) kedalaman lebih dari 20 cm sampai

Rp

676.500 jtitik

dengan 30 cm
Rp

22.000jcontoh

1) triaxial

Rp

Il0.000jcontoh

2) .konsolidasi

Rp

l40.000jcontoh

3) direct shear

Rp

54.000 j contoh

4) unconfined

Rp

30.870jcontoh

5) hidrometer

Rp

80.000 j contoh

6) analisis saringan

Rp

30.000 j contoh

7) atterberg limit

Rp

65.000 j contoh

8) berat jenis

Rp

20.000 j contoh

9) berat isi

Rp

15.000jcontoh

10) kadar air

Rp

15.000 j contoh

14. pemotongan beton
15. pemeriksaan, jalan, jembatan dan
pengairan:
a) pemeriksaan contoh tanah.
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11) permeability

Rp

82.000/contoh

12) shrinkage limit

Rp

56.000/ contoh

13) percobaan pemadatan

Rp

150.000/contoh

14) percobaan CBR laboratorium

Rp

94.550/contoh

1) percobaan mix design beton

H.p

364.000/ contoh

2) slump test (3 x percobaan)

Rp

36.500/contoh

3) kuat tekan kubus/ silinder/paving block

Rp

10.000/ contoh

Rp

135.000/ contoh

1) test kualitas sirtu

Rp

275.000/ contoh

2) test kualitas macada

Rp

200.000/contoh

3) test kualitas spleet, screening (hotmix)

Rp

250.000/ contoh

4) test kualitas spleet (beton)

Rp

200.000/contoh

5) test abu batu

Rp

150.000/contoh

6) pemeriksaan index kepipihan

Rp

50.000/ contoh

1) test kualitas pasir pasang

Rp

50.000/contoh

2) test kualitas pasir beton

Rp

110.000/ contoh

3) pemeriksaan pasir untuk konstruksi jalan

Rp

100.000/contoh

I) mix design hotmix

Rp

500.000/ contoh

2) mix design hotmix dan additive

Rp

600.000/ contoh

3) test job mix aspal beton

Rp

300.000/contoh

4) density hotmix

Rp

100.000/contoh

1) pemeriksaan aspal emulsi

H.p

400.000/ contoh

2) pemeriksaan aspal cair

Rp

375.000/contoh

3) pemeriksaan aspal semen

Rp

350.000/ contoh

4) sieve test aspal emulsi
5) storage stability 24 hour aspal emulsi

Rp

50.000/ contoh

Rp

50.000/ contoh

6) cement mixing aspal emulsi

Rp

50.000/ contoh

7) kinematik viscositas aspal

Rp

60.000/ contoh

8) pemeriksaan kadar air aspal (hotmix)

Rp

120.000/contoh

9) pemeriksaan asbuton/ micro asbuton

Rp

270.000/contoh

10) ekstraksi asbuton/ micro
dengan asbuton

Rp

160.000/contoh

--

b) pemeriksaan beton:

c) pemeriksaan kualitas semen
d) pemeriksaan batuan:

e) pemeriksaan pasir:

f) pemeriksaan aspal beton (hotmix):

-

g) pemeriksaan kualitas aspal:

-

dengan cara destilasi
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h) pemeriksaan kadar gilsonite

Rp

100.000/contoh

i) pemeriksaan berat jenis semen

Rp

21.000/ contoh

j) pemeriksaan gravity maximum mixture
hotmix (gmm)

Rp

60.000/contoh

Rp

58.500/contoh

1) pemeriksaan air limbah/sungai

Rp

104.000/contoh

m) bor klasifikasi

Rp

140.000/titik

n) cone penetrometer

Rp

56.000/titik

0) kualitas tanah

Rp

275.000/contoh

p) proktor

Rp

150.000/contoh

q) shallow boring

Rp

50.000/titik

1') geo listrik

Rp

l65.000/titik

s) seismic per meter rentang

Rp

t) tvane test

Rp

u) kuat tekan dengan hammer test

Rp

16.800/meter
rentang
18.000/meter
rentang
5.000/titik

v) wheel tracking test

Rp

550.000/contoh

w)indirect tensile modulus test UTM

Rp

500.000/ contoh

Rp

70.000/contoh

k) pemeriksaan air bersih

-

UMATA
x) kuat tarik besi beton sampai dengan 25 mm
16. Biaya mobilisasi pekerjaan lapangan
a) Mobilisasi quality control:
Rp

130.000/3 titik

a)) CBR On Place Sirtu

Rp

195.000/10 titik

b)) CBR on Place macadam

Rp

195.000/10 titik

c)) CBR On Place Hotmix

Rp

130.000/15 titik

d)) CBR On Place Tanah Dasar

Rp

195.000/15 titik

3) benkelman beam

Rp

195.000/10 titlk

4) kekasatan permukaan (Skid Resistance)

Rp

130.000/15 titik

5) pengeboran beton

Rp

130.000/10 titik

6) kepadatan lapangan

Rp

130.000/15 titik

7) shallow boring

Hp

130.000/10 titik

8) Kuat tekan dengan Hammer test

Rp

130.000/30 titik

1) sondir Ringan (kapasitas 2,5 toni)

Rp

195.000/2 titik

2) bor dangkal (bor tangan)

Rp

195.000/2 titik

3) sondir berat (kapasitas 10 toni)

Rp

390.000/1 titik

1) test pit dan penutupan
2) pengujian mutu (Quality Control):

b) Mobilisasi colecting data mekanika tanah:
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c.

4) bar dalam (bar mesin)

Rp

390.000/1 titik

5) bar klasifikasi

Rp

130.000/10 titik

6) cone penetrometer

Rp

130.000/15 titik

7) geo listrik

Rp

130.000/15 titik

8) seis mic per/m/rentang

Rp

9) vane test

Rp

130.000/100 m
rentang
100.000/2 titik

Pemakaian peralatan ukur dan Mobilisasi:
Rp
1. Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control)
Saluran bentangan lebih kecil atau
sarna
dengan 3 m

710/m

2.Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control)
saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 m

Rp

765/ m

3.Pengukuranjalan (Profile, Uitzet & Peil Control)

Rp

710/ m

4. Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet & Peil Control)
jalan lebar lebih besar dari 10 m

Rp

765/ m

5. Pengukuran (Collecting Data, Uitzet &
Peil Control) peillantai bangunan, peil banjir

Rp

350/ rn 2

6.Pengukuran waduk / situ (Collecting Data,

Rp

400/ rn 2

Rp

480.000/1 buah
jembatan

Jalan lebar lebih kecil atau sarna dengan
10 m

Uitzet Dan Peil Control)
7. Pengukuran jembatan (Profile, Uitzet&
Peil Control)
8. Mobilisasi pengukuran:
Rp
a) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control)
saluran bentangan lebih kecil atau sarna deng
3m
Rp
b) Pengukuran (Profile, Uitzet & Peil Control)
saluran/ Kali bentangan lebih besar dari 3 rn
c) Pengukuran Jalan (Profile, Uitzet,Peil Control) Rp
jalan lebar lebih kecil atau sarna dengan
10m
Rp
d) Pengukuran jalan (Profile, Uitzet &

130.000/1.000 rn'

130.000/1.000 m

--

130.000/1.000 rn

130.000/1.000 rn

Peil Control) jalan lebar lebih besar dari 10 m
e) Pengukuran (Collecting Data,Uitzet &
Peil Control) peillantai bangunan,peil banjir

Rp

130.000/
0-10.000 m 2

f) Pengukuran waduk/situ (Collecting

Rp

130.000/
0-10.000 rn 2

Rp

130.000/1buah
jembatan

Data,Uitzet dan Peil Control)
g) Pengukuran jernbatan (Profile, Uitzet& Peil
Control)
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d.

Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap yang
disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Daerah
1. Kabel dan Pipa menggunakan bangunan ducting
utilitas terpadu:
Rp

S.OOO/meter/tahun

1) diameter sampai dengan 300 milimeter

Rp

5.000/ meter / tahun

2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter

Rp

IS.000/meter/
tahun

Rp

10.000/meter

Rp

10.000/meter

Rp

20.000/meter

3) diameter 501 sampai dengan 1000 milimeter

Rp

30.000/meter

4) diameter lebih dari 1000 milimeter

Rp

60.000/meter

3. Bangunan ducting utilitas terpadu, mainhole,
handhole dan bak valve

Rp

400.000/m 3 /
tahun

4. Tiang Mikro Selluler Paling tinggi 15 meter

Rp

1. 000.000/ titik

a) Kabel
b) Pipa :

2. Kabel dan pipa tanpa menggunakan bangunan
ducting utilitas terpadu:
a) Kabel
b) Pipa:
1) diameter sampai dengan 300 milimeter
2) diameter 301 sampai dengan 500 milimeter
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D. TARIF RETRIBUSI
BANGUNAN

PELAYANAN

PENGAWASAN

DAN

PENERTIBAN

Tarif Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
a. Bangunan gedung
Retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung (RPP)
diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/ renavasi
dan pelestarian/ pemugaran dengan ketentuan sebagai berikut:
1. RPP untuk bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara

luas bangunan (L) dengan indeks terintegrasi (It) dan tarif/harga satuan
retribusi bangunan gedung (HSbg) atau dengan rumus :
RPP

=

L x It x HSbg

2. Untuk abyek bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat
atau sulit dihitung mengunakan rumus sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf a), RPP ditentukan sebesar 1,75% (satu kama tujuh
puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai
perhitungan rencana anggaran biaya atau kantrak.
3. Indeks terintegrasi (It) ditentukan berdasarkan hasil perkalian indeks
kegiatan (Ikg), indeks fungsi (If), indeks klasifikasi (Ik), indeks waktu
penggunaan (Iw), dan indeks pengali tambahan (Ipt) atau dengan
rumus:
It

=

Ikg x If x Ik x Iw x Ipt

4. Besarnya indeks kegiatan bangunan gedung (Ikg) ditentukan sebagai
berikut:
a) pembangunan baru sebesar 1,00
b) rehabilitasi/ renavasi
1) rusak sedang sebesar 0,45
2) rusak berat sebesar 0,60
3) pelestarian/pemugaran.
a)) pratama sebesar 0,65
b)) madya sebesar 0,45
e)) utama sebesar 0,30
5. Besarnya indeks fungsi bangunan gedung (If) ditentukan sebagai
berikut:
a) Fungsi hunian sebesar 0,50 kecuali untuk rumah tinggal tunggal
sederhana dan rumah deret sederhana sebesar 0,05
b)
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Fungsi keagamaan sebesar 0,00
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c) Fungsi sosial dan Budaya sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan
gedung kantor milik Negara sebesar 0,00
d) Fungsi usaha sebesar 3,00
e) Fungsi campuran sebesar 4,00
f)

Fungsi khusus sebesar 2,00

6. Besarnya indeks klasifikasi bangunan gedung (Ik) ditentukan
berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian indeks parameter
klasifikasi (Ipk) dengan bobot klasifikasi (Bbt) dengan rumus :
Ik; L: (Ipk X Bbt)
7. Besarnya bobot dan indeks parameter klasifikasi (Ipk) ditentukan
sesuai Tabel I
Klasifikasi

Bobot
(Bbt)

Kompleksitas

0,25

Permanensi

0,20

Risiko
kebakaran

0,15

Zonasi gempa

Kepadatan
bangunan
gedung
Ketinggian
bangunan
gedung

Kepemilikan

0,15

0,10

0,10

0,05

Parameter
Sederhana
Tidak sederhana
Khusus
Darurat
Semi permanen
Permanen
Rendah
Sedang
Tinggi
Zona I j minor
Zona II j minor
Zona III j
sedang
Zona IV j
sedang
Zona V j kuat
Zona VI j kuat
Renggang
Sedang
Padat
Rendah
Sedang
Tinggi
NegarajYayasan
Perorangan
Badan usaha
swasta

Indeks
(Ipk)

Bbtx
Ipk

0,40
0,70
1,00
0,40
0,70
1,00
0,40
0,70
1,00
0,10
0,20

0,100
0,175
0,250
0,080
0,140
0,200
0,060
0,105
0,150
0,015
0,030

0,40

0,060

0,50

0,075

0,70
1,00
0,40
0,70
1,00
0,40
0,70
1,00
0,40
0,70

0,105
0,150
0,040
0,070
0,100
0,040
0,070
0,100
0,020
0,035

1,00

0,050

8. Besarnya indeks waktu penggunaan bangunan gedung (Iw) ditentukan
sebagai berikut :
a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka
pendek maksimum 6 (enam) bulan diberi indeks sebesar 0,40
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b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka
menengah maksimum 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 0,70
c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga)
tahun diberi indeks sebesar 1,00.
9.

Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung
dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu)
kavling/persil ditetapkan untuk masing-masing unit atau blok massa
bangunan gedung.
10. Penetapan indeks terintegrasi untuk bangunan gedung yang memiliki
jumlah lantai dalam 1 (satu) unit atau blok massa bangunan gedung
yang mempunyai bagian-bagian sayap (wing) dengan perbedaan
jumlah lantai/ketinggian, ditetapkan berdasarkan lantai tertinggi.
11. Indeks pengali tambahan (Ipt) ditetapkan sebesar 1,00 kecuali untuk
bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung yang berada atau
terletak di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah
permukaan air, prasarana, dan sarana umum ditetapkan indeks
pengali tambahan sebesar 1,30.
12. Besarnya tarif/harga satuan retribusi Bangunan Gedung (HSbg)
dinyatakan persatuan luas lantai bangunan bangunan gedung yang
nilainya ditetapkan sarna untuk semua jenis dan kategori bangunan
gedung yaitu sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per
meter persegi, kecuali Bangunan rumah tinggal (fungsi hunian
sederhana) berupa rumah tinggal sederhana tunggal dan rumah
tinggal sederhana deret ditetapkan Rp 0,- dengan kriteria :
a) Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian maksimal 2 (dua)
lantai tanpa mezzanine, rongga atap, basement.
b) Luas bangunan dan luas tanah maksimal adalah 100 m'.
c) Kepemilikan bangunan perorangan bukan badan usaha kecuali
apabila kepemilikan perorangan memiliki lebih dari 1 unit
dalam satu lingkungan yang sama.
13. RPP paling sedikit yang dikenakan terbadap pelayanan 1MB
ditetapkan sebesar Rp 500.000.

b. Prasarana bangunan
1.

RPP prasarana bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian
antara volume/besaran dari masing-masing prasarana bangunan (V)
dengan Indeks kegiatan (Ikg) dan tarif/barga satuan retribusi
prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:
RPP

=

V x lkg x HSpbg

2. Untuk obyek prasarana bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang
tidak dapat dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud
pada angka 2) huruf a, RPP ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma
tujuh pulub lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai
perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.
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3.

Besarnya indeks kegiatan prasarana
ditentukan sebagai berikut :
a) pembangunan baru sebesar 1,00

bangunan

(Ikg)

gedung

b) rehabilitasij renovasi
1) rusak sedang sebesar 0,45
2)

rusak berat sebesar 0,60

4.

Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ikg) untuk rumah
tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, bangunan gedung
fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara
ditetapkan sebesar 0,00 (nol), kecuali bangunan gedung milik negara
untuk pe1ayanan jasa umum, dan jasa usaha serta bangunan gedung
untuk insta1asi, dan laboratorium khusus.

5.

Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ikg) rumah tinggal
tunggal sederhana dan rumah deret sederhana ditetapkan 0 (nol)
sebagaimana dimaksud pada huruf 4) hanya berlaku untuk prasarana
bangunan berupa konstruksi perkerasan biasa dan konstruksi
pembatasjpengaman, sedangkan untuk prasarana bangunan diluar
dari
konstruksi
perkerasan
biasa
dan
konstruksi
pembatasjpengaman tetap dikenakan Indeks Kegiatan sesuai jenis
kegiatannya.

6. Besarnya tarifjharga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
(HSpbg) dinyatakan persatuan volume prasarana yang nilainya
ditetapkan sesuai dengan masing-masing jenis prasarana bangunan
gedung sebagaimana tercantum dalam Tabel II.
TabelII _.
No Jenis Prasarana
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Satuan
Vol
m2

Tarif per
satuan
Rp 2.000

1

Konstruksi
perkerasan biasa

2

Konstruksi
perkerasan
khusus

m2

Rp 5.000

3

Konstruksi
pembatasjpenga
manjpenahan

m'

Rp 2.000

4

Posjaga

5

Konstruksi
kolamj reservoir
bawah tanah

unit

Rp 200.000

m2

Rp 10.000

Keterangan
Untuk aktifitas kegiatan
sehari-hari spt
perkerasan halaman,
parkir dan sejenis
Menggunakan konstruksi
khusus spt pelataran peti
kemas, landasan pacu
pesawat, dan sejenis
Termasuk pagar, turap
dan kontruksi penahan
lain yang bersifat mandiri

-

Maks 4 m2 per unit,
selebihnya dianggap
luasan bangunan gedung
Konstruksi mandiri;
termasuk kolam renang,
kolam pengolah limbah
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No Jenis Prasarana

Satuan
Vol

Tarif per
satuan

Keterangan
atau pengolah bahan cair
lainnya.

6

Konstruksi
menara air

unit

Rp 100.000

7

Konstruksi
monumen

unit

Rp 500.000

8

Konstruksi
instalasij gardu

unit

Rp 500.000

9

Konstruksi
penyimpanj silo

m3

10

Konstruksi
menara bakar j
cerobong asap
Konstruksi
monumen

unit

Rp 250.000

unit

Rp 500.000

12

Konstruksi
reklame

unit

Rp 3.000.000

13

Konstruksi
menara jenis
rangka ruang
Konstruksi
menara jenis tiang
tunggal (single
pole)

11

14
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m3

unit

Rp 2.000

Rp 200.000

Rp 2.500.000

Konstruksi mandiri,
maks. 12 m3 per unit;
selebihnya setiap
kelipatan nya dihitung
sebagai 1 unit
Merupakan retribusi
paling sedikit, (apabila
1,75% dari biaya
pembuatan tidak sampai
batas yang ditetapkan)
Termasuk rumah genset;
maks 15 m2 per unit,
selebihnya setiap
kelipatan nya dihitung
sebagai 1 unit
Penyimpan khusus
bahan bakar, semen
curah dan sejenisnya
Konstruksi mandiri.

Merupakan retribusi
paling sedikit, (apabila
1,75% dari biaya
pembuatan tidak sampai
batas yang ditetapkan)
Konstruksi mandiri
(diatas tanah atau
bangunan); maks. 24 m2
per unit; selebihnya
setiap kelipatan nya
dihitung sebagai 1 unit
Luas tapak tumpuan
menara (A) dikalikan
ketinggian menara (H)
Per 1 unit menara
sampai dengan
ketinggian 25 m dihitung
Rp 2.500.000,- menara
dengan ketinggian
melebihi 25 m,
selebihnya dihitung per
unit kelipatannya

12

No Jenis Prasarana
15 Konstruksi
Dinding Penahan
Tanah Mandiri
(Retaining Wall)

Satuan
Vol
m'

Tarifper
satuan
Rp 10.000

Keterangan
Merupakan prasarana
bangunan yang bukan
merupakan bagian
struktur bangunan
dinding basement yang
sifatnya mandiri.

7. Besarnya tarifjharga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
(HSpbg) berupa prasarana penunjang pelaksanaan pembangunan
seperti bedengj direksi keet, pagar proyek yang sifatnya sementara dan
berdiri hanya selama pelaksanaan pembangunan ditetapkan Rp 0,-.

8156

13
E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

a.

Pemakaian tempat pemakaman :
1. Sewa tanah makam untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun
a) blok M.1
b) blok M.Il
e) blok A.I
d) blok A.Il
e) blok A. III

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100.000
80.000
60.000
40.000

a

2. Sewa tanah makam tumpangan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari besarnya retribusi sebagaimana tereantum dalam angka 1.
3. Perpanjangan sewa tanah makam adalah :
a) Tiga tahun pertama 50% (lima puluh persen) dari besarnya
retribusi sebagaimana tereantum dalam angka 1.
b) Tiga tahun berikutnya 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi
sebagaimana tereantum dalam angka 1.
e) Perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud
pada
huruf a) dan huruf b), diajukan paling lama 3 (tiga) tahun
setelah
sewa tanah makam
berakhir dan
apabila tidak
diperpanjang setelah
lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat
digunakan untuk pemakaman ulang.

b.

Pemakasian lokasi Taman Untuk:
1. Shooting film :
a) 1 sampai dengan 2 hari
b) 3 sampai dengan 4 hari
e) 5 sampai dengan 8 hari
d) diatas 8 hari dikenakan biaya
tambahan
2. Bazar, perlombaan, sarasehan,
pameran, aeara ritual dan kegiatan
lainnya:
a) sampai dengan 1.000 m 2
b) 1001 sampai dengan 5.000m 2
e) 5001 sampai dengan 10.000 m 2
d) 10.001 sampai dengan 25.000 m 2
e) 25.000 m 2 keatas
f) setiap penambahan per hari
ditambah biaya 20 % (dua puluh
persen) dari biaya pokok tarif.
3. Pemakaian lokasi taman untuk
perkemahan :
a) pelajar, pramuka, mahasiswa
b) umum.

Rp
Rp
Rp
Rp

1.250.000 Ilokasi.
2. 000. 000 1 lokasi
2.500.000/1okasi
250.000 Ihari/lokasi

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1. 000. 000 1 5haril lokasi
1.500.00015 hari/lokasi
2. 000. 000 15 hari/lokasi
2.500. 000 15 hari/lokasi
3.000.000/5 hari/lokasi

Rp
Rp

1. 000.1 orangl hari
2. 000.1 orangl hari
I
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c.

d.
e.

f.
g.

h.
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4. Penggunaan lokasi taman untuk
bedeng proyek (Direksi Keet) dan
sejenisnya :
a) 0 sampai dengan 15 m 2
b) 16 sampai dengan 30 m 2
c) 31 sampai dengan 50 m 2
d) setiap penambahan 5 m 2 diatas 50
m2
5. Penggunaan lokasi taman untuk
material proyek dan pekerjaan
sejenisnya :
a) sampai dengan 100 m 2
b) 101 sampai dengan 200 m 2
c) 201 sampai dengan 300 m 2
d) Lebih dari 300 m 2
e) Setiap penambahan 10 m 2 diatas
300m2
6. Pemakaian lokasi taman dan jalur
hijau pada titik lubang tiang umbulumbul
Pemakaian Peralatan Pertamanan :
1. Tenda kemah
a. Pelajar dan mahasiswa
1) Ukuran 2 orang
2) Ukuran 6 orang
3) Ukuran 10 orang
b. Umum
1) Ukuran 2 orang
2) Ukuran 6 orang
3) Ukuran 10 orang
2. Tiang umbul-umbul
Pemakaian lokasi kebun bibit Dinas
Pertamanan
Penggunaan bangunan dilokasi taman,
jalur dan kebun bibit :
1. Green House kebun bibit Srengseng,
Ciganjur
2. Rumah kaca Taman Menteng
3. Gedung Pertemuan Taman Langsat
Pemakaian peralatan perawatan jenazah
Pemakaian kendaraan jenazah dan
kelengkapannya :
1. untuk dalam kota
2. untuk luar kota
Pemakaian lokasi taman pemakaman
untuk shooting film:
1. sampai dengan 2 hari

Rp
Rp
Rp
Rp

50.000/ harij10kasi
75.000/ hari/ lokasi
100.000/hari/lokasi
5.000/hari/lokasi

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100.000 /hari/ lokasi
150.000 /hari/ lokasi
250.000 /hari/ lokasi
300.000/ hari/ lokasi
100.000/ hari/lokasi

Rp

3.000/hari/lubang

Rp
Rp
Rp

5.000/hari/unit
7.500/hari/unit
1O.OOO/hari/unit

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10.000/ hari/unit
15.000/hari/unit
20.000/hari/unit
3.000/hari/unit
2.000.000/ hal tahun
-

Rp

1.500/m2 /hari

Rp
Rp
Rp

2.000.000/hari
I.OOO.OOO/hari
75.000/jenazah

Rp
Rp

100. 000 / sekali pakai
I 500/kilo meter

Rp

I.OOO.OOO/lokasi

15

l.

8159

2.3 sampai dengan 4 hari
Rp 1.500.000jlokasi
3. 5 sampai dengan 8 hari
Rp 2.000.000jlokasi
4. lebih dari 8 hari dikenakan biaya
Rp
200.000 jharijlokasi
tambahan
Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monumen Nasional, Areal Taman
Medan Merdeka dan Taman Monumen Soekarno-Hatta Proklamator
Kemerdekaan RI, Plaza Teater Jakarta untuk kegiatan perlombaan,
sarasehan, acara ritual dan sejenisnya :
500.000 jharijlokasi
Rp
1. Luas sampai dengan 1.000 m 2
2. Luas 1.001 sampai dengan 5.000 m'
Rp 1.000.0000 jharijlokasi
3. Luas 5.001 sampai dengan 10.000 m'
Rp 1.250.000 jharijlokasi
4. Luas 10.001 sampai dengan 25.000 m' Rp 1.500.000jharijlokasi
5. Luas lebih dari 25.000 m'
Rp 2.000.000 j hari j lokasi
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F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
a.

Pengangkutan sampah perumahan/rumah
tinggal
1. luas bangunan sampai dengan 70 m 2
2. luas bangunan 71 m 2 sampai dengan 150 m 2
3. luas bangunan 151 m 2 sampai dengan 250
m2
4. luas bangunan 251 m 2 sampai dengan 300
m2
5. luas bangunan 301 m 2 keatas

Rp

0

Rp
Rp
Rp

0
0
0

Rp

0

Rp

0

I

b. Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, bioskop,
empat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon barbershop, panti pijat,
bola sodok, binatu dan lain-lain.
1. kecil (volume sampah sampai dengan 0,75
Rp
3
m /bulanl
2. besar (volume sampah lebih dari 0,76
Rp
3
m /bulan)
c. Pengangkutan sampah minimum 2,5 m 3 dari Rp
okasi
industri,
pusat
pertokoan/ plaza,
lPerkantoran, pasar swalayan, motel, hotel,
lPenginapan, taman hiburan/ rekreasi, rumah
Imakan/restoran, perbengkelan, apartemen
d. Pengangkutan sampah non bahan
Rp

berbahaya beracun

25.000/bln
30.000/bln
40.000/m 3

25.000/m 3

dari rumah sakit, poliklinik
,I

dan laboratorium minimum 1,00 m 3
--

Pengangkutan sampah dari pasar PO Pasar Jaya Rp
ｾＮ

ｾ｡ｮｬｯｫｳｩｐ･､ｧ

Rp

25.000/m3

paling Rp

70.000/m 3

aIr Rp

25.000/m 3

Penyediaan tempat pembuangan/ pemusnahan
fikhir Sampah (TPA sampah).

g.

Penyedotan
sedikit 2 m 3

kakus / tangki

h. Penyediaan lokasi
buangan (LIPAB)

instalasi

septikteng

pengolahan

Pemakaian toilet berjalan
VIP
- Container

--

Rp

400.000/ toilet/ hari

Rp

325.000 /toilet/ hari

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T PURNAMA

8160

I

.,I

.

f.

l.

I
!

20.000/m 3

LAMPIRAN IV:

B.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 ｔｅｾｬＧｲａｎｇ
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum / Khusus Milik Pemerintah Daerah:

I.

TINDAKAN RAWAT JALAN PAGI

1

Pemeriksaan

Rp

10.000

2

Aff Contact Lens

Rp

10.000

3

Edukasi Kelompok per orane

Ro

10.000

4

Inieksi

Rp

10.000

5

Loop Mata

Rp

10.000

6

Patching

Rp

10.000

7

Senam Hamil

Ro

10.000

8

Slit lamp

Ro

10.000

9

Konsultasi Internal

Rp

10.000

10

Pasang spalk kecil

Ro

10.000

11

Suntik TT

Ro

10.000

12

Konsultasi Kosmetik

Ro

10.000

13

MEMORY/MMSE

Ro

10.000

14

MMT

Rp

10.000

IS

Pemeriksaan POSTURE

Ro

10.000

16

ROM

Rp

10.000

17

Auditorv Retrainine

Ro

15.000

18

Ingatan Bahasa

Ro

15.000

19

Klinik Memory

Rp

15.000

20

Sensor-Motorv Retrainine

Ro

15.000

21

Train The Brain

Ro

15.000

22

Visual Retraining

Rp

15.000

23

Babv Gvm

Ro

20.000

24

Cabut Jahitan 0-10 Jahitan

Ro

20.000

25

Chiropraksi

Ro

20.000

26

Dava Tahan

Ro

20.000

27

Ear Toilet

Ro

20.000

28

Eye Toilet Kecil

Ro

20.000

29

Ganti Balutan <10cm

Rp

20.000

30

Inieksi khusus

Ro

20.000

31

Ischiara Test

Ro

20.000

32

Kaustik Tenggorokan

Rp

20.000

33

Keseimbangan dan Koordinasi

-

Ro

20.000

34

Konsultasi Gizi

-

Ro

20.000
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35

Massage (Lokal Area)

Rp

20.000

36

Pasang spalk sedang

Rp

20.000

37

Pelatihan POSTURE

Rp

20.000

38

Pernafasan dan Relaksasi

Rp

20.000

39

Probing

Rp

40

Reflexiologi (tangan & Kakil

Rp

20.000

41

Suntik cyclofe/KB 1 bIn

Rp

20.000

42

Suntik depoprovera/KB 3 bIn

Rp

20.000

43

Vitalisasi Otak (Ikhtisar)

Rp

20.000

44

Inhalasi Terapi

Rp

30.000

45

Terapi Keria (OT)

Rp

30.000

46

Terapi Wicara (ST)

Rp

30.000

47

Aff kateter oleh dokter spesialis

Rp

30.000

48

Babv Massage

Rp

30.000

49

Benda Asing Hidung Tanpa Anastesi

Ro

30.000

50

Benda Asing Telinga Tanpa Anastesi

Rp

30.000

51

Cerumen Prop Tanpa Anastesi

Rp

30.000

52

Energizing (Full Body Massage)

Rp

30,000

53

Eye Toilet Besar

Rp

30.000

54

Fitting bandage lens (1 eve)

Rp

30.000

55

Ganti verban

Ro

30.000

56

Heacting

Rp

30.000

57

Kaustik Telinga

Rp

30.000

58

Mantoux Test (PPD 0,1)

Ro

30.000

59

Manual Terapi (Lokal Area)

Rp

30.000

60

Pasang spalk besar

Rp

30.000

61

Pedagogic

Ro

30.000

62

Perawatan luka

Rp

30.000

63

Pungsi Abses

Ro

30.000

64

Refraksi Dewasa

Rp

30.000

65

Relaksasi (Refleksologi tangan-kaki, leher-oundakl

Ro

30.000

66

Toilet Hidung

Rp

30.000

67

Wound Dressing

Rp

30.000

68

Wound Toilet kecil

Rp

30.000

69

Benda Asing Tenggorokan

Ro

35.000

70

Cabut Jahitan > 10 Jahitan

Rp

35.000

71

Dilatasi fimosis

Ro

35,000

72

Epilasi

Rp

35.000

73

Extraksi Gram/Corp. Alienum Palp

Rp

35.000

74

Ganti Balutan > lOcm

Rp

35.000

8162
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75

Hecting Palpebra

76

Rp

35.000

Injeksi Infra Artikuler

Rp

35.000

77

Normal Dressing

Rp

35.000

78

Refraksi Anak

Rp

35.000

79

Sensory - Integrasi

Rp

35.000

80

Snozelen

Rp

35.000

81

Wound Toilet sedang

Rp

35.000

82

Mf Hecting Kulit

Rp

35.000

83

AffTampon Nasal

Rp

35.000

84

Nektrotomi

Ro

35.000

85

Pemasangan IUD tanpa narkose

Rp

35.000

86

Imobilisasi dengan Elastic Verban

Rp

45.000

87

Chloretvl Spray Sedang

Rp

45.000

88

Facial

Rp

45.000

89

Pemeriksaan + Konsultasi PMS

Rp

45.000

90

Spoeling

Rp

45.000

91

Spoeling mata

Rp

45.000

92

Aspirasi cairan

Rp

45.000

93

Debridement

Rp

45.000

94

Epistaxis Cevere

Rp

45.000

95

Extraksi Gram/Corp. Alienum Kornea

Rp

45.000

96

imobilisasi dengan elastis verban 6 inch

-

Rp

45.000

97

Paket B (snozelen/ sensory-integrasi, stimulasi-terapi)

-

Rp

45.000

98

Paresentase / Miringotomi

Rp

45.000

99

Pengambilan Cairan Lambung

Rp

45.000

100

Wound Toilet besar

Rp

45.000

101

Podofilin / TCA (S)

Ro

50.000

102

Ekstrasi Komedo (S)

Rp

50.000

103

Buka Gips Sesisi

Rp

50.000

104

Chloretvl Spray Besar

Rp

50.000

105

Dacriocystografy

Rp

50.000

106

Dekanulisasi

Rp

50.000

107

Drainage abses

Rp

50.000

108

Eksterpasi Lithiasis

Rp

50.000

109

Insisi

Rp

50.000

110

Kateterisasi

Rp

50.000

III

Pap Smear

Rp

50.000

112

Pemasangan alat persarium

Rp

50.000

113

Pungsi Abses pada waiah

Rp

50.000

114

Pre pungsi

Rp

50.000

8163
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115

Vestibulometri

Rp

50,000

116

Aspirasi perichondritis curicula

Rp

60,000

117

Infus Vit C per kuniungan

Rp

60,000

118

Bouginasi

Rp

60,000

119

Delsoralen Liquid

Rp

60,000

120

Ekstrasi Komedo (B)

Rp

60,000

121

Elektrokauter (S)

Rp

60,000

122

KIL

Rp

60,000

123

Melepas IUD tanpa narkose

Rp

60,000

124

Pasang Tampon Hidung

Rp

60,000

125

Podofilin / TCA lEI

Rp

60,000

126

Biopsi

Rp

75,000

127

Biopsi Nasopharynx

Rp

75,000

128

Biopsi Telinga Tanpa Anastesi

Rp

75,000

129

Bioosi Tumor Hidung

Rp

75,000

130

Buka Gips Sirkular

Rp

75,000

131

Buka Gips Tab,:!ng

Rp

75,000

132

Douglas Pungsi

Rp

75.000

133

WT-Combutio " 30%

Rp

75,000

134

Elektrokauter (Bl

Rp

75,000

135

Biopsi Jarum Halus / FNAB

Rp

100.000

136

Insisi Abses Peritonsil

Rp

100,000

137

Reposisi

Rp

100,000

138

Roster Plasty

Rp

100,000

139

TIB

Rp

100.000

140

Angkat Wire

Rp

100,000

141

Cystostomy

Rp

100,000

142

Kateterisasi batu

Rp

100.000

143

Kateterisasi dengan penvulit

Ro

100.000

144

Pemasangan susuk imolan 1/3 KB dengan anastesi lokal

Ro

100,000

145

WT-Combutio > 30%

Rp

100,000

146

Eksisi Luar Muka / Eksisi Biopsi

Rp

125.000

147

Extirpasi Polio Nasi

Rp

125,000

148

Exterpasi Kiste Atroma

Rp

125,000

149

Eksisi

Rp

150.000

150

Hydrotubasi

Rp

150,000

151

Insisi Bartolini

Rp

150,000

152

Insisi Hordiolum/ Chalazion/ Abses

Rp

150.000

153

Melepas susuk Dengan Anastesi Lokal

Rp

150,000

154

Pemasangan

Rp

150.000
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II.

155

Bioosi orostat

Ro

150.000

156

P1eurodesis

Rp

150.000

157

Necrotomi Mata

Rp

175.000

158

Nekrotomi

Rp

175.000

159

Pasang Gips Sesisi

Ro

175.000

160

Pasang Gios Sirkular

Ro

175.000

161

Pasang Gips Tabum>:

Ro

175.000

162

Pungsi Asites

Ro

175.000

163

Pungsi Pleura

Ro

175.000

164

Reduksi Tertutuo

Ro

175.000

165

Eksisi Muka

Ro

175.000

166

Eksisi/ BE Tumor Jinak

Ro

175.000

167

Eksterpasi kecil

Ro

175.000

168

Myatoplasty

Ro

200.000

169

Arthrocente sis

Ro

200.000

170

Extirpasi Granuloma

Ro

250.000

171

Extirpasi Pterygium

Ro

250.000

172

Eksplorasi

Ro

250.000

173

Vasectomy

Ro

250.000

174

Biopsi/Eksisi Ganglion, Bursitis, Baker's Cvs-

Ro

250.000

175

Eksterpasi besar

Rp

250.000

176

Kauter condyloma

Ro

250.000

177

Sirkumsisi

Rp

250.000

178

PMS Condyloma Accuminata

Ro

250.000

179

Tapping Pericardial

Rp

250.000

-

TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT

1

Pemeriksaan

Ro

15.000

2

Hitung denyut iantung ianin (DJJ)

Ro

10.000

3

Klisma

Rp

10.000

4

Pasang spalk kecil

Ro

10.000

5

lrigasi mata

Ro

10.000

6

Pasang spalk sedang

Rp

10.000

7

Visum

Ro

20.000

8

Syringe Pumo

Ro

20.000

9

Insisi cross

Ro

20.000

10

Inhalasi

Rp

20.000

8165
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11

Cabut Jahitan 0-10 Jahitan

Ro

20.000

12

Pasang soalk besar

Ro

20.000

13

Hecting

Ro

20.000

14

Konsul visite Dokter Soesialis

Ro

30.000

15

Reoosisi sendi rahang

Ro

30.000

16

Corous Alineum bedah

Ro

30.000

17

Observasi > 8 jam sampai dengan 24 jam

Rp

30.000

18

Wound Toilet Sedang

Rp

30.000

19

Intubasi
Konsul Visit Dokter Spesialis Emergency (Jam 19.00 07.00 W1Bl

Rp

40.000

Ro

40.000

Ro

40.000

20

III.

21

Kumbah 1ambung

22

Cabut Jahitan > 10 Jahitan

Ro

40.000

23

Wound Toilet Besar

Ro

40.000

24

Puncti vesica urinaria

Ro

60.000

25

Fiksasi lOW

Ro

60.000

26

Resusitasi

Ro

60.000

27

Reoosisi dan oasang gios

Rp

60.000

28

Vena secti

Rp

60.000

29

Eksteroasi kuku

Rp

60.000

30

WT-Combutio > 30%

Ro

60.000

31

Pasang CVC

Rp

100.000

32

Punksi pleura

Ro

100.000

33

Chest Tube

Rp

100.000

34

Pemasangan Contraventil

Rp

100.000

Rp

50.000

-

-

--

--

KAMAR RAWAT INAP

1

Tarif Kamar Kelas 3 per hari

2

Tarif Kamar Bavi

Rp

50.000

3

Tarif Kamar Perawatan Khusus (isolasil oer hari

Ro

150.000

4

Tarif Kamar Perinap per hari

Rp

150.000

5

Tarif Kamar Intermediate / Hcu per hari

Ro

250.000

6

Tarif Kamar ICU /ICCU

Rp

1.000.000

7

Tarif Kamar NICU per hari

Rp

1.000.000

8166
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IV.

TlNDAKAN RAWAT INAP KELAS 3

1

Induksi folly catheter

2

Rp

10.000

Konsu1tasi Dokter

Ro

10.000

3

Visite dokter

Ro

10.000

4

Pasang bougie

Ro

10.000

5

Breast oumo elektrik

Ro

10.000

6

Cabut Jahitan 0-10 Jahitan

Rp

10.000

7

1nfus Pumo

Ro

10.000

8

Inhalasi

Ro

10.000

9

Kasur Dekubitus

Rp

10.000

10

Konsu1tasi Gizi

Ro

10.000

11

Syringe Pump

Rp

10.000

12

Micro curetage

Ro

20.000

13

Traksi kulit

Ro

20.000

14

Cabut Jahitan > 10 Jahitan

Rp

20.000

15

Irigasi mu1ut

Rp

20.000

16

Necratami

Ro

20000

17

Biaya tindakan dasar

Rp

30000

18

Buka gips sesisi

Ro

30.000

19

Insisi

Ro

30.000

20

Pasang kateter a1eh dakter spesialis

Rp

30.000

21

Resusitasi

Rp

40.000

22

Vena secti

Rp

40.000

23

Biaosi dalarn

Ro

50.000

24

Biaosijarum halus

Rp

50.000

25

Biapsi sumsum tulang

Ro

50.000

26

Biaosi suoervisial

Rp

50.000

27

Buka gips sirku1ar

Rp

50.000

28

Buka gips tabung

Ro

50.000

29

DC-Eksterpasi (+PAl

Rp

50.000
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30

TIB

Rp

50.000

31

Pasang kateter dengan penyulit oleh dokter spesialis

Rp

50.000

32

Lumbal pungsi

Rp

75.000

33

Pleurodesis

Rp

75.000

34

Eksterpasi kecil

Rp

75.000

35

Pasang gips sesisi

Rp

75.000

36

Pasang gips sirkular

Rp

75.000

37

Pasang gips tabung

Rp

75.000

38

Pungsi abses hati

Rp

75.000

39

Pungsi asites

Rp

75.000

40

Pungsi pleura .-

Rp

75.000

41

WSD

Rp

75.000

42

Arthrocentresis

Rp

100.000

43

Eksterpasi besar

Rp

100.000

-
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SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 200 TAHUN 2015
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS AKSES PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan
Gedung dan Lingkungannya;

5.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

6.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

7.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG
AKSES PEMADAM KEBAKARAN.

PERSYARATAN

TEKNIS

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirnaksud dengan :
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1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta..

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamalan yanfj
selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerar
yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.

5.

Akses Pemadam Kebakaran adalah akses atau sarana lain yang
khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam
kebakaran ke/di dalam Bangunan Gedung.

6.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

7.

Area Operasional adalah area pad a lingkungan Bangunan Gedung
yang mengakomodir operasi dan manuver mobil pemadam
kebakaran, memiliki perkerasan dan ditempatkan sedemikian rupa
agar dapat langsung mencapai bukaan akses pada Bangunan
Gedung.

8.

Saf Pemadam Kebakaran adalah suatu saf terlindung dari
kebakaran pada Bangunan Gedung, yang memiliki lobi kedap asap
dan tangga kebakaran, serta lift kebakaran bila memang
disyaratkan, yang digunakan untuk keperluan operasi pemadaman.

9.

Bangunan Gedung Hunian adalah Bangunan Gedung yang jenis
peruntukan dan penggunaannya sesl,lai dengan pembagian kelas
Bangunan Gedung sesuai Standar yaitu Kelas 1 (Bangunan
Gedung Hunian Biasa), Kelas 2 (Bangunan Gedung Hunian), Kelas 3
(Bangunan Gedung Hunian di Luar Bangunan Gedung Kelas 1 dan
Kelas 2) dan Kelas 4 (Bangunan Gedung Hunian Campuran).
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10. Bukaan Akses adalah bukaan/lubang yang dapat dibuka, yang
terdapat pada dinding bangunan terluar, bertanda :khusus,
menghadap ke arah luar dan diperuntukkan bagi unit pemadam
kebakaran dalam pelaksanaan penyelamatan penghuni dan
pemadaman kebakaran sebagai pintu masuk melalui bukaan
dinding luar.
11. Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamesse Connection) adalah
suatu sambungan yang digunakan untuk memompakan a,ir ke
dalam Sistem Sprinkler, Sistem Pipa Tegak, atau sistem lainnya
yang menyediakan air untuk memadamkan kebakaran, untuk
menambah (supplement) sistem penyediaan air yang sudah
terpasang.
12. Lift Kebakaran adalah suatu sarana transportasi dalam Bangunan
Gedung, yang mengangkut petugas kebakaran di dalam kereta lift,
yang bergerak naik-turun secara vertikal dan memenuhi persyaratan
penyelamatan yang berlaku.
13. Standar adalah Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan
ketentuan teknis Akses Pemadam Kebakaran yang masih berlaku.
14. Hidran Halaman adalah suatu fasilitas di tuar gedung yang
dilengkapi katup untuk menyambungkan slang ke suatu sistem
penyediaan air.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG L1NGKUP
Pasai 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum persyaratan
teknis dan persyaratan minimum Akses Pemadam Kebakaran.
Pasal3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin perlindungan
Bangunan Gedung dan/atau penghuni Bangunan Gedung pada saat
keadaan bahaya kebakaran.
Pasal4
(1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi persyaratan
minimum yang harus dipenuhi pada saat perancangan,
pemasangan dan/atau pemeliharaan Akses Pemadam Kebakaran
pada setiap Bangunan Gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap Bangunan Gedung wajib memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau standar internasional.
Pasal5
(1) Setiap Bangunan Gedung
Pemadam Kebakaran.
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(2) Akses Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disediakan pada setiap Bangunan Gedung atau bagian
Bangunan Gedung setelah selesai dibangun atau direlokasi.

BAB III
KOMPONEN
Pasal6
Komponen Akses Pemadam Kebakaran terdiri atas :
a.

Akses mencapai Bangunan Gedung;

b.

Area Operasional; dan

c.

Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung.
Pasal?

Akses mencapai Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a terdiri atas :
a.

akses ke lokasi Bangunan Gedung; dan

b.

jalur akses masuk.
Pasal8

Area Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.

kemampuan perkerasan
kebakaran; dan

menahan

beban

mobil

pemadam

b.

lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran.
Pasal9

(1) Akses masuk ke dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :
a.

akses pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai
dasar;

b.

akses pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan

c.

akses pintu masuk ke ruang bawah tanah.

(2) Akses pintu masuk ke dalam Bangunan Gedung melalui lantai
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan akses pintu
masuk ke ruang bawah tanah sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) huruf c berupa Saf Pemadam Kebakaran.
(3) Akses pintu masuk melalui bukaan dinding luar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa bukaan akses.
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Pasal10
Dinas berwenang mengharuskan pemilikJpengelola Bangunan Gedung
menyediakan Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamesse Connection)
yang dipasang pada lokasi dimana Akses Pemadam Kebakaran ke/di
Iingkungan Bangunan Gedung atau di dalam Bangunan Gedung sulit
dicapai karena alasan keamanan.
Pasal 11
Dinas dapat mensyaratkan adanya fitur/peralatan proteksi kebakaran
tambahan dalam hal jalur Akses Pemadam Kebakaran tidak dapat
dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran yang tidak
dapat dinegosiasi dan/atau kondisi sejenis.
Pasal12
Dinas berwenang meminta jalur Akses Pemadam Kebakaran lebih dari
1 (satu) dengan pertimbangan bahwa jalur akses tunggal kurang bisa
diandalkan karena kemacetan lalu Iintas, kondisi ketinggian, kondisi
iklim dan/atau faktor lainnya yang bisa menghalangi akses.
BAB IV
PERSYARATAN TEKNIS
Bagian Kesatu
Akses Mencapai Bangunan Gedung
Paragraf 1
Akses ke Lokasi Bangunan Gedung
Pasal13
(1) PemilikJPengelola Bangunan Gedung harus menyediakan jalur
khusus untuk mobil pemadam kebakaran sebagai akses ke lokasi
Bangunan Gedung dalam hal jalur akses masuk utama tidak dapat
dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
(2) Jalur khusus untuk mobil pemadam kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gerbang atau
penghalang sebagai pengaman.
(3) Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat
terbuka penuh sehingga tidak mengganggu kelancaran keluar
masuknya mobil pemadam kebakaran.
Pasal 14
(1) Pengelola Iingkungan permukiman dan/atau kawasan bisnis harus
menyediakan jalur akses pemadam kebakaran yang tidak terhalang.
(2) Pada saat operasi pemadaman kebakaran dan/atau penyelamatan,
Dinas mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal jalur akses
pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhalang.
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Paragraf 2
Jalur Akses Masuk
Pasal15
(1) Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran dan
memudahkan operasi pemadaman, di dalam lingkungan Bangunan
Gedung harus tersedia jalur akses masuk dengan perkerasan agar
dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.
(2) Jalur akses masuk pemadam kebakaran sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan lebih dari 1 (satu) apabila
ditentukan oleh Dinas dengan pertimbangan bahwa jalan akses
tunggal kurang bisa diandalkan karena kemacetan lalu Iintas,
kondisi ketinggian, kondisi iklim dan faktor penghalang lainnya.
Pasal 16
Dalam hal jalur akses masuk pemadam kebakaran tidak dapat
dibangun karena alasan lokasi, topografi, jalur air, ukuran yang tidak
dapat dinegosiasi atau kondisi seJenis, Dinas dapat mensyaratkan
adanya fitur proteksi kebakaran tambahan.
Pasal17
Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi bangunannya tidak melebihi
10m (sepuluh meter), harus disediakan jalur akses masuk dengan
lebar paling sedikit 4 m (empat meter) dan tidak dipersyaratkan area
operasional dengan lapisan perkerasan kecuali diperlukan sesuai
kebutuhan.
Pasal18
(1) Pada setiap atau bagian dari Bangunan Gedung harus disediakan
jalur akses masuk untuk dilewati mobil pemadam kebakaran
dengan lebar paling sedikit 4 m (empat meter) dan area operasional
dengan lapisan perkerasan.
'
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
Bangunan Gedung Hunian, gudang atau pabrik.
Pasal 19
(1) Pada setiap Bangunan Gedung Hunian dengan ketinggian lebih dari
10m (sepuluh meter) dan Bangunan Gedung berupa pabrik
dan/atau gudang harus disediakan jalur akses masuk dan area
operasional yang berdekatan dengan Bangunan Gedung untuk
peralatan pemadam kebakaran.
(2) Jalur akses masuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
harus mempunyai lebar paling sedikit 6 m (enam meter) dan
terletak paling sedikit 2 m (dua meter) dari Bangunan Gedung serta
dibuat paling sedikit pada kedua sisi Bangunan Gedung.
Pasal20
Jalur akses masuk harus memiliki tinggi ruang bebas di atas lapis
perkerasan atau jalur masuk mobil pemadam kebakaran paling sedikit
4,5 m (empat koma lima meter) untuk dapat dilalui peralatan pemadam.
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Pasal21
Radius terluar dari belokan pada jalur akses masuk tidak diperkenankan
kurang dari 10,5 m (sepuluh koma lima meter), sesuai Gambar 1
Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Pasal22
(1) Pada kedua sisi area jalur akses masuk harus ditandai dengan
bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur akses
masuk hingga lapis perkerasan dapat terlihat pad a malam hari.
(2) Penandaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus dipasang
paling sedikit setiap jarak 3 m (tiga meter) dan harus diberikan pada
kedua sisi jalur.
Pasai23
(1) Pada jaiur akses masuk harus diberi tulisan :
"JALUR PEMADAM KEBAKARAN-JANGAN DIHALANGI"
(2) Tulisan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dengan ketentuan
tinggi huruf paling sedikit 50 mm (lima puluh milimeter) dengan
warna dasar hijau dan huruf putih atau sebaliknya.
Bagian Kedua
Area Operasional
Pasal 24
(1) Pada setiap Bangunan Gedung wajib disediakan area operasional.
(2) Area Operasional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus
ditempatkan sedemikian rupa agar dapat langsung mencapai
Bukaan Akses pad a Bangunan Gedung.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecuaiikan untuk
Bangunan Gedung Hunian untuk 1 (satu) atau 2 (dua) keluarga.
Pasal25
Pada setiap atau bagian dari Bangunan Gedung Hunian yang tinggi
bangunannya tidak melebihi 10m (sepuluh meter) dan membutuhkan
area operasional dengan lapisan perkerasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18, area operasional harus memiliki lebar paling sedikit 4 m
(empat meter) di sepanjang sisi bangunan tempat bukaan akses
diietakkan dan harus dapat dicapai pada jarak paling jauh 45 m (empat
puiuh lima meter) dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran sesuai
Gambar 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Pasal26
Area Operasional harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan
manuver mobil pemadam kebakaran, snorkel, mobil pompa, mobil
tangga dan platform hidrolik dengan ketentuan sebagai berikut :
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a.

Area Operasional harus memiliki lapis perkerasan yang terbuat dari
metal, paving blok atau lapisan yang diperkuat agar dapat
menyangga beban peralatan pemadam kebakaran;

b.

lebar lapis perkerasan paling sedikit 6 m (enam meter) dan panjang
paling sedikit 15 m (lima belas meter);

c.

lapis perkerasan harus ditempatkan sedemikian agar tepi
terdekatnya berjarak paling sedikit 2 m (dua meter) atau paling
banyak 10m (sepuluh meter) dari pusat posisi Bukaan Akses
Pemadam Kebakaran yang diukur secara horizontal;

d.

lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan
tidak boleh lebih dari 1 : 8,3 (satu banding delapan koma tiga);

e.

tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan paling sedikit 4,5 m
(empat koma lima meter) untuk dapat dilalui peralatan pemadarr;
dan

f.

lapis perkerasan harus selalu dalam keadaan bebas rintangan dari
bag ian bangunan, pepohonan, tanaman atau lainnya dan tidak
diperkenankan ada hambatan terhadap jalur antara perkerasan
dengan Bukaan Akses.
Pasal27

Lapis perkerasan pada Bangunan Gedung yang ketinggian lantai
huniannya melebihi 24 m (dua puluh empat meter) harus memiliki
konstruksi yang mampu menahan beban statis mobil pemadam
kebakaran seberat 44 ton (empat puluh empat ton) dengan beban plat
kaki Uack).
Pasal 28
(1) Pada keempat sudut area lapis perkerasan untuk mobil pemadam
kebakaran harus diberi tanda.
(2) Penandaan sudut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus
dibuat dari warna yang kontras dengan warna permukaan tanah
atau lapisan penutup permukaan tanah.
Pasal29
(1) Tiap bagian dari jalur akses masuk dan/atau lapis perkerasan mobil
pemadam kebakaran di dalam kawasan Bangunan Gedung harus
ditempatkan pada jarak radius 50 m (lima puluh meter) yang bebas
hambatan terhadap hidran kota, sesuai Gambar 3 Lampiran
Peraturan Gubernur ini.
(2) Dalam hal tidak tersedia hidran kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus disediakan hidran halaman.
(3) Dalam hal diperlukan lebih dari 1 (satu) hidran halaman, hidran
halaman harus diletakkan di sepanjang jalur akses masuk mobil
pemadam kebakaran hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada
dalam jarak radius 50 m (lima puluh meter) dari hidran halaman
sesuai Gambar 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

8176

9

Bagian Ketiga
Akses Masuk ke Dalam Bangunan Gedung
Paragraf 1
Bukaan Akses
Pasal 30
(1) Bukaan Akses dibuat pada dinding luar untuk operasi pemadaman
dan penyelamatan.
(2) Bukaan Akses sebagaimana dimaksud
memenuhi ketentuan berikut :

pada ayat (1) harus

a.

harus siap dibuka dari dalam dan luar atau terbuat dari bahan
yang mudah dlpecahkan dan bebas hambatan selama
Bangunan Gedung dihuni atau dioperasikan;

b.

ukuran lebar tidak boleh kurang dari 850 mm (delapan ratus
lima puluh milimeter) dan ukuran tingg! tidak boleh kurang dar!
1.000 mm (seribu milimeter), dengan tingg! ambang bawah
t!dak lebih dari 1.000 mm (seribu milimeter) dan tingg! ambang
atas kurang dari 1.800 mm (seribu delapan ratus milimeter) di
atas permukaan lantai bag ian dalam; dan

c.

harus diberi tanda segitiga berwarna merah atau kuning yang
terletak pada sisi luar dinding dengan ukuran tiap sisi seg!tiga
paling sedikit 150 mm (seratus lima puluh milimeter) dan diberi
tulisan berwarna merah dengan ukuran tinggi tulisan paling
sedikit 50 mm (lima puluh milimeter) sebagai berikut :
"AKSES PEMADAM KEBAKARAN-JANGAN DIHALANGI"

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf b dan huruf c
dikecualikan untuk Bangunan Gedung Hunian 1 (satu) atau 2 (dua)
keluarga.
Pasal31
(1) Bukaan Akses pada Bangunan Gedung dapat berupa bukaan pada
dinding luar sepert! jendela, pintu balkon dan/atau panel dinding
kaca yang kondisinya t!dak terhalangi.
(2) Bukaan pada dinding luar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dapat berfungsi sebagai Bukaan Akses sepanjang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a
dan huruf b.
Pasal32
Jumlah Bukaan Akses pad a Bangunan Gedung harus memenuhi
ketentuan berikut :
a.
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pada setiap Bangunan Gedung yang di dalamnta terdapat ruangl
kompartemen yang luasnya kurang dari 620 m (enam ratus dua
puluh meter persegi) dan tidak saling berhubungan satu sama lain,
pada tiap ruang/kompartemen-kompartemen tersebut harus diberi
Bukaan Akses;
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b.

Bukaan Akses harus disediakan paling sedikit 2 (dua) buah pada
setiap lantai/kompartemen pada Bangunan Gedung sampal dengan
lantai/kompartemen yang berada pada ketinggian 40 m (em pat
puluh meter) kecuali lantai pertama; dan

c.

untuk Bangunan Gedung baru yang sedang dalam tahap
perencanaan maka ketentuan ketinggian sebagaimana dimaksud
pada huruf b mengacu pada jangkauan ketinggian yang bisa
dicapai oleh unit mobil tangga yang dimiliki Dinas.
Pasal33

Posisi Bukaan Akses pada Bangunan Gedung harus memenuhi
ketentuan berikut :
a.

dalam hal bukaan akses lebih dari 1 (satu), harus ditempatkan
berjauhan satu sama lain dan dilempatkan tidak pada 1 (satu) sisi
bangunan;
.

b.

harus berjarak paling sedikit 20 m (dua puluh meter) satu dengan
lainnya diukur sepanjang dinding luar, dari as ke as Bukaan Akses;
dan

c.

dalam hal dalam Bangunan Gedung lerdapat ruangan dengan
ketinggian langil-Iangil di alas ketinggian rata-rata, dapat diberikan
bukaan tambahan yang diletakkan pada permukaan alas bukaan
dinding luar ke dalam ruang atau area.
.
Pasal34

Pada setiap Bangunan Gedung yang tinggi luarnya lerbatas dan sulil
ditempatkan Bukaan Akses, harus dilengkapi dengan instalasi pemadam
kebakaran internal sesuai dengan jenis dan fungsi bangunan.
Paragraf 2
Saf Pemadam Kebakaran
Pasal35
(1) Saf Pemadam Kebakaran pada setiap Bangunan Gedung harus
memiliki komponen sebagai berikut :
a.

lobi saf yang kedap asap dengan pintu yang dapat menutup
sendiri;

b.

tangga untuk pemadam kebakaran yang memenuhi persyaratan
sebagai sarana jalan keluar; dan/alau

c.

lift kebakaran.

(2) Seliap jalur langga pemadam kebakaran dalam saf pemadam
kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
diakses melewali lobi pemadam kebakaran.
(3) Saf Pemadam Kebakaran termasuk komponennya sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) harus dirancang, dikonstruksi dan dipasang
sesuai slandar dan kelentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Komponen Saf Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai Gambar 5 Lampiran Perat.uran Gubernur ini,
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Pasal36
Lift kebakaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a,

memiliki sumber daya Iistrik dari 2 (dua) sumber dan menggunakan
kabel tahan api paling sedikit 1 (satu) jam;

b,

terhubung dengan sistem pembangkit tenaga darurat yang selalu
siaga;

c,

memiliki tanda yang diberikan di setiap lantai dekat pintu lift sebagai
penanda keberadaan lift kebakaran;

d,

memiliki dimensi sebagai berikut :

e,

1,

kedalaman paling sediki 2,280 mm (dua ribu dua ratus delapan
puluh milimeter);

2,

lebar paling sedikit 1,600 mm (seribu enam ratus milimeter);

3,

jarak dari lantai ke langit-Iangit paling sedikit 2,300 mm (dua
ribu tiga ratus milimeter);

4,

tinggi pintu paling sedikit 2,100 mm (dua ribu seratus milimeter);
dan

5.

lebar pintu paling sedikit 1.300 mm (seribu tiga ratus millimeter).

mempunyai kapasitas sekurang-kurangnya 600 kg (enam ratus
kilogram) untuk Bangunan Gedung yang memiliki ketinggian efektif
lebih dari 75 m (tujuh puluh lima meter).
Pasal37

(1) Lift kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran
untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan
harus dapat berhenti di setiap lantai.
(2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan sarana operasional yang dapat digunakan oleh
petugas pemadam kebakaran untuk membatalkan panggilan awal
atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau aktif
karena kelalaian terhadap lift kebakaran tersebut.
Pasal 38
Lift kebakaran yang melayani lantai tempat berlindung sementara
(refuge floor) harus memiliki sistem komunikasi 2 (dua) arah (Two-way
voice communication system).
Pasal39
Ketentuan penyediaan saf pemadam kebakaran dengan komponen lift
kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c
berlaku untuk Bangunan Gedung yang memiliki spesifikasi sebagai
berikut:
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a.

Bangunan Gedung yang tingginya lebih dari 20 m (dua puluh meter)
di atas permukaan tanah atau di atas permukaan jalur akses
bangunan;

b,

Bangunan Gedung yang memiliki bismen dengan tinggi lebih dari
10m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah atau permukaan
jalur akses bangunan; atau
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c.

Bangunan Gedung kelas 9a/bangunan perawatan kesehatan yang
daerah perawatan pasiennya ditempatkan di atas level permukaan
jalur penyelamatan langsung ke arah jalan umum atau ruang
terbuka.
Pasal40

Bangunan Gedung dapat menyediakan saf pemadam kebakaran tanpa
komponen lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf c sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a.

Bangunan Gedung yang memiliki 2 (dua) lantai bismen' atau lebih
yang setiap lantainya memiliki luas lebih dari 900 m2 (sembilan
ratus meter persegi); atau

b.

Bangunan Gedung yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan
luas tingkat Bangunan Gedung seluas 600 m2 (enam ratus meter
persegi) atau lebih, yang bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m
(tujuh kama lima meter) di atas level akses, harus dilengkapi
dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu
dilengkapi dengan lift pemadam kebakaran.
Pasal41

(1) Saf Pemadam Kebakaran dan komponen yang tersedia di
dalamnya harus mampu melayani untuk semua lantai Bangunan
Gedung walaupun lift kebakaran yang melayani lantai atas tidak
mampu melayani hingga ke bismen.
(2) Dalam hal tangga kebakaran terlindung untuk pemadaman
kebakaran diperlukan untuk melayani bismen, tangga kebakaran
tidak harus melayani lantai di atasnya, kecuali lantai di atasnya bisa
dicakup berdasarkan ketinggian atau ukuran Bangunan Gedung.
Pasal42
(1) Jumlah saf pemadam kebakaran harus tersedia paling sedikit
2 (dua) buah pada Bangunan Gedung yang memiliki luas lantai
900 m2 (sembilan ratus meter persegi) atau lebih.
(2) Penambahan jumlah saf pemadam kebakaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan luas jangkauan slang yang
tidak lebih dari 38 m (tiga puluh delapan meter).
Pasal43
(1) Penempatan saf pemadam kebakaran harus sedemikian rupa pada
setiap bagian dari setiap lantai atau tingkat Bangunan Gedung
selain level akses masuk petugas pemadam kebakaran, harus
berjarak tempuh tidak lebih dari 60 m (enam puluh meter) diukur
dari pintu masuk ke lobi saf pemadam kebakaran.
(2) Dalam hal denah internal tidak diketahui pada tahap desain, setiap
bag ian dari setiap lantai Bangunan Gedung, harus berjarak tidak
lebih dari 40 m (empat puluh meter), diukur berdasarkangaris lurus
yang ditarik lang sung dari pintu masuk ke lobi saf pemadam
kebakaran.
Pasal44
Semua saf pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan sumber air
utama (main rise) untuk pemadaman yang memiliki sambungan outlet
dan katup di setiap lobi pemadam kebakaran, kecuali pada level akses.
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BABV
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal45
Cetak biru Akses Pemadam Kebakaran terlebih dahulu disampaikan
kepada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk diperiksa, dikaji dan
diberi persetujuan sel5elum dilakukankonstruksi.
Pasal46
Dalam rangka pengawasan, pemilik atau penghuni Bangunan Gedung
yang melakukan perubahan secara teknis tefhadap Akses Pemadam
Kebakaran yang dapat menghambat Akses Pemadam Kebakaran ke
lokasi Bangunan Gedung harus menyampaikan pemberitahuan kepada
Dlnas.
BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal47
Pemilik dan/atau pengelola Bangunan Gedung yang Bangunan
sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini,
melakukan perubahanperuntu1<an hun ian atau akan
perubahan pada Akses Pernadam Kebakaran yang sudah
wajib mengacu ketentuan Peraturan Gubernur in!.

Gedungnya
dan akan
melakukan
terpasang,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal48
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiaQ orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
pad a tanggal 14 Juli 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.
BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN
2015 NOMOR 62153
§..alil"\en sesuai dengan aslinya
KEPALA'::8IR®4rlUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PRO}/(IiS).DAE-RA8:KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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GAM BAR 3
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Komponen Saf Pemadam Kebakaran
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I SALINAN I

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS DAN TATA CARA PEMASANGAN SISTEM PIPA TEGAK
DAN SLANG KEBAKARAN SERTA HIDRAN HALAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Persyaratan Teknis dan Tata Cara Pemasangan Sistem Pipa Tegak dan
Slang Kebakaran Serta Hidran Halaman;

Mengingat

1.

Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie Staatsblad 1926
Nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Staatsblad 1940 Nomor 450);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

·5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
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6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Perundang-undangan;

tentang Pembentukan

7.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
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9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NomoI' 29/PRT/M/2006 tentang .
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NomoI' 26/PRT/M/2008 tentang
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah NomoI' 12 Tahun 2003 tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungqi dan Danau serta Penyeberangan
di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Daerah NomoI' 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
13. Peraturan Daerah NomoI' 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah NomoI' 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Gubernur NomoI' 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan.
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan
Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DAN
TATA CARA PEMASANGAN SISTEM PIPA TEGAK DAN SLANG
KEBAKARAN SERTA HIDRAN HALAMAN.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
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1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Da~rah
yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.

5.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam' bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
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6.

Sistem Pipa Tegak adalah suatu susunan perpipaan, katup,
sambungan slang dan peralatan terkait yang diperlukan dipasang
dalam suatu gedung, dengan sambungan slang ditempatkan sesuai
standar sehingga air dapat dikeluarkan melalui slang dan nosel
dalam pola pancaran (stream) atau pola sebaran· (spray), sematamata dengan maksud memadamkan kebakaran dan dengan
demikian melindungi gedung atau struktur danisinya, selain
melindungi penghuni gedung.

7.

Slang Kebakaran adalah slang gulung yang dilengkapi dengan
mulut pemancar (nosel) untuk mengalirkan air bertekanan.

8.

Hidran Halaman adalah suatu fasilitas di luar gedung yang dilengkapi
katup untuk menyambungkanslang ke SL:atu sistem penyediaan air.

9.

Sistem Kombinasl adalah suatu Sistem Pipa Tegak yang.
menyediakan air sekaligus untuk :oambungan slang dan sprinkler
otomatik dari 1 (satu) pompa dengan masing-masing pipa tegak
(riser).

10. Standar adalah Standar Nasional Indonesia yang ter~ait dengan
ketentuan teknis Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta
Hidran Halaman yang masih berlaku.
11. Pipa Tegak (Riser) adalah bagian dari Sistem Pipa Tegak yang
mengalirkan air untuk sambungan slang, dan sprinkler pada Sistem
Kombinasi, yang dalam posisi tegak (vertikal) dari satu lantai ke laritai
berikutnya. Istilah "pipa tegak" dapat pula dimaksudkan untuk bagian
mendatar (horizontal) dari sistem pipa yang mengalirkan air kepada
dua atau lebih sambungan slang dan sprinkler pad a Sistem'
Kombinasi, pada satu ketinggian yang sama.
12. Sambungan Slang (Landing Valve) adalah suatu kombin·asi peralatan
yang disediakan untuk menyambungkan sebuah slang ke Sistem
Pipa Tegak yang meliputi katup untuk slang dan keluaran dengan
jenis dan ukuran yang sama dengan yang digunakan oleh Dinas.
13. Sistem Pipa Tegak Basah adalah Sistem Pipa Tegak Basah Otomatik
yang disambungkan ke penyediaan air yang mampu memasukkan
seluruh kebutuhan air sistem tersebut setiap saat dan yang tidak
membutuhkan tindakan apapun selain membuka sebuah katup slang
untuk mel'lyediakan air pada sebuah sambungan slang. .
14. Sistem Pipa Tegak Kering adalah Sistem Pipa Tegak Kering NonOtomatik (Manual) yang dalam keadaan biasa tidak berisi air dan
hanya akan berisi air hertekanan cukup yang disediakan oleh mobil .
pompa pemadam kebakaran pada saat yang diperlukan.
15. Bangunan Gedung Bertingkat Rendah adalah bangunan yang
mempunyai ketinggian dari permukaan/level akses kendaraan
pemadam sampai dengan ketinggian paling tinggi 12 m (dua belas
meter) atau paling tinggi 4 (empat) lantai.
16. Bangunan Gedung Bertingkat Sedang adalah bangunan yang.
mempunyai ketinggian lebih dari 12 m (dua belas meter) dari
permukaan/level akses kendaraan pemadam sampai dengan
ketinggiar. 24 m (dua puluh empat meter) atau paling tinggi 8 (delapan)
.
lantai.
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17. Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi adalah bangunan yang
mempunyai ketinggian lebih dari 24 m (dua ~uluh empat meter) dari
permukaan/level akses kendaraan pemadam sampai dengan·
ketinggian 120 m (seratus dua puluh meter) atau paling tinggi 40
(em pat puluh) lantai.
18. Zona Sistem Pipa Tegak adalah suatu pembag;an vertikal suatu
sistem pipa tegak yang dibatasi atau ditentukan oleh batasan tekanan
(pressure limitations) dari komponen Sistem Pipa Tegak tersebut.
19. Pipa Utama (Header) adalah bagian dari pipa tegak yang menjadi
penyalur utama air kepada satu atau lebih pipa tegsk.
20. Pipa Cabang adalah suatu sistem pipa, pad a umumnya berada pada
suatu bidang mendatar (horizontal), yang menghubungkan tidak lebih
dari satu sambungan slang (hose connection) dengan suatu pipa
tegak.
21. Katup Kendali adalah suatu katup yang mengendalikan aliran air ke
sistem proteksi kebakaran berbasis air. Katup-katup kendali tidak
termasuk katup slang, katup uji untuk pemeriksa, katup pengering,
katup penyesuai (trim valves) untuk pipa tegak kering, katup pra-aksi
(preaction) dan katup untuk sprinkler serentak (deluge), katup satu
arah, atau katup pelepas tekanan.
22. Hidran Gedung adalah suatu fasilitas dalam bangunan gedung
berupa kotak yang memiliki rak slang (hose rack), slang, nosel dan
sambungan slang berukuran 65 mm (enam puluh lima milimeter)
dan/atau 2 112" (dua setengah inchi) dan/atau 40 mm (em pat puluh
milimeter) dan/atau 1 112" (satu setengah inchi).
23. Rak Slang adalah suatu kotak rak (hose rack) yang digunakan untuk
menyimpan peralatan pemadaman kebakaran seperti slang,
penggantung slang, nosel dan sambungan slang berukuran 40 mm
(em pat puluh milimeter) dan/atau 1112" (satu setengah inchi).
24. Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamesse Connection) adalah
suatu sambungan untuk Dinas yang digunakan untuk memompakan
air ke dalam Sistem Sprinkler, Sistem Pipa Tegak atau sistem lainnya
yang menyediakan air untuk memadamkan kebakaran, untuk·
menambah (supplement) sistem penyediaan air yang sudah
terpasang.
25. Kebutuhan AirlSystem Demand adalah besarnya laju aliran air dan
tekanan sisa yang dibutuhkan dari suatu penyediaan air, diukur pad a
titik sambungan dari penyediaan air kepada suatu Sistem Pipa
Tegak, untuk mengalirkan seluruh laju aliran air dan tekanan sisa
minimum yang disyaratkan untuk suatu Sistem Pipa Tegak pad a
slang yang secara hidrolik paling jauh dan laju aliran air minimum
untuk sambungan sprinkler pad a Sistem Kombinasi.
26. Penyediaan Air adaiah reservoir berupa tangki air yang khusus
digunakan untuk memasok Sistem Pipa Tegak dan slang kebakaran
serta hid ran halaman.
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27. Alarm Aliran Air dan Pengawasan adalah alat yang dipasang pada
Sistem Pipa Tegak yang berfungsi untuk mengawasi aliran air dalam
sistem perpipaan.
28. Tekanan Sisa untuk Sistem Pipa Tegak adalah tekanan yang bekerja
pada suatu titik dalam sistem tersebut dalam keadaan air sedang
dialirkan.
29. Katup Slang adaiah katup untuk sambungan slang individual.
30. Tekanan Statik untukSistem Pipa Tegak adalah tekanan yang
bekerja pad a suatu titik dalam sistem terse but daiam keadaan air
tidak dialirkan.
31. Aiat Pengatur Tekanan/Pressure Regulating Device adalah suatu alat
yang
dirancang untuk mengurangi,
mengatur (regul"ating),
mengendalikan (controlling) atau membatasi tekanan air.
32. Pompa Kebakaran adalah pompa dengan karakteristik khusus untuk"
pemadaman kebakaran sesuai standar.
33. Pompa Utama adalah pompa kebakaran utama.
34. Pompa Cadangan adalah pompa kebakaran cadangan
35. Pompa Pacu adalah pompa yang berfungsi untuk mempertahankan
tekanan yang diinginkan pad a Sistem Pipa Tegak.
36. Kopling adalah suatu alat penghubung slang kebakaran untuk
menjamin kontinuitas aliran air dari sumber air ke titik pancar
(deiivery point).
Pasal2
Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai petunjuk persyaratan teknis dan
persyaratan minimum Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta
Hidran Haiaman untuk menjamin perlindungan terhadap gedung dan
penghuni dari bahaya kebakaran.
Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini memuat persyaratan
minimai yang harus dilaksanakan pada perancangan, pemasangan dan
pemeliharaan Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran
Halaman pad a seluruh bangunan gedung. Bila ada persyaratan yang
tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini maka bangunan gedung wajib
memakai peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan Gubernur ini atau
peraturan internasional.

BAB"
SISTEM PIPA TEGAK DAN SLANG KEBAKARAN SERTA
HIDRAN HALAMAN
Pasal4
Komponen Sistem Pipa Tegak dan Slang K€bakaran serta Hidran
Haiaman lerdil·i alas:
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a.

Pipa tegak;

b.

Slang kebakaran;

c.

Hidran halaman;

d.

Penyediaan air; dan

e.

Pompa kebakaran
Pasal5

Komponen Sistem Pipa tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran
Halaman harus mampu menerima tekanan kerja tidak kurang dari
tekanan maksimum yang timbul pada lokasi terkait di dalam setiap
kondisi sistem, termasuk tekanan yang terjadi bila pompa kebakaian.
dipasang permanen yang bekerja dengan katup tertutup.
Pasal6
Sistem Pipa Tegak terdiri atas :
a.

Pipa;

b.

Penggantung Pipa;

c.

Katup;

d.

Hidran Gedung;

e.

Sambungan Pemadam Kebakaran; dan

f.

Tanda Pengenal.
Pasal7

Perancangan Sistem Pipa Tegak ditentukan oleh tinggi bangunan
gedung, klasifikasi hunian luas per-Iantai, perancangan sarana jalan'
keluar (egress), persyaratan laju aliran dan tekanan sisa dan jarak antara
sambungan slang dengan sumber air.
Bagian Kesatu
KlasifikasiSistem Pipa Tegak
Paragraf 1
Sistem Kelas Pipa Tegak
Pasal8
Sistem Pipa Tegak terdiri atas :
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a.

Sistem Kelas I;

b.

Sistem Kelas II;

c.

Sistem Kelas III; dan

d.

Sistem Kombinasi.
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Pasal 9
(1) Sistem Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
merupakan Sistem Pipa Tegak yang menyediakan sambungan slang
65 mm (enam puluh lima milimeter) dan/atau 2 1/2" (dua setengah
inchi) untuk menyediakan air yang hanya akan digunakan oleh.
petugas pemadam kebakaran atau mereka yang terlatih
menggunakan pancaran air kuat.
(2) Sistem Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
merupakan Sistem Pipa Tegak yang menyediakan sambungan slang
40 mm (empat puluh milimeter) dan/atau 11/ 2 " (sat l] setengah inchi),
disambungkan dengan slang yang disediakan dalam kondisi dilipat
atau digulung untuk menyediakan air yang akan digunakan oleh
petugas gedung atau orang yang terlatih menggunakan slang
pemadam kebakaran.
(3) Sistem Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, .
merupakan Sistem Pipa Tegak yang menyediakan sambungan slang
40 mm (em pat puluh milimeter) dan/atau 11/ 2" (satu setengah inchi)
serta sambungan slang 65 mm (enam puluh lima milimeter) dan/atau
2 1/2" (dua setengah inch i), disambungkan dengan slang yang
disediakan dalam kondisi dilipat atau digulung untuk menyediakan air
yang akan digunakan memadamkan kebakaran.
(4) Sistem Kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d,
merupakan Sistem Pipa Tegak yang menyediakan air sekaligus untuk
sambungan slang dan sprinkler otomatik dari 1 (satu) pompa dengan
masing-masing pipa tegak (riser).
Pasal 10
Sambungan slang 65 mm (enam puluh lima milimeter) dan/atau 2 1h" (dua
setengah inchi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus
menggunakan jenis yang sama dengan yang digunakan oleh Dinas dan
hanya boleh digunakan oleh Petugas Pemadam Kebakaran atau orang
yang terlatih menggunakan pancaran air kuat.
Pasal11
(1) Sistem Kelas II harus menyediakan Hidran Gedung dengan
sambungan slang berukuran 40 mm (empat puluh milimeter)
dan/atau 11h" (satu setengah inchi) seperti yang disyaratkan dan
ditempatkan sesuai standar sehingga semua bag ian dari setiap lantai
bangunan gedung berada dalam jarak 30 m (tiga puluh meter).
(2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diukur mengikuti
jalan yang ditempuh mulai dari sambungan slang.
(3) Hidran Gedung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) yang
berhubungan dengan 1 (satu) Pipa Tegak pad a setiap lantai tidak
boleh lebih dari 2 (dua) titik.
Pasal 12
(1) Sistem Pipa Tegak Kelas III harus menyediakan Hidran Gedung
dan/atau sambungan slang yang disyaratkan untuk Kelas I dan
Keias II.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berlaku
untuk Sistem Kelas III.
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Pasal13
(1) Ukuran Pipa Tegak dalam Sistem Kelas I dan Kelas III sekurangkurangnya 100 mm (seratus millimeter) dan/atau 4" (em pat inchi).
(2) Ukuran Pipa Cabang harus ditentukan berdasarkan kriteria hidrolik
tetapi tidak kurang dari 65 mm (enam puluh lima milimeter) dan/atau
2 1/ 2 " (dua setengah inchi).
Pasal14
Sistem Pipa Tegak Kelas I dan Kelas III harus dirancang sesuai dengan
standar sehingga seluruh .kebutuhan air dapat dilayani oleh setiap
sambungan pemadam kebakaran.
Paragraf 2
Tipe Sistem Pipa Tegak
Pasal15
Tipe pipa tegak dalam Sistem Pipa Tegak dan slang kebakaran serta
hidran halaman meliputl :
a.

Pipa Tegak Basah; dan

b.

Pipa Tegak Kering.
Pasal 16

(1) Sistem Pipa Tegak Basah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15
huruf a merupakan Sistem Pipa Tegak yang harus mampu
menyediakan air untuk seiuruh kebutuhan sistem.
(2) Sistem Pipa Tegak Basah sebagalmana dimaksud pad a ayat (1)
harus dimungkinkan untuk menyediakan air bagi Sistem Pipa Tegak
Kering pembantu (auxiliary) dengan syarat sistem penyediaan air
mencukupi untuk melayani kebutuhan Sistem Pipa Tegak Basah dan
Sistem Pipa Tegak Kering.
Pasal 17
(1) Sistem Pipa Tegak Kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf b merupakan Sistem Plpa Tegak Kering yang tidak mempunyai
penyediaan air yang terpasang tetap/permanen.
(2) Sistem Pipa Tegak Kering yang telah terpasang harus dilengkapi
dengan Sistem Sprinkler dan harus mendapat persetujuan dariDinas.
Bagian Kedua
Sistem Pipa Tegak pada Bangunan Gedung
Pasal 18
(1 ) Apabila bangunan gedung mempunyai akses dari lantai dasar atau
dari permukaan jalan yang lebih dari 1 (satu) maka pengukuran
ketinggian diambil dari permukaan jalan atau jaJan akses mobil
pemadam kebakaran.
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(2) Ketinggian gedung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) merupakan
jarak vertikal yang diukur dari ketinggian rata-rata lantai dasar atau
jalan di luar gedung ke lantai tertinggi yang dapat dihuni.
Pasal 19
Jumlah dan susunan peraiatan Sistem Pipa Tegak yang diperlukan untuk
proteksi kebakaran pada suatu bangunan gedung harus memperhatikan
kandisi iakal, seperti : .
a.

jenis hunian;

b.

karakter dan kanstruksi bangunan gedung; dan

C.

akses ke dalam bangunan gedung.
Pasal 20

(1) Pipa Tegak pada Sistem Pipa Tegak yang harus dipasang pada
bangunan gedung bertingkat rendah dan secang dengan luas lantai
1.000 m2 (seribu meter persegi) dellgan ancaman bahaya kebakaran·
ringan, berjumlah paling sedikit 1 (satu) buah dengan penambahan
2
paling sedikit 1 (satu) buah pipa tegak untuk penambahan luas 1.000 m
(seribu meter persegi) berikutnya.
(2) Pipa Tegak pada Sistem Pipa Tegak yang harus dipasang pad a
bangunan gedung bertingkat rendah dan sedang den(;jan luas lantai
800 m2 (delapan ratus meter persegi) dengan ancaman bahaya
kebakaran sedang berjumlah paling sedikit 1 (satu) buah dengan
penambahan paling sedikit 1 (satu) buah plpa tegak setiap
penambahan luas 800 m2 (delapan ratus meter persegi).
(3) Pipa Tegak pada Sistem Pipa Tegak yang han IS dipasang pada
bangunan gedung bertingkat rendah dan sedang dengan luas lantai
600 m2 (enam ratus meter persegi) dengan ancaman bahaya
kebakaran berat berjumlah paling sedikit 1 (satu) buah dengan
penambahan paling sedikit 1 (satu) buah pipa tegak setiap
penambahan luas GOO m2 (enam ratus meter persegi)..
(4) Jumlah Pipa Tegak pad a Sistem Pipa Tegak bangunan gedung
bertingkat tinggi dan bangunan super tinggi mengikuti ketentuan pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan t8tap mempertimbangkan
ketentuan teknis lainnya terkait proteksi kebakaran aktif dan pasif
pada bangunan gedung bertingkat tinggi.
Pasal 21
(1) Bangunan gedung bertingkat rendah, sedang dan tinggi· yang
disyaratkall memakai Sistem Pipa Tegak sepert! yang dimaksudkan
dalam Pasal 20 harus memasang Sistem Kelas III dengan Tipe Pipa
Tegak Basah.
(2) Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran dan Hidran Halaman untuk
fasilitas rumah tahailan dan lembaga pemasyarakatan yang baru dan
yang sudah ada harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
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(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila
telah memenuhi ketentuan berikut :
a.

Slang kebakaran gulung (Hose Reel) diameter 40 mm (empat
puluh milimeter) dalam gulungan untuk perlindungan Kelas II
dengan persetujuan Dinas; dan

. b.

Sistem terpisah Kelas I dan Kelas II sebagai pengganti sistem
Kelas III dengan persetujuan Dinas.
Pasal22

Sistem Pipa Tegak Kering dapat dipasang pad a bangunan gedung
bertingkat rendah yang tidak disyaratkan untuk memakai Sistem Pipa
Tegak Basah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
Pasal23
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih pipa tegak yang dipasang dalam
sebuah bangunan gedung atau bagian bangunan gedung, maka pipa
tegak tersebut harus saling dihubungkan ..
Pasal 24
Apabila pipa tegak dilayani oleh tangki yang dipasang di puncak gedung
atau zona, rnaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut ini :
a.

sernua pipa tegak terse but harus saling terhubung dl puncak; dan

b. katup searah harus dipasang pada dasar setiap pipa tegak untuk
mencegah sirkulasi air.
BAB III
PERSYARATAN SISTEM PIPA TEG.<\K DAN SLANG KEBAKARAN
SERTA HIDRAN HALAMAN
Bagian Kesatu
Pipa Tegak
Paragraf 1
Pipa
Pasal 25
(1) Pipa yang digunakan dalam Sistem Pipa Tegak harus terbuat dari
baja atau tembaga sesuai ketentuan standar yang berlaku.
(2) Ukuran diameter dalam dan tebal dinding pipa sebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) harus sesuai dengan standar yang berlaku.
(3) Dalam hal kernajuan teknologi bahan pipa sebagairnana dimaksud
pad a ayat (~), Kepala Dinas dapat mengambil kebijakan untuk
rnenyetujui penggunaan pipa bukan logam pada bagian tertentu dari
Sistem Pipa Tegak selama dapat dibuktikan bahwa pemasangan pipa
pad a bagian tertentu tidak memperlemah sistem secara keseluruhan.
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Pasal26
(1) Pembengkokan pipa baja skedul 40 (empat puluh) dan jenis K dan L
untuk tabung tembaga diperbolehkan bila dibuat dengan tanpa·
menekuk, merusak, mengurangi diameter atau penyimpangan lain
dari bentuk bulat pipa lurus.
(2) Dalam hal pembengkokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). jarijari belokan minimum harus 6 (enam) kali diameter pipa untuk ukuran
50 mm (lima puluh milimeter) dan/atau 2" (dua inehi) dan yang lebih
keeil dan 5 (lima) kali diameter pipa untuk ukuran 65 mm (enam puluh
lima milimeter) dan/atau 2 1H' (dua setengah inchi) dan yanglebih
besar.
Pasal27
(1) Penyambungan pipa dan komponen dengi.m las harus memakai
metoda pengelasan yang memenuhi standar yang berlaku.
(2) Semua pipa dan alat penyambung yang pembuatannya diulir
harus sesuai standar dan penggunaan pita (tape) atau bahan
sejenisnya harus dipakai hanya pad a ulir luar (male thread).
Pasai28
Perpipaan bawah tanah yang melayani Sistem Pipa Tegak harus dikuras
(flushed) sesuai ketentuan standar yang berlaku.
.
Paragraf 2
Penggantung Pipa
Pasal29
(1) Penggantung dan penopang seluruh Sistem Pipa Tegak harus
direneanakan dengan memperhatikan beban seismik.
(2) Penggantung dan penopang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
harus diraneang mampu menahan 5 (lima) kali berat pipa berisi air
ditambah 114 kg (seratus empat belas kilogram) pad a masingmasing titik penahan perpipaan.
Pasal 30
Perpipaan sistem pipa pemadam kebakaran dan penggantungnya tidak
digunakan untuk menggantung pipa dari sistem lain.
Pasal 31
Apabila ada bagian perpipaan yang dipasang di bawah saluran udara
(dueting) maka penggantung pipa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 harus dipasang langsung kepada struktur bangunan.
Paragraf 3
Perlindungan Pipa
Pasal32
(1) Pipa tegak harus ditempatkan di dalam eerobong tertutup tangga
keluar atau harus diproteksi dengan tingkat ketahanan 3pi yang sama
dengan yang disyaratkan untuk eerobong tertutup tangga keluar di
dalam bangunan gedung.
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(2) Apabila tangga kebakaran tidak disyaratkan untuk diproteksi dengan
konstruksi tahan api, maka Sistem Pipa Tegak diperbolehkan untuk
dipasang tanpa persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal33
Perpipaan Sistem Pipa Tegak harus dilindungi terhadap kerusakan
mekanik dan tidak boleh dipasang dalam daerah konstruksi mudah
terbakar yang tidak dilindungi oleh sistem sprinkler.
Pasal 34
(1) Pipa lateral yang menyambung ke sambungan sl<lng 65 mm (emam
puluh lima milimeter) dan/atau 21/ 2" (dua setengah inch i) tidak harus
diproteksi pada bangunan gedung yang diproteksi oleh Sistem
Sprinkler Otomatik yang telah disetujui Dinas.
(2) Pipa lateral pada bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud
pad a ayat (1) yang menyambungkan pipa tegak dengan sambungan
slang 40 mm (em pat puluh milimeter) dan/atau 11/ 2 (satu setengah
inch i) tidak harus diproteksi.
Pasal35
Pipa Tegak Kering tidak boleh tersembunyi kecuali bila keseluruhan
sistem pemipaan dapat dipantau dengan pengawasan tekanan udara
menurut standar yang berlaku.
Paragraf 4
Batas Tekanan Pipa
Pasal 36
Tekanan maksimum pad a titik manapun di dalam sistem tidak boleh lebih
dari 24 (dua puluh empat) bar dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) psi.
Pasal 2>7
(1) Dalam hal pipa utama memasok air ke zona pipa tegak yang lebih
tinggi, maka diizinkan bertekanan lebih dari 24 (dua puluh em pat) bar
dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) psi sesuai dengan kemampuan
bahan dan fitting.
(2) Pad a pipa utama pemasok air ke zona pipa tegak iebih tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh ada sarnbungan
slang di bagian mana pun pad a sistem yang bertekanan lebih dari
24 (dua puiuh empat) bar dan/atau 350 (tiga ratus lima puluh) psi.
Pasal38
Sistem Pipa Tegak Kering harus dirancang untuk menyediakan tekanan
6,9 (enam kama sembilan) bar dan/atau 100 (seratus) psi pad a
sambungan slang elevasi tertinggi, dengan perhitungan berakhir pad a
sambungan pemadam kebakaran.
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Paragraf 5
Pipa Pembuangan Untuk Keperluan Pengaturan
Pasal39
(1) Apabila sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman
dilengkapi dengan peralatan pengatur tekanan maka keperluan
. pengaturan (setting) sebuah pipa pembuangan (drain) harus
dipasang secara permanen.
(2) Pipa pembuangan (drain) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki ukuran paling kurang 3" (tiga inchi) dan berhubungan
dengan setiap pipa tegak.
Pasal 40
Pipa penghubung antara pipa pembuangan dengan pipa tegak harus
dilengkapi dengan katup.
Paragraf 6
Katup
Pasal Ll 1
(1) Katup-katup harus dipasang dalam Sistem Pipa Tegak agar dapat
menutup sebuah pipa tegak tanpa mengganggu aliran air pada pipa'
.
tegak iainnya dari penyediaan air yang sama.
(2) Katup yang dapat menutup aliran air dari sambungan pemadam
kebakaran ke pipa tegak tidak boleh dipasang pada instalasi
sambungan.
Pasal42
Katup satu arah (check vaive) harus dipasang pada setiap sambungan
pemadam kebakaran dan ditempatkan sedekat mungkin pada lokasi
sambungan ke sistem.
Pasai43
(1) Katup berpenunjuk (indicating valve) harus dipasang pada pipa tegak
untuk mengendalikan pipa cabang ke sambungan slang yang jauh
(remote).
(2) Katup berpenunjuk (indicating valve) seba~aimana dimaksud pada
ayat (1) harus melengkapi sambungan Sistem Pipa Tegak yang
terhubung dengan setiap Sistem Penyediaan Air dan dipasang dekat
dengan penyediaan air seperti pad a sisi keluar tangki atau sisi keluar
pompa untuk menutup sistem dar! penyediaan air.
Pasal 44
(1) Saat Sistem Pipa Tegak dipasok air dari pipa utama halaman atau
pipa utama (header) dari gedung lain maka sambungan tersebut
harus dilengkapi dengan katup berpenunjuk yang dipasang di luar
gedung pada jarak yang aman.
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(2) Dalam hal katup berpenunjuk pad a sambungan ke pasokan air tidak
dapat ditempatkan minimal 12,2 m (dua belas koma dua meter) dari
bangunan gedung maka katup tersebut harus dipasang pada lokasi
yang mudah dicapai pada waktu kebakaran dan teriindung dari.
kerusakan serta disetujui oleh Dinas.
(3) Dalam hal katup dengan tiang penunjuk (post-indicator valve) tidak
dapat digunakan maka dapat dlpasang katup biasadalam bak
kontrol.
Pasai 45
Katup pada Sistem Kombinasi harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a.

setiap penyambungan dari suatu pipa tegak yang menjadi bagian dari ..
sebuah Sistem Kombinasi ke Sistem Sprinkler harus dipasang katup
kendali dan katup 1 (satu) arah dengan ukuran yang sama dengan
penyambungan tersebut; dan

b.

sebuah Alat Pengatur Tekanan (pressure-regulating device) yang
mencegah aliran balik harus dianggap sebagai katup 1 (satu) arah
dan tidak diperlukan tambahan katup 1 (satu) arah.
Pasal 46

(1) Semua katup kendaii yang mengontrol sambungan ke pasokan air
dan pipa tegak harus dari jenis katup penunjuk yang terdaftar.
(2) Katup kendaii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
ditutup dengan cepat mulai dari keadaan terbuka penuh dalam waktu
kurang dari 5 (lima) detik.
Pasal47
(1) Katup untuk sistem penyediaan air, katup kendaii isolasi dan katup
lain dalam aliran utama pasokan air, harus disupervisi dalam posisi
terbuka dengan cara antara iain :
a.

menempatkan sebuah sinyal lokal pada katup ke ruang kontrol
atau yang memicu sinyal suara pad a lokasi yang selalu dijaga
petugas;

b.

mengunci katup pada posisi terbuka; atau

c.

menempatkan katup di lokasi yang berpagar dalam kendali
pemilik gedung.

(2) Bilamana terdapat katup bypass, maka katup pad a ayat (1) harus
diawasi pada posisl tertutup.
Paragraf 7
Tanda I.dentifikasi Katup
Pasal48
(1) Semua katup, termasuk katup kendall, katup pengering dan katup
sambungan test harus diberi tanda yang jelas untuk menunjukkan
sistem yang dilayani.
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(2) Katup kendali, katup pengering dan katup sambungan test
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus diberi tanda sesuai·
dengan fungsinya.
(3) Katup kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sistem
utama dan bagiansistem, termasuk katup kendali penyediaan air,
harus diberi tanda yang menyatakan bagicln yang dikendalikan oleh
katup tersebut dalam sistem.
Pasal49
Apabila sebuah katup kontrol sistem. utama atau' bagian sistem
ditempatkan di dalam ruang tertutup atau tersembunyi, maka harus
diberikan sebuah tanda di lokasi katup yang mudah terlihat dari pintu luar
dan/atau dekat bukaan ke ruang penempatan katup.
Pasal 50
Bila perpipaan sistem sprinkler pad a Sistem Kombinasi dipasok oleh lebih
dari 1 (satu) pipa tegak, harus dipasang sebuah tanda yang menunjukkan
lokasi katup tambahan pada setiap sarnbungan dual atau multiple feed ke
pipa tegak Sisiem Kombinasi tersebut untuk menunjukkan bahwa saat
mengisolasi Sistem Sprinkler yang dilayani oleh katup kendali tersebut,
sebuah katup kendali tambahan atau katur:- pads pipa tegak lain harus
ditutup.
Pasal 51
Dalam hal tersedianya lemari katup, maka harus diberi tanda daftar
isinya.
Pasal 52
HLJruf tanda identifikasi katL;p harus dibuat dengan warna merah di atas
dasar warna putih dan mudah terlihat.
Paragraf 8
Hidran Gedung
Pasal 53
(1) Hidran Gedung harus berupa lemari tertutup yang memiliki rak slang
dengan ukuran sesuai standar agar tidak mengganggu pada waktu
penyambungan slang sehingga dapat digunakan dengan cepat pada
saat terjadi kebakaran.
(2) Hidran Gedung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) hanya
digunakan untuk menempatkan peralatan kebakaran dan harus diberi
tanda untuk menunjukkan isinya.
(3) Setiap Hidran Gedung sebagaimalla dimaksud pad a ayat (1) harus
dicat warna dasar merah dengan tulisan warna putih, berfluoresensi
dan harus kontras dengan dinding di sekitarnya, sebagaimana
tercantum dalam standar 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
.
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(4) Hidran Gedung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) bila selalu
terkunci harus menggunakan tutup berupa panel kaca mudah pecah
tembus pandang dan harus disediakan alat pembuka untuk
memecahkan panel kaca dan diletakkan dengan aman dan tak jauh
dariarea panel kaca.
Pasal54
(1) Hidran Gedung yang harus dimiliki Sistem Pipa Tegak Kelas I dan
Keias III yang disyaratkan dalam suatu bangunan gedung bertingkat
rendah, sedang dan tinggi paling sedikit harus berjumlah sesuai'
dengan jumlah tangga kebakaran yang disyal'atkan untuk bangunan
gedung tersebut sesuai beban hunicmnya.
(2) Hidran Gedung pad a bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pad a ayat (1) harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan sebagai'
berikut:
a.

dalam suatu lobi stop asap; dan

b.

dalam daerah umum tetapi di dalam saf yang terlindung serla
sedekat mungkin dengan tangga keluar jika tidak ada lobi stop
asap serta harus diberikan sebuah tanda yang mudah terlihat dari
pintu luar dan/atau dekat bukaan ke ruang penyimpanan Hidran
Gedung untuk mengidentifikasi lokasi sambungan slang.

(3) Hidran Gedung sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak boleh
terhalang dan harus dip'asang tidak kurang dari 90 cm (sembilan .
puluh sentimeter) dan tidak lebih dari 150 cm (seratus lima puluh
sentimeter) dari permukaan lantaL
Pasal55
Apabila Hidran Gedung menembus suatu konstruksi tahan api maka
tingkat ketahanan api dari konstruksi harus dijaga sesuai yang
dipersyaratkan oleh ketentuan teknis bangunan gedung di Daerah.
Pasal 56
Oi dalam Hidran Gedung, sambungan slang dan tuas putar katup harus
ditempatkan dengan jarak paling sedikit 25 mm (dua puluh lima milimeter)
dari bagian lemari sehingga memudahkan pembukaan dan penutupan
katup sambungan slang.
Pasal 57
Sambungan slang dan slang ukuran paling sedikit 25 mm (dua puluh lima
millimeter) dan/atau 1" (satu inchi) boleh digunakan pad a bangunan
eksisting yang telah dilakukan pengkajian teknis dan disetujui oleh Dinas.
Pasal58
Setiap sambungan slang Sistem Pipa Tegak Kering dalam Hidran
Gedung harus dipasang tanda yang jelas dengan tulisan : "PIPA TEGAK'
KERING MANUAL HANYA UNTUK DINAS PEMADAM KEBAKARAN".
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Paragraf 9
Sambungan Pemadam Kebakaran (Siamesse Conne,ction)
Pasal 59
(1) Ukuran dan jenis Sambungan Pemadam Kebakaran yang tersedia
pad a bangunan gedung harus sama dengan yang digunakan oleh
Dinas.
(2) Jenis Sambungan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
a.

untuk pipa tegak berdiameter 100 mm (seratus milimeter)
dan/atau 4" (empat inch i) harus dari tiP3 2 (dua) masukan (twoways breeching inlet); atau

b.

untuk pipa tegak berdiameter 150 mm (seratus lima puluh
milimeter) dan/atau 6" (enam inchi) harus dari jenis/tipe 4 (empat)
masukan (four ways breeching inlet).
Pasal 60

Bangunan gedung yang mempunyai ketinggian paling rendah 24 m (dua ,
puluh empat meter) dari permukaan/level akses kendaraan pemadam
harus dilengkapi paling sedikit 2 (dua) Sambungan Pemadam Kebakaran
yang terpisah jauh (remotely located) untuk setiar; zona.
Pasal61
(1) Setiap zona pada Sistem Pipa Tegak Kelas I atau Kelas III harus
menyediakan 1 (satu) atau lebih Sambungan Pemadam Kebakaran.
(2) Sambungan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) harus, dari jenis yang terdaftar agar tekanan kerjanya dapat
sama atau lebih besar dari tekanan yang dipersyaratkan oleh
kebutuhan sistem,
Pasal 62
Sambungan Pemadam Kebakaran harus ditempatkan sesuai ketentuan
sebagai berikut :
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a.

mudah diakses oleh mobil pemadam kebakaran dengan jarak paling
jauh 18 m (delapan bel as) meter dan ditempatkan sesuai standar
sehingga slang dapat dipasang tanpa terhalclng barang lain temasuk
bagian gedung, pagar, tiang, tanaman, kendaraan atau sambungan
lainnya;

b.

dipasang pad a jarak paling jauh 12 m (dua belas meter) ke pipa
tegak yang dilayani;

c.

ditempatkan tidak lebih dari 30 m (tiga puluh meter) dari hidran kota
terdekat; dan/atau

d.

ditempatkan tidak kurang dari 45 em (em pat puluh lima sentimeter)
dan tidak lebi,h dari 120 em (seratus dua puluh sentimeter) di atas
tanah, trotoar atau perkerasan terdekal.
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Pasal 63
(1) Sambungan Pemadam Kebakaran harus dipasang dengan ketentuan
sebagai berikut :
a.

untuk Sistem Pipa Tegak Basah dipasang pada sisi sistem dari
katup kontrol, katup satu arah atau pompa manapun dan pada
sisi penyediaan sebelum katup pemisah (isolating valve); dan/
atau

b.

untuk Sistem Pipa Tegak Kering, dipasang langsung pada pipa
sistem.

(2) Sambung,Jn Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh dipasang katup yang dapat menutup dari Sistem
Pipa Tegak.
Pasal64
Setiap Sambungan Pemadam Kebakaran hanya diperbolehkan melayani
1 (satu) Sistem Pipa Tegak dengan luas bangunan gedung dan/atau
kumpulan bangunan paling besar 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi).
Pasal65
Pad a Sambungan Pemadam Kebakaran harus tersedia tulisan yang
memuat informasi sebagai berikut :
a.

zona pipa tegak yang dilayani;

b.

Sistem Pipa Tegak atau gabungan dengan sistem sprinkler; dan

e.

tekanan kebutuhan sistem yang harus disuplai dari mobil pompa.
Pasal 66

(1) Setiap Sambungan Pemadam Kebakaran harus diberi tanda tulisan :
"PIPA TEGAK" dengan keterangan besarnya tekanan yang harus
disuplai dari mobil pemadam kebakaran.
(2) Apabila sprinkler otomatik dikombinasikan dengan Sistem Pipa Tegak
maka setiap Sambungan Pemad8m Kebakaran harus diberi tanda
tulisan : "PIPA TEGAK DAN SPRINKLER OTOMATIK" dengan
keterangan besarnya tekanan yang harus disuplai dari mobil
.
pemadam kebakaran.
(3) Apabila Sambungan Pemadam Kebakaran melayani beberapa
bangunan gedung, konstruksi' atau lokasi, tanda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyatakan gedung,
konstruksi atau lokasi mana yang dilayani sambungan tersebut.
(4) Tulisan tanda pad a ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dibuat
dengan tingg! huruf paling rendah 2,5 em (dua koma lima sentimeter).
Pasal 67
Sambungan Pemadam Kebakaran harus diuji dengan menggunakan
mobil pompa pemadam kebakaran pad a saa, pemeriksaan kondisi
keselamatan kebakaran bangunan gedung.

8203

19
Paragraf 10
Tanda Pengenal

,

Pasal68
Bagian penting dalam Sistem Pipa Tegak harus diberi tanda pen genal
yang dibuat dari pelat logam atau bahan plastik kaku tahan cuaca.
Bagian Kedua
Slang Kebakaran
Pasal69
Slang Kebakaran yang disediakan dalam hid ran gedung pad a Sistem
Kelas III harus berukuran 40 mm (em pat puluh milimeter) dan/atau
1'H' (satu setengah inchi) dan dipasang dengan panjang yang tidak lebih
dari 30 m (tiga puluh meter), lurus dan dapat dilipat.
Pasal 70
Dalam bangunan gedung dengan fungsi hun ian pertemuan yang sudah
ada atau baru, panggung biasa dengan luas lebih dari 93 m2 (sembilan
puluh tiga meter persegi) harus dilengkapi dengan slang 40 mm (empat
puluh milimeter) dan/atau 11/2" (satu setengah inchi) untuk pertalongan
awal pemadaman kebakaran pada kedua sisi panggung.
Bagian Ketiga
Hidran Halaman
Pasal 71
(1) Penempatan hid ran halaman
rnemenuhi ketentuan berikut :

pad a

bangunan

gedung

harus

a.

berdekatan dengan pintu masuk atau pasisi yang dapat dimasuki
oleh mobil tangga/mobil pompa Dinas;

b.

berada dalam daerah jangkauan/perimeter bangunan gedung,
pada jarak paling jauh 150 m (seratus lima puluh meter) dari jalan
masuk ke setiap bangunan gedung; dan

c.

tidak terhalang oleh kegiatan parkir, bongkar muat, pertarnanan
dan kegiatan lain.

(2) Jarak paling jauh antar hidran halaman sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) adalah 150 m (seratus lima puluh meter) dan tidak boleh.
ditempatkan pad a jarak kurang dari 6 m (enam meter) dari bangunan
gedung.
(3) Ketika diperlukan lebih dari 1 (satu) hidran halaman, maka hidran
harus diletakkan di sepanjang jalu~ akses mobil pemadam sehingga
tiap bagian dari jalur tersebut masih berada dalam jarak radius 50 rn
(lima puluh meter) dari hidran halaman.
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Pasal 72
Pasokan air untuk hidran halaman harus paling sedikit 38 (tiga puluh
delapan) liter/detik pad a tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar serta mampu
mengalirkan air paling sedikit selama 30 (tiga puluh) meni!.
Pasal73
(1) Pada kolak hidran halaman harus dilengkapi dengan tulisan
"HIDRAN KEBAKARAN" warna putih paling rendah berukuran 50 mm
(lima puluh milimeter) huruf balok di atas warna dasar merah.
(2) Kotak hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mudah dibuka untuk penggunaan sewaktu-waktu dan harus
terlindung dari kerusakan.
Bagian Keempat
Penyediaan Air
Pasal74
(1) Sistem Pipa Tegak Basah harus dihubungkan dengan penyediaan air
yang mampu memenuhi kebutuhan sistem.
(2) Penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.

pompa otomatik yang disambungkan dengan sumber air sesuai
slandar; dan/atau

b.

tangki gravitasi yang mampu menyediakan laju aliran dan tekanan
air yang sesuai standar.

(3) Setiap penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan katup berpenunjuk dan dipasang pad a lokasi yang
disetujui.
Pasal 75
Dalam . hal penyediaan air untuk Sistem Pipa Tegak Basah yang
disyaratkan pada Sistem Pipa Tegak Kelas I atau Kelas III, maka Sistem
Pipa Tegak harus dirancang sesuai standar sehingga kebutuhan air
dapat disediakan secara terpisah dari penyediaan air lairmya dan
lersambung dengan Sambungan Pemadam Kebakaran.
Pasal76
Apabila suatu Sistem Pipa Tegak Basah yang sudah terpasang dengan·
diamater paiing sedikit 100 mm (seratus millimeter) dan/atau 4 1/z" (empat
setengah inch i) akan dimanfaatkan untuk menyediakan air pada sistem
sprinkler baru di gedung yang sarna (retrofit) maka selama syarat
kapasitas penyediaan air untuk sistem sprinkler terpenuhi, sistem
sprinkler tersebut harus dilengkapi katup dan mendapat persetujuan
Dinas..
Pasal 77
(1) Pompa kebakaran harus didukung oleh sistem penyediaan air yang
handal, baik kuantitas maupun kualitasnya.
(2) Kuantitas penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran yang
diproteksi dengan ketentuan sebagai berikut :
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a.

paling sedikit 45 (em pat puluh lima) menit sesuai kapasitas
pompa untuk bahaya kebakaran ringan; dan/atau

b.

paling sedikit 60 (enam puluh) menit sesuai kapasitas pompa
untuk bahaya kebakaran sedang dan berat.
Pasal78

(1) Penyediaan air untuk Sistem Pipa Tegak Kering harus berdekatan.
dengan Sambungan Pemadam Kebakaran.
(2) Penyediaan air sebagaimana dimaksud pad a . ayat (1) tidak
diperbolehkan digabung dengan sistem pipa domestik, kecuali
tersedia pembatas volume air.
Paragraf 1
Tekanan Sisa
Pasal79
Sistem Pipa Tegak yang dirancang dengan perhitungan hidrolik harus
dirancang untuk menyediakan air pada laju aliran yang disyaratkan
dengan tekanan sisa paling sedikit :
a.

6,9 (enam koma sembilan) bar dan/atau 100 (seratus) psi pada
keluaran sambungan slang ukuran 65 mm (enam puluh lima
milimeter) dan/atau 2 112" (dua setengah inch i) yang secara hidrolik
terjauh; dan/atau

b.

4,5 (empa: koma lima) bar dan/atau 65 (enam puluh lima) psi pada·
keluaran sambungan slang ukuran 40 mm (empat puluh milimeter)
dan/atau 1'12" (satu setengah inchi) yang secma hidrolik terjauh.
Pasal 80

(1) Dalam hal tekanan sisa pada suatu sambungan slang 40 mm (em pat
puluh milimeter) dan/atau 11h" (satu setengah inchi) melebihi
6,9 (enam koma sembilan) bar dan/atau 100 (seratus) psi, harus
dipasang suatu alat pengatur tekanan yang disetujui oleh Dinas untuk
membatasi tekanan sisa menjadi 6,9 (en am koma sembilan) bar
dan/atau 100 (seratus) psi dalam laju aliran yang dipersyaratkan.
(2) Dalam hal tekanan sisa pada suatu sambungan slang melebihi
12,1 (dua belas koma satu) bar dan/atau 175 (seratus tUjuh puluh
lima) psi, maka harus dipasang suatualat pengatur tekanan yang
disetujui oleh Dinas untuk membatasi tekanan statik dan tekanan sisa
pada keluaran sambungan slang tersebut sehingga menjadi
6,9 (enam koma sembilan) bar dan/atau 100 (seratus) psi untuk
sambungan slang 40 mm (empat puluh milimeter)
dan/atau
11/2" (satu setengah inchi) dan menjadi 12,1 (dua belas kama satu)
bar dan/atau 175 (seratus tujuh puluh lima) psi untuk sambungan.
slang lainnya.
Paragraf 2
Laju Aliran Air
Pasal81
Laju aliran air pada Sistem Pipa Tegak Kelas I dan Kelas III paling sedikit
harus memenuhi ketentuan berikut :
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a.

besarnya laju aliran air untuk pipa tegak yang !"ecara perhitungan
hidrolik terjauh, paling sedikit harus 1.893 (seribu delapan ratus
sembilan puluh tiga) Iiter/menit dan/atau 500 (lima ratus) galon per
menit, melalui dua keluaran (outlets) berdiameter 65 mm (enam puluh
lima millimeter) dan/atau 2 1/ 2" (dua setengah inchi) pad a lokasi
terjauh; dan

b.

dalam; hal pipa tegak horizontal melayani 3 (tiga) atau lebih
sambungan slang pada lantai manapun, laju aliran untuk pipa tegak
horizontal paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) galon per menit
dan/atau 2.840 (dua ribu delapan ratus empat puluh) liter/menit.
dengan perhitungan hidrolik yang sesuai standar.
Pasal 82

Laju aliran air untuk pipa tegak tambahan pada Sistem Pipa Tegak Kelas
I dan Kelas III paling sedikit harus memenuhi kete,ltuan berikut :
a.

bangunan gedung dengan luas setiap lantai tidak lebih dari 7.432 m2
(tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi), laju aliran untuk
pipa tegak tambahan harus paling sedikit 946 Llmenit (sembilan ratus
empat puluh enam liter per menit) dan/atau 250 gr>m (dua ratus lima
puluh galon per menit) untuk setiap pipa tegak berikutnya; atau

b.

bangunan gedung yang luas setiap lantainya melebihi 7.432 m2 (tujuh
ribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) serta tidak diproteksi
dengan sprinkler, laju aliran untuk setiap pipa tegak tambahan harus
paling sedikit 1.893 Llmenit (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga
liter per men it) dan/atau 500 gpm (lima ratus galon per menit) untuk
pipa kedua dan 946 Llmenit (sembilan ratus empat puluh enam liter
per menit) dan/atau 250 gpm (dua ratus lima puluh galon per menit)·
untuk pipa tegak ketiga apabila laju aliran diperlukan.
·Pasal83

Laju aliran harus ditambahkan hanya untuk pipa tegak yang berada pad a
lantai yang dihitung saja dan sesuai dengan ketentuan berikut :
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a.

dalam hal pipa tegak horizontal pad a Sistem Kelas I dan Kelas III
yang' mengalirkan ail' menuju 3 (tiga) atau lebih sambungan slang,
maka perhitungan hidrolik dan ukuran pipa untuk setiap pipa tegak
harus berdasarkan pad a tersedianya aliran air sebesar 946 Llmenit
(sembilan ratus empat puluh enam liter per menit) dan/atau 250 gpm
(du3 ratus lima puluh galon per menit) dengan tekanan sis a sesuai
standar pad a 3 (tiga) sambungan slang yang secara hidrolik terjauh
pad a pipa tegak tersebut dan pad a keluaran elevasi tertinggi untuk
setiap pipa tegak yang lainnya;

b.

pipa bersama penyediaan air (common supply pipe) harus dihitung
dan ditentukan ukurannya untuk menyediakan laju aliran air yang.
dibutuhkan oleh semua pipa tegak yang disambung ke pipa bersama
tersebut, dengan jumlah yang sesuai standar; dan

c.

besarnya laju aliran air sesuai persyaratan di dalam pipa tegak
lainnya dan tidak perlu diseimbangkan ke tekanan yang lebih tinggi
pad a titik sambungan.
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Pasal 84
Laju aliran air pad a Sistem Pipa Tegak Kelasl dan Kelas III paling
banyak harus memenuhi ketentuan berikut :
a.

untuk gedung yang dilindungiseluruhnya oleh sistem sprinkler
otomatik besarnya laju aliran air tidak boleh lebih dari 3.785 Llmenit
(tiga. ribu tujuh ratus delapan puluh lima liter per men!t) danhitau
1.000 gpm (seribu galonper menit); dan

b.

untuk gedung yang tidak seluruhnya dilindungi sistem sprinkler
otomatik besarnya laju aliran air tidak boleh lebih dar! 4.731 Llmenit
(empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu liter per menit) dan/atau
1.250 gpm (seribu dua ratus lima puluh galon per menit).
Pasal 85

Perhitungan hidrolik dan ukura~ setiap pipa tegak harus berdasarkan
kepada tersedianya aliran air sebesar 946 Llmenit (sembilan ratus empat .
puluh enam liter per menit) dan/atau 250 gpm (dua ratus lima puluh galon
per menit) dengan tekanan sisa sesuai persyatan pad a :
a.

2 (dua) sambungan slang terjauh secara hidrolik yang terpasang
pad a pipa tegak tersebut; dan

b.

sambungan slang yang berlokasi di lantai/elevasi tertinggi untuk
setiap pipa tegak lainnya.
Pasal 86

(1) Apabila bangunan gedung tidak diproteksi oleh sistem sprinkler
otomatik maka alarm aliran air dan pengawasan harus dipasang pada
Sistem Pipa Tegak Basah.
(2) Alarm aliran air dan pengawas8n sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk jenis dayGmg (paddle-type waterflow alarm) hanya
dipasang pada Sistem Pipa Tegak Basah.
(3) Untuk menguji alarm aliran air dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus disediakan katup pembuangan.
Pasal 87
Instalasi Sistem Pipa Tegak Bangunan Gedung dapat dikombinasikan
dengan Sistem Sprinkler dengan pipa tegak tersendiri atau terpisah.
Pasal 88
Bangunan Gedung yang diproleksi seluruhnya dengan Sistem Sprinkler
jika dikombinasikan dengan Sislem Pipa Tegak, maka penambahan
kebuluhan air dan/alau kapasitas pompa harus berdasarkan kebutuhan
.air yang terbesar berdasarkan perhitungan hidrolika.
Pasal89
Laju aliran air untuk Sistem Kombinasi harus sesuai persyaralan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82.
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Pasal 90
(1) Besar laju aliran pad a sambungan slang 40 mm (empat puluh
milimeter) dan/atau 11/2" (satu setengah inchi) paling tinggi harus
mencapai 379 Llmenit (tiga ratus tujuh puluh sembilan liter per menit) .
dan/atau 100 gpm (seratus galon per menit).
(2) Besar laju aliran pada sambungan slang 65 mm (enam puluh lima
milimeter) dan/atau 2'H' (dua setengah inchi) paling tinggi harus
mencapai 946 Llmenit (sembilan ratus empat puluh enam liter per
menil) dan/atau 250 gpm (dua ratus lima puluh galon per menit).
Paragraf 3
Pasokan air
Pasal 91
(1) Untuk sistem dengan 2 (dua) zona atau lebih yang tidak dapat
dipasok air oleh pompa Dinas melalui Sambungan Pemadam
Kebakaran, maka harus disediakan suatu pasokan air tambahan
berupa tangkl air pad a elevasi atas dengan peralatan pompa
tambahan, atau cara lain yang disetujui oleh Dinas.
(2) Untuk memenuhi tekanan dan laju aliran sesuai persyaratan, maka·
setiap zona kecuali zona bawah harus menggunakan 2 (dua) atau
lebih pipa pemasok langsung.
Bagian Kelima
Pompa Kebakaran
Pasal92
(1) Setiap Sistem Pipa Tegak Basah harus menggunakan paling sedikit
1 (satu) set pompa kebakaran.
(2) 1 (satu) set pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :
a.

pompa utama; dan

b.

pompa cadangan

(3) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilengkapi dengan pompa pacu yang berfungsi mempertahankan
tekanan dalam Sistem Pipa Tegak serta mencegah pompa
kebakaran utama beroperasi.
Pasal93
(1) Setiap zona Sistem Pipa Tegak harus menggunakan 1 (satu) set
pompa kebakaran terpisah.
(2) Balas ketinggian zona pad a bangunan gedung dibatasi sampai
dengan 75 m (tujuh puluh lima meter) dihitung dari let<;lk pompa
kebakaran.
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Pasal 94
(1) Ruangan pompa kebakaran haru~ ditempatkan di lantai dasar atau
basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan titlk
ketinggian (peil) bebas banjir, akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
(2) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut
penempatan pompakebakaran pad a lantai yang lebih tinggi, ruangan
pomp'a kebakaran dapat ditempatkan. pad a lantai sesuai dengan
memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
Pasal 95
Apabila terdapat lebih dari satu ruang pompa kebakaran, maka pada
setiap ruang pompa kebakaran harus disediakan sistem komunikasi
suara (voice-communication system) untuk dapat saling berhubungan
antara semua ruang pompa.
Paragraf 1
Persyaratan Pompa Kebakaran
Pasal96
(1) Pompa kebakaran' sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92
harus sesuai standar.
(2) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempunyai sumber daya tersendiri/independen yang terjamin
kehandalannya.
(3) Apablla pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pad<'j ayat (2)
menggunakan penggerak diesel, maka harus disediakan 1 (satu) set .
baterai utama dan 1 (satu) set baterai cadangan yang memiliki
kapasitas serta kemampuan yang sama dengan dilengkapi selektor.
(4) Sumber daya untuk pompa utama tidak boleh dipergunakan sebagai
sumber daya untuk pompa cadangan.
(5) Sumber daya listrik pompa kebakaran harus menggunakan kabel
listrik dengan insulasi tahan api dan dilindungi untuk menghindarl
kerusakan akibat benturan mekanis maupun kebakaran.
Pasal 97
(1) Pompa kebakaran harus berupa pompa tipe sentrifugal dan/atau
pompa tipe turbin paras tegak dan dipasang dengan hisapan positif.
(2) Persyaratan pompa kebakaran tipe sentrifugal dan pompa tipe turbin
paras tegak sebagaimana dimaksud pad a . ayat (1) harus sesuai
dengan standar.
Pasal9S,
(1) Pompa kebakaran harus didukung oleh sist'3m penyediaan air yang
handal, baik kuantitas maupun kualitasnya dan berasal dari sumber
yang diizinkan sesuai standar.
.
(2) Besarnya kapasitas pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sesuai dengan jenis ancaman bahaya kebakaran pad a
bangunan gedung dan jumlah pipa tegak yang digunakan.
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(3) Kapasitas pompa kebakaran sebagaimana djmaksud padaayat (1)
harus dapat memenuhi kebutuhan laju aliran air untuk Sistem Pipa
Tegak.
Pasal 99
Semua pompa kebakaran harus bekerja secara otomatis berdasarkan
penurunan tekanan air dan berhenti secara manual.
Pasal 100
Persyaratan motor, a[at kontrol motor listrik maupun diesel serta
perlengkapannya pada pompa kebakaran harus sesuai dengan standar.
Pasa[ 101
(1) Bangunan gedung bertingkat rendah dengan ancaman bahaya
kebakaran ringan yang luasnya lebih dari 4.000 m2 (em pat ribu meter'
persegi), harus menggunakan pompa kebakaran dengan kapasitas
paling rendah 500 gpm (lima ratus galon ;:Jer menit) dan/atau 1.892 LIm
(seribu delapan ratus sembilan puluh dua liter per menit) untuk pipa
tegak pertama khusus melayani hidran gedung dengan tambahan
masing-masing 250 gpm (dua ratus lima pu[uh galon per menit)
dan/atau 946 LIm (sembilan ratus empat puluh enam liter per menit)
untuk setiap penambahan pipa tegak berikutnya.
(2) Bangunan gedung bertingkat rendah dengan ancaman bahaya
2
kebakaran sedang yang luasnya kurang dari atau mencapai 3.200 m
(tiga ribu dua ratLJS meter persegi), harus menggunakan pompa
kebakaran dengan kapasitas paling rendah 500 gpm (lima ratus
galon per men it) dan/atau 1.892 LIm (seribu delapan ratLis sembilan
puluh dua liter per menit) untuk pipa tegak pertama khusus melayani
hidran gedung dengan tambahan masing-masing 250 gpm (dua ratus
lima puluh ga[on per menit) dan/atau 946 LIm (sembilan ratus em pat
puluh enam liter per men it) untuk setiap penainbahan satu pipa tegak
berikutnya.
(3) Bangunan gedung bertingkat rendah dengan ancaman bahaya
kebakaran berat serta pad a bangunan sedang dan tinggi dengan
ancaman bahaya kebakaran ringan, sedang dan berat sesuai yang
dimaksud dalam Pasal 20, harus menggunakan pompa kebakaran
dengan kapasitas paling rendah 500 gpm (lima ratus ga[on per menit)
dan/atau 1.892 LIm (seribu delapan ratus sembilan puluh dua liter per
. menit) untuk pipa tegak pertama khusus melayani hidran gedung
dengan tambahan masing-masing 250 gpm (dua ratus lima puluh
galon per menit) dan/atau 946 LIm (sembilan ratus em pat puluh enam
liter per menit) untuk setiap penambahan satu pipa tegak berikutnya.
Paragraf 2
Karakterlstik Pompa Kebakaran
Pasal 102

a

Pad saat pompa kebakaran menghasilkan laju aliran air sebesar 150%
(seratus lima puluh persen) dari kapasitas nominal pompa, tekanan air
yang dlhasilkan tidak bo[eh kurang dari 65% (enam pulLih lima persen)
dari total head nominal.
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Pasal 103
Pad a saat pompa kebakaran dalam keadaan bekerja dengan kondisi
katup pelepasan tertutup (tanpa aliran), tekanan F.lir yang dihasilkan tidak
boleh melebihi 140% (seratus empat puluh persen) dari total head
nominal.
Pasal 104
Karakteristik pompa kebakaran dinyatakan pad a grafik tekanar) terhadap
laju aliran dari hasil pengujian di pabrik pembuat pompa.
Paragraf 3
Panel Kontrol
Pasal 105
(1) Pompa kebakaran harus dilengkapi dengan panel kontrol.
(2) Panel kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a.

satu panel kontrol hanya melayani satu pompa kebF.lkaran;

b.

dapat menghidupkan pompa kebakamn berdasarkan penurunan
tekanan air;

C.

tidak terkait dengan sistem kontrol lainnya; dan

d.

berdekatan dan mudah dijangkau dari pompa kebakaran yang
dilayani.
Pasal 106

Pemutus arus saklar utama panel kontrol pompa kebakaran harus
mampu menahan 600% (enam ratus persen) arus 'Iistrik pad a beban
nominal (Iaju aliran air nominal), untuk paling tidak selama 100 (seratus)
detik.
Paragraf 4
Pipa Hisap
Pasal 107
(1) Setiap pompa kebakaran harus terhubung langsung ke sumber air
melalui pipa hisap tersendiri.
(2) Pipa hisap sebagaimF.lna dimaksud pad a ayat (1) harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
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a.

dipasang sedemikian rupa
terbentuknya kantong udara;

sehingga

tidak

menimbulkan

b.

dilengkapi sambungan lentur (flexible joint). u[1tuk melindungi
pompa dari gaya getaran yang berlebihan; dan
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c.

memiliki diameter sebagaimana tercantum dalam standar 2
Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Paragraf 5
Alat Pengatur Tekanan
Pasal108

(1) Dalam hal tidak dapat menggunakan 1 (satu) set pompa k(;lbakaran
yang terpisah untuk setlap zona sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92, maka harus digunakan Alat Pengatur Tekanan.
(2) Penggunaan Alat Pengatur Tekanan (pressure-regulating devices)
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus disetujui Dinas untuk
aplikasi dalam kondisi laju aliran paling rendah dan paling tinggi yang
diantisipasi.
(3) Alat Pengatur Tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipasang sesuai dengan standar sehingga kegagalan pad a salah
satu alat tersebut tidak akan menyebabkan kenaikan tekanan
melebihi 6,9 (enam koma sembilan) bar dan/atau 100 (seratus) psi
pad a sambungan slang 40 mm (empat puluh milimeter) serta
12,1 (dua belas koma satu) bar dan/atau 175 (seratus tujuh puluh
lima) psi pad a sambungan slang 65 mm (enam puluh lima milimeter)
dan/atau 2'12" (dua setengah inchi).
Pasal 109
(1) Alat Pengatur Tekanan harus memenuhi ketentuan berikut :
a.

dipasang pip a bypass dengan katup keadaan normal tertutup;

b.

memperhatikan kemudahan pemeliharaan dan perbaikan;

c.

dilengkapi dengan pengukur tekanan pada sisi masuk dan sisi
keluar; dan

<;I.

dilengkapi dengan katup pelepas tekanan
rekomendasi pabrik pembuat alat tersebl!t.

sesuai

dengan

(2) Dalam hal pemeliharan dan perbaikan Alat Pengatur Tekanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan katup isolasi.
Pasal110
Tekanan pada sisi masuk dari Alat Pengatur Tekanan tidak boleh lebih
dari tekanan kerja alat tersebut.
Paragraf 6
Papan Informasi pad a Ruang Pompa Kebakaran
Pasal111
(1) Ruang pompa kebakaran harus dipasang suatu papan informasi yang
menunjukkan besarnya tekanan rancangan dan laju aliran
rancangan.
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(2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus
dipasang di ruangan pompa dan harus memuat hal sebagai berikut :
a.

lokasi dua sambungan slang yang terjauh secara hidrolik;

b.

laju aliran rancangan (design flowrate) untuk kedua sambungan
slang sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c.

tekanan sis a pada inlet dan outlet yang dirancang pad a kedua
sambungan slang sebagaimana dimaksud pad a huruf a; dan

d.

tekanan statik rancangan dan laju aliran rancangan pada katup.
kontrol sistem, atau pada flens keluar katup dan pad a setiap
Sambungan Pemadam Kebakaran.
Pasal112

Bangunan gedung yang disyaratkan untuk memasang Sistem Pipa Tegak
harus menyediakan papan informasi yang memuat dasa. perancangan
sistem, berdasarkan pipa skedul atau perhitungan hidrolik.
Bagian Keenam
Pengukur Tekanan
Pasal113
(1) Pengukur Tekanan harus dari jenis tabung Bourdon dengan indikasi
analog piring berdiameter paling sedikit 90 mm (sembilan puluh
milimeter) dan/atau 31/2" (tiga setengah inchi) dan jarum penunjuk
serta indikasi paling tinggi tidak lebih dari 150% (seratus lima puluh
persen) terhadap tekanan paling tinggi yang akan diukur.
(2) Pengukur Tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dipasang pada :
a.

setiap keluaran pompa pemadam kebakaran;

b.

tangki tekan;

c.

kompresor udara yang mengisi tangki tekan;

d.

setiap sambungan pipa utama pengering; dan

e.

puncak setiap pipa tegak.
Pasal114

Setiap Pengukur Tekanan harus dipasang dengan katup agar air dapat
dikeringkan (drained).
Pasal115
Apabila beberapa pipa tegak dalam kondisi terhubung, boleh dipasang
1 (satu) buah Pengukur Tekanan pada puncaknya sebagai pengganti
Pengukur Tekanan pada masing-masing pipa tegak.
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Bagian Ketujuh
Pcrhitungan Hidrolik
Pasal116
(1) Untuk semua Sistem Pipa Tegak, perhitungan hidrolik harus
menggunakan kebutuhan air terbesar sesuai dengan ketentuan Pasal
79, Pasal 80 dan Pasal 81.
(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimulai
pada keluaran (outlet) setiap sambungan slang dan harus meneakup
kehilangan iekanan akibat gesekan untuk katup slang dan
sambungan pipa manapun dari katup slang sampai pipa tegak.
(3) Untuk menentukan nilai panjang ekuivalen pipa (the equivalent length
of pipe) dari fiting dan alat, harus digunakan Tabel sebagaimana·
tereantum dalam standar 3 Lampiran Peraturan Gubernurini.
Bagian Kedelapan
Gambar Raneangan
Pasal117
(1) Gambar raneangan perletakan Sistem Pipa Tegak dan perhitungan
hidrolik harus jelas, informasi dapat dibaea, dan digambar sesuai
skala.
(2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan :
a.

lokasi;

b.

perletakan;

e.

penyediaan air;

d.

peralatan (equipment);

e.

spesifikasi bahan yang digunakan;

f.

uraian semua komponen sistem;

g.

diagram elevasi;

h.

elevasi tiap lantai; dan

i.

semua rineian lain yang diperlukan.

(3) Gambar sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus melampirkan
ukuran pipa tegak dengan perhitungan hidrolik dan perhitungan
lengkap seluruh sistem dalam bentuk lembaran formulir perhitungan,
rneneakup lembar ringkasan (summary), perhitungan rinci dan lembar
grafik.
Pasal118
Lembar ringkasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) harus
memuat hal sebagai berikut :
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a.

tanggal, lokasi, pemilik gedung dan penghuni, alamat gedung;

b.

nama dan alamat perancang atau kontraktor, nama lembaga yang
menyetujui; dan

31

c.

uraian bahaya kebakaran, persyaratan desaln yaitu jumlah pipa tegak
yang dialiri air dan laju aliran air (Umenit atau gpm) dan persyaratan
kebutuhan air yang dihitung, termasuk cadangan untuk slang dalam
gedung, hid ran (Iuar) dan sprinkler untuk gedung dengan proteksi
sprinkler sebagian.
Pasal119

Perhitungan rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) harus
memuat hal berikut :
a.

nomor lembar (dad berapa lembar), uraian sambungan siang dan
konstanta keluaran (K, konstanta Hazen-Williams), titik referensi
hidrolik, laju aliran (Llmenit atau gpm), ukuran pipa, panjang pipa
diukur dari garis tengah fiting, panjang ekuivalen untuk fiting; dan

b.

kehilangan tekanan akibat gesekan dalam satu~ln bar/m-pipa atau.
psilft-pipa, kehilangan tekanan total akibat gesekan di antara titik-titik
referensi , tekanan yang dibutuhkan (dalam satuan bar atau psi) pada
setiap titik referensi, tekanan kecepatan dan tekanan normal bila
termasuk dalam perhitungan.
Pasal 120

Lembar grafik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) harus
digambar pada kertas semi-exponential (Q ,.85) dan harus memuat hal
sebagai berikut :
a.

kurva karakteristik pompa yang telah dikoreksi;

b.

kebutuhan Sistem Pipa Tegak; dan

c.

kebutuhan slang.
BAB IV
SISTEM PIPA TEGAK DAN SLANG KEBAKARAN SERTA HIDRAN
HALAMAN BANGUNAN GEDUNG MASA KONSTRUKSI
Pasal 121

(1). Bangunan gedung dalam masa konstruksi harus dipasang Sistem
Pipa Tegak untuk menyediakan proteksi kebakaran sampai lantai
tertinggi.
(2) Sistem Pipa Tegak yang dipasang sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) harus men.:pakan Sistem Pipa Tegak sementara atau Sistem
Pipa Tegak tetap.
(3) Sistem Pipa Tegak sementara bangunan gedung dalam masa
konstruksi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) harus tetap
berfungsi sampai pipa tegak yang tetap telah lengkap terpasang.
Pasal 122
Sistem Pipa Tegak pada bangunan gedung masa konstruksi harus
terhubung dengan Sambungan Pemadam Kebakaran yang diberi tanda .
yang jelas dan mudah diakses pada sisi luar gedung pada level jalan, di
lokasi yang disetujui oleh Dinas.
.
.
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Pasal 123
(1) Pipa tegak pad a bangunan gedung dalam masa konstruksi harus
diikatkan (restrained) pada konstruksi bangunan di setiap lantai.
(2) Pipa tegak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus ditempatkan
di dalam area yang terlindung dari benturan mekanik dan tahan
kebakaran.
Pasal 124
Pengelasan pipa tegak yang dipasang di dalam bangunan yang sedang
dalam tahap konstruksihanya diperbolehkan bilakonstruksi bangunan
tidak mudah terbakar, tidak ada bahan dan barang di dalam bangunan.
yang mudah terbakar dan proses pengelasannya sesuai standar.
Pasal 125
Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih pipa tegak pada bangunan yang
sama atau bag ian bangunan gedung masa konstruksi, maka pipa tegak
.
tersebut harus diinterkoneksikan pad a pipa utama (header) pompa.
Pasal 126
(1) Bangunan gedung dalam masa konstruksi harus menggunakan
ukuran pipa, sambungan slang, slang, penyediaan air dan rincian
lainnya sesuai dengan Standar yang berlaku.
(2) Sambungan slang sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus
disediakan pada setiap lantai dan :erlindung dari kerusakan mekanik
serta dapat digunakan sew<lktu-waktu.
Pasal 127
(1) Sambungan Pemadam Kebakaran padabangunan gedung masa
konstruksi yang melayani zona' rendah, zona menengah dan zona
tinggi harus diinterkoneksi langsung ke sistem perpipaan untuk pipa
tegak dan/atau sprinkler yang dilayani.
(2) Sambungan Pemadam Kebakaran sebagaiman'3 yang dimaksud
pada ayat (1) harus ditempatkan sesuai ketentuan da/am Pasal 62
serta aman terlindung dari benturan mekanik pada saat terjadi
kebakaran ..
(3) Sambungan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diberi tanda yang menyatakan sistem, bag ian/zona .
sistem dan bangunan yang dilayani.
Pasal 128
Sebelum penyelesaian sistem dan sebelum pemasangan Sambungan
Pemadam Kebakaran, bagian pipa antara Sambungan Pemadam
Kebakaran dan katup 1 (satu) arah dalam pipa masuk harus dikuras
sehingga mengeluarkan semua kotoran dan sampah konstruksi, yang
terkumpul dalam pipa.
Pasal 129
Jenis' dan kualitas bahan yang digunakan untuk instalasi Sistem Pipa
Tegak pada bangunan gedung masa konstruksi harus sesuai dengan
standar yang berlaku.
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BAB V
PENGUJIAN SISTEM
Pasa/130
(1) Semua Sistem Pipa Tegak yang baru terpasang harus diuji oleh
Dinas untuk mendapatkan rekomendasi da/am rangka penerbitan
Sertifikat Laik Fungsi.
(2) Dalam hal terdapat perubahan Sistem Pipa Tegak sebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) maka sistem tersebut harus diuji oleh Dinas
untuk mendapatkan persetujuan.
Pasal131
Persyaralan buku petunjuk, alat parkakas khusus, suku cadang,
pemeriksaan berkala, pengujian dan pemeliharaan Sistem Pipa Tegak
harus sesuai dengan standar.
Pasal 132
(1) Kontraktor/penanggung jawab yang melakukan pemasangan Sistem .
Pipa Tegak harus melengkapi surat pernyataan tanggung jawab
bahwa Sistem Pipa Tegak tersebut sudah sesuai dengan standar
yang berlaku.
(2) Kontraktor/penanggung jawab sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
harus menyerahkan kepada pemiliklpengelola gedung semua brosur
(Iiterarture) dan petunjuk yang dlsediakan pabrik pembuat peralatan,
yang menguraikan pengoperasian dan pemeliharaan semua
peraiatan yang dipasang.
Pasal 133
(1) Semua sambungan slang dan Sambungan Pemadam Kebakaran·
harus diuji untuk memastikan kesesuaiannya dengan jenis
sambungan yang digunakan Dinas.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) untuk mengetahui
kemampuan sambungan slang dan Sambungan Pemadam
Kebakaran harus diiakukan dengan memasang contoh kopling, tutup
dan/atau sum bat ke alat yang terpasang.
Pasa/134
(1) Semua Sistem Pipa -(egak termasuk pemipaan di halaman gedung
dan Sambungan Pemadam Kebakaran, harus diuji secara Hidrostatik
(tested hydrostatically) pada tekanan :
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a.

tidak kurang dari 13,8 (tiga bel as koma delapan) bar dan/atau
200 (dua ratus) psi selama 2 (dua) jam; atau

b.

bila tekanan paling linggi da/am sistem tersebut lebih dari 10,3
(sepuluh koma tiga) bar dan/atau 150 (seratus lima puluh) psi,
maka tekanan paling tinggi tersebut ditambah dengan tekanan uji
sebesar 3,5 (tiga koma lima) bar dan/atau 50 (lima puluh) psi
.
selama 2 (dua) jam.
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(2) Bagian pipa antara Sambungan Pemadam Kebakaran dan katup satu
arah pad a pipa masuk, harus diuji hidrostatik sebagaimana dimaksud
pad a ayat (1).
(3) Tekanan uji hidrostatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diukur pada litik elevasi rendah setiap sistem atau zona yang diuji.
(4) Pengujian Sistem Pipa Tegak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)
tidak baleh menunjukkan kebacoran, sesuai ketentuan dalam standar
yang berlaku.
Pasal 135
Sistem Pipa Tegak harus diuji untuk memastikan (verifikasi) kebutuhan
sistem, dellgan mengalirkan air serempak darl semua keluaran pad a
setiap pipa tegak yang dinyatakan pad a perhitungan hidrolik setiap pipa'
tegak sesuai dengan persyaratan yang diatur da~am standar.
Pasal136
Sebuah pompa dari mobil Dinas dengan kapasitas yang dapat memenuhi
kebutuhan sistem harus digunakan untuk memastikan (verifikasi)
perancangan sistem dengan memompakan air ke dalam Sambungan
Pemadam Kebakaran.
BAB VI
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN DAN PEMELIHARAAN BERKALA
Pasal 137
(1) Ketentuan teknis pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala
m'aliputi :
a.

prasedur yang dilakukan;

b.

frekuensi;

c.

organisasl/personil yang melaksanakan;

d.

hasil; dan

e.

tanggal dilaksanakan.

(2) Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala sebagaimana
dimaksud pad a ayat (1) menjadi tanggung jawab dari pemilikl
pengguna bangunan gedung.
(3) Pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala sebagaimana
dimaksud pad a ayat (2) harus dilakukan oleh orang dan/atau badan
yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pencegahan kebakarari
dari asosiasi prafesi yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan'
perundang-undangan.
Pasal 138
Agar kehandalan sistem tetap terpelihara (optimal), maka secara berkala
harus diadakan pemeliharaan dan pengujian instalasi secara mandiri
atau dapat mengikutsertakan Dinas.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 139
Terhadap semua persyaratan teknis dan tata cara pemasangan Sistem
Pipa Tegak dan Slang Kebakaran serta Hidran Halaman yang dikeluarkan
sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus menyesuaikan
dengan Peraturan Gubernur in!.
Pasal140
Bangunan gedung yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini
berlaku dan akan dilakukan perubahan peru'ltukan hunian atau akan ada
perubahan pad a Sistem Pipa Tegak dan slang yang sudah terpasang,
maka seluruh bangunan gedung tersebut harus mematuhi ketentuan
Peraturan Gubernur in!.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 141
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pad a tanggal 30 Mel 2014
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ttd
JOKOWIDODO
Diundangkan di Jakarta
pad a tanggal 6 Juni 2014
PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ttd
WIRIYATMOKO
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN
2014 NOMOR 62036
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Lampiran

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 92 TAHUN 20~4
Tanggal 30 Mei 2014

STANDARDISASI PERALATAN DAN BESARAN

No.

Standardisasi

Judul

1.

Standar 1

Gambar Hidran Gedung dan Hidran Gedung Panel Kaca

2.

Standar 2

Ukuran Diameter Pipa Hisap dan Pipa Tekan Terhadap
Kapasitas Pompa

3.

Standar 3

Panjang Pipa Ekuivalen, Faktor Penyesuaian Untuk Nilai C
dan Nilai C dari Hazen-Williams

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Ttd
JOKOWIDODO
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STANDAR 1

Hidran Gedung

Hidran Gedung Panel Kaca

Tulisan putih.
berfluoresensi

Tutup
kaca,

Wama dasar

merah dan
kontras dng
warna
sekeliling

8222

tembus
pandang
& mudah
pecah

STANDAR 2
Ukuran Diameter Pipa Hisap dan Pipa Tekan Terhadap Kapasitas Pompa

KAPASITAS POMPA
gpm

25
50
100
:500
750
1000
~250

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

8223

I

UKURAN MINIMUM PIPA (inch i)

Llmenit

Pipa Hisap

Pipa Tekan
(discharge)

95
189
379
1892
2839
3785
4731
5677
7570
9642
11355
13247
15140
17032
18925

1
1,5
2
5
6
8
8
8
10
10
12
12
14
16
16

1
1,25
2
5
6
6
8
8
10
10
12
12
12
14
14

STANDAR 3
Menentukan Panjang Pipa Ekuivalen

Fitting dan katup dinyatakan dalam panjang ekuivalen pipa (feet)

Fitting dan

3/4 •

1"

1

1

1

Elbow
standar 90°

2

2

Elbow
panjang 90°

1

Tee atau
silang
(sudut
belok 90°)

3

Katuo
Elbow 45°

11/4 • 11/2"

2"

21/2'

3"

2

2

3

3

4

5

2

2

2

5

6

8

Katup
kupu kupu
,

Katup sarong
Katup satu
arah ayun

5

7

9

4"

5"

6"

8"

10"

12"

3

31/2'
3

4

5

7

9

11

13

6

7

8

10

12

14

18

22

27

3

4

5

5

6

8

9

13

16

18

10

12

15

17

20

25

30

35

50

60

6

7

10

12

9

10

12

19

21

1

1

1

1

2

2

3

4

5

6

11

14

16

19

22

27

32

45

55

65

Katup bulat

46

70

Katup sudut

20

31

Untuk unit SI; 1 inchi

=25,4 mm

Faktor Penvesuaian Untuk Nilai C
NilaiC
I 100
I 130
I 140
Faktoroerkalian
I 0,713 I 1,16 I 1,33

Nilai C dari Hazen-Williams
Pioa atau Tabuna
Unlined cast or ductile iron
Black steel (drv systems includina oreaction)
Black steel (wet sYstems includina deluae)
Galvanized (all)
Plastic (listed-all)
Cement-lined cnsr or ductile iron
Coooer tube or stainless steel

8224

I

I

150
1,51

Nilai C.
100
100
120
120
150
140
150

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 143 TAHUN 2016
TENTANG
MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal
29 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keselamatan
Kebakaran Gedung dan Manaj emen Keselamatan Kebakaran
Lingkungan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 tentang 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di
Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
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MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN
KEBAKARAN GEDUNG DAN MANAJEMEN KESELAMATAN
KEBAKARAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
8. Walikota adalah Walikota Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Suku Dinas adalah Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
12. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi.
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13.Sektor adalah satuan kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan pada Kecamatan di bawah Suku Dinas.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
15.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat dari SKPD.
16.Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya
disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk
mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari
kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi
kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
17.Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang
selanjutnya disingkat MKKL adalah badan pengelola yang
mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang
mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III
dan berat dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima
puluh) orang.
18.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.
19.Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk
mengelola bangunan gedung.
20. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik
bangunan gedung.
21. Pengguna adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan
pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan
dengan pemilik bangunan gedung, menggunakan dan/atau
mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Fire Safety Manager adalah orang yang memimpin dan
mengatur pelaksanaan MKKG dan MKKL.
23. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya
kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar
rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah,
sehingga penjalaran api lambat.
24. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar
sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan
tinggi tidak lebih dari 2,5 m (dua koma lima meter) dan
apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga
penjalaran api sedang.
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25. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar
sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan
tinggi tidak lebih dari 4 m (empat meter) dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api
sedang.
26. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar
agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran
api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
27. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran
yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi,
menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila
terjadi kebakaran.
28. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya
kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar
sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta
penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
29. Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat
RTDK adalah suatu rencana atau plan yang memuat prosedur
yang mengatur siapa harus berbuat apa pada saat terjadi
keadaan darurat dalam satu bangunan gedung dalam hal ini
kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk
RTDK nya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.
30. Tanda Khusus adalah tanda yang digunakan oleh petugas
MKKG dalam melaksanakan tugasnya yang dapat berupa baju
rompi, topi, bendera dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh
pengelola gedung.
31. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan hukum
yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan
pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan
baik administrasi maupun teknis terkait dengan pelaksanaan
MKKG dan MKKL dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
kebakaran.
Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendayagunakan peran
pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung
dan lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
kebakaran.
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Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari:
a. pembentukan;
b. tahapan program kerja;
c. struktur organisasi;
d. tugas dan fungsi;
e. koordinasi; dan
f.

sarana prasarana.

BAB III
MKKG
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 5
(1) Pemilik, pengguna dan/ atau badan pengelola yang mengelola
bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran
ringan atau sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit
500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.
(2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Fire Safety Manager yang bertindak sebagai Kepala
MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan
pengelola bangunan gedung.
(3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari
lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.
Pasal 6
(1) MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling
sedikit terdiri dari :
a. tahapan program kerja;
b. struktur organisasi;
c. tugas dan fungsi;
d. koordinasi;
e. sarana dan prasarana;
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f.

standar operasional prosedur dan RTDK;

g. pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran; dan
h. pengesahan.
(2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKG harus dilaporkan
kepada Dinas.
Bagian Kedua
Tahapan Program Kerja
Pasal 7
(1) Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKG, meliputi
tahapan sebagai berikut :
a. sebelum terjadi kebakaran;
b. saat terjadi kebakaran; dan
c. setelah terjadi kebakaran.
(2) MKKG dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda
khusus sebagai identitas diri untuk keperluan teknis MKKG.
Pasal 8
(1) Tahapan program kerja sebelurn terjadi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan
proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana
penyelamatan jiwa;
b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan
kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi
evakuasi penghuni;
c. menyusun RDTK dan bencana lainnya;
d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan
berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana
jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau
penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola
maupun penghuni bangunan gedung; dan
g. melakukan koordinasi dengan Dinas.
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(2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang
terjadi pada bangunan gedung;
b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan
gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada
korban-korban akibat kebakaran dan/atau akibat
bencana lainnya;
c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam
kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman
kebakaran; dan
e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai
kebutuhan.
(3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi
manajemen gedung tentang kejadian kebakaran atau
bencana lain yang terjadi;
b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam
kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan
pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
c. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam
kebakaran serta instansi terkait yang melakukan
penelitian bangunan gedung bersangkutan dalam rangka
rekonstruksi dan hal-hal lain yang diperlukan.
Bagian Ketiga
Struktur Organisasi
Pasal 9
(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
a. penanggung jawab, yang terdiri atas :
1.
2.
3.
4.

Kepala;
Wakil Kepala;
Sekretaris; dan
Penanggung Jawab Lantai.

b. pendukung, yang terdiri atas :
1. regu pemadaman kebakaran;
2. regu pemandu evakuasi;
3. regu komunikasi;
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4.
5.
6.
7.

regu pengamanan barang berharga/dokumen;
regu pertolongan pertama kecelakaan;
regu keamanan; dan
regu teknisi.

(2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat
kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
(3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus
dilaporkan kepada Dinas.
Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi MKKG
Pasal 10
(1) Tugas MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran
dan penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung.
(2) Fungsi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c, meliputi :
a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam bangunan
gedung;
b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi
kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam
kebakaran;
c. pelatihan personel dan penghuni;
d. pelaksanaan pemadaman tahap awal;
e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
f. pelaksanaan evakuasi penghuni;
g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan,
pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam
pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
(3) Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Dinas
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan
bahan acuan dan pertimbangan untuk mendapatkan
Sertifikat Keselamatan Kebakaran dari Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu apabila pemilik, pengguna dan/ atau
badan pengelola bangunan gedung belum menunjuk pengkaji
teknis.
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(5) Bentuk laporan terhadap pelaksanaan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit harus memuat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur
ini.
Paragraf 2
Tugas Kepala MKKG
Pasal 11
Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a angka 1, sebagai berikut :
a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman
kebakaran dan penyelamatan;
b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap
bahaya kebakaran pada bangunan gedung secara
berkesinambungan;
c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan
personel;
d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur
keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian
kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
f.

melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap
tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada
bangunan gedung;

g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap
kemungkinan terjadinya kebakaran dan pengamanan pada
bangunan gedung; dan
h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai bangunan
gedung pada waktu terjadi kebakaran.
Paragraf 3
Tugas Wakil Kepala MKKG
Pasal 12
Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a angka 2, sebagai berikut :
a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
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c. melaksanaan pembentukan regu-regu operasional sebagai
pendukung MKKG;
d. menyusunan rencana strategi sistem pengendalian
kebakaran;
e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana
pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
f.

memeriksa secara berkala ruang-ruang yang menyimpan
bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah
meledak.
Paragraf 4
Tugas Sekretaris
Pasal 13

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a anggka 3, sebagai berikut :
a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan
dengan MKKG;
c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal
yang berkaitan dengan MKKG;
d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan
mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKG pada
bangunan gedung;
e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian
kebakaran;
f.

melaksanaan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara
periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung;

g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana
pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
h. melaksanaan pengumpulan data dan informasi bangunan
gedung, antara lain :
1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantunya; dan
3. prosedur kebakaran.
Paragraf 5
Tugas Penanggung Jawab Lantai
Pasal 14
Tugas Penanggung Jawab Lantai sebagaimana dimaksud Pasal 9
ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :
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a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan
penyelamatan jiwa;
b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi
dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni
gedung;
c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.
Paragraf 6
Tugas Regu Pemadaman Kebakaran
Pasal 15
Tugas Regu Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :
a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
dan hidran kebakaran bangunan;
b. menjaga terj adinya penjalaran kebakaran dengan cara
melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barangbarang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan
j endela;
c. mencegah orang yang bukan petugas MKKG mendekati
daerah yang terbakar; dan
d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat
diatasi lagi.
Paragraf 7
Tugas Regu Pemandu Evakuasi
Pasal 16
Tugas Regu Pemandu Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2, sebagai berikut :
a. menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera
keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib
pada saat terjadi kebakaran;
b. memimpin Delaksanaan evakuasi lewat tangga darurat;
c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan lift;
d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui tangga darurat
dengan berjalan cepat;
e. memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan
berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
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f. mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan
kelompok evakuasi setiap lantai;
g. menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha untuk
kembali ke bangunan gedung yang terbakar atau
meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
h. mengutamakan evalcuasi khusus kepada orang cacat, wanita
hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat;
i.

menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu
dengan hak yang tinggi;
menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran
dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama;

k. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut
tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai
agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
1. menghubungi rumah sakit terdekat/ambulans/dokter apabila
terdapat korban akibat kebakaran; dan
m. menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan
membuat laporan pelaksanaan tugas.
Paragraf 8
Tugas Regu Komunikasi
Pasal 17
Tugas Regu. Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :
a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu
bekerja dengan baik;
b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam
bangunan gedung melalui peralatan pemantau;
c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKG;
d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm
berbunyi dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta
mematikan alarm;
e. melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran
lantai;
f.

melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/atau rumah
sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/ atau jika terjadi
kebakaran; dan

g. memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung
bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panic, setelah
perintah dari Fire Safety Manager.
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Paragraf 9
Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen
Pasal 18
Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut :
a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
b. menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur, antara
lain menangkap dengan menggunakan borgol, dibawa ke pos
keamanan untuk diperiksa dan apabila terbukti bersalah
selanjutnya diserahkan kepada Polisi;
c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan
barang-barang/dokumen lainnya; dan
d. membantu regu pemadam kebakaran.
•

Paragraf 10
Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan
Pasal 19

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut :
a. memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cidera
dan/ atau meninggal di luar gedung setelah dievakuasi;
b. berusaha untuk memanggil ambulans dan mengatur
penggunaannya; dan
c. mengatur pengiriman orang sakit dan/ atau cidera ke rumah
sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.
Paragraf 11
Tugas Regu Keamanan
Pasal 20
Tugas Regu Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :
a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
b. membantu Regu Pemandu Evakuasi dalam melaksanakan
evakuasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat
aman dari bahaya kebakaran;
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c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan
gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat,
wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orangorang yang tidak bertanggung jawab.
Paragraf 12
Tugas Regu Teknisi
Pasal 21
(1) Tugas Regu Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf b angka 7, melaksanakan pemantauan,
pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan
bangunan gedung antara lain peralatan monitor, lift, listrik,
genset, air conditioning, ventilasi, pompa-pompa dan
peralatan-peralatan kebakaran lainnya.
(2) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
beberapa operator antara lain :
a. operator lift;
b. operator listrik dan genset;
c. operator air conditioning dan ventilasi; dan
d. operator pompa.
(3) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
fungsi antara lain :
a. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh peralatan
bangunan gedung melalui peralatan kontrol dan
melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
b. memeriksa keadaan apabila alarm berbunyi dan
mengambil tindakan yang diperlukan; dan
c. membersihkan tangga darurat dari benda-benda yang
menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan.
Pasal 22
Tugas operator lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf a, sebagai berikut :
a. memeriksa fungsi lift, terutama lift kebakaran sebagai akses
petugas pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan
kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik;
b. menurunkan lift ke lantai dasar apabila terjadi kebakaran;
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c. mengoperasikan lift khusus kebakaran pada saat terjadi
kebakaran apabila sangat diperlukan dan dimungkinkan; dan
d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan
baik dan benar.
Pasal 23
Tugas operator listrik dan genset sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
a. memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset agar berfungsi
dengan baik;
b. mematikan listrik pada tempat dimana kebakaran terjadi,
terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti
air conditioning dan ventilasi;
c. menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lift
khusus kebakaran, pompa-pompa kebakaran, fan penekan
udara, fan pengendali asap dan panel-panel lain yang
diharuskan berfungsi pada saat terjadi kebakaran;
d. mengoperasikan genset; dan
e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan
baik dan benar.
Pasal 24
Tugas operator air conditioning dan ventilasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :
a. memastikan seluruh sistem air conditioning dan ventilasi
berfungsi dengan baik;
b. mematikan sistem air conditioning dan ventilasi pada lantai
bangunan gedung yang terbakar;
c. mematikan seluruh sistem air conditioning dan ventilasi bila
kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya;
d. mengoperasikan fan pengendali asap; dan
e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan
baik dan benar.
Pasal 25
Tugas operator pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) huruf d, sebagai berikut :
a. memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh
peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan
baik;
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b. memeriksa permukaan air di dalam reservoir;
c. mengoperasikan pompa apabila terjadi kebakaran; dan
d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan
baik dan benar.
Bagian Kelima
Koordinasi
Pasal 26
(1) Dalarn penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan
kebakaran MKKG dapat melakukan koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, baik secara internal
maupun eksternal.
(2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen
bangunan gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada
pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
(3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai
kebutuhan
Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana
Pasal 27
(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKG antara lain
berupa :
a. sarana proteksi kebakaran;
b. sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
c. sarana sistem komunikasi dalam bangunan; dan
d. sarana penunjang lain yang dibutuhkan.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan oleh manajemen bangunan gedung yang
bersangkutan.
Bagian Ketujuh
Standar Operasional Prosedur dan RTDK
Pasal 28
(1) Standar Operasional Prosedur dan RTDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi Standar
Operasional Prosedur keadaan aman dan Standar Operasional
Prosedur keadaan darurat.
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(2) MKKG harus memiliki Standar Operasional Prosedur keadaan
aman dan Standar Operasional Prosedur keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Standar Operasional Prosedur keadaan aman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat
perawatan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian sarana
proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa.
(4) Standar Operasional Prosedur keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk RTDK.
Bagian Kedelapan
Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran
Pasal 29
(1) Pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g harus dilakukan oleh
MKKG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Pelaksanaan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan
dengan Dinas.
Bagian Kesembilan
Pengesahan
Pasal 30
(1) MKKG yang telah terbentuk harus didaftarkan pada Dinas.
(2) MKKG yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Keputusan Kepala
Dinas sebagai legalitas pengesahan MKKG.
(3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB IV
MKKL
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 31
(1) Badan Pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam
satu lingkungan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran
sedang II, sedang III dan berat dengan jumlah penghuni paling
sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL.

8241

18

(2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
dari badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan
dalam satu lingkungan, yang dipimpin oleh seorang Fire
Safety Manager.
(3) Fire Safety Manager sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditunjuk oleh badan pengelola sebagai Kepala MKKL serta
harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari
lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Dinas.
(4) Dalam hal kewajiban untuk membentuk MKKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh badan pengelola,
bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan
tersebut belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.
Pasal 32
(1) MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) paling
sedikit terdiri dari :
a. tahapan program kerja;
b. struktur organisasi;
c. tugas dan fungsi;
d. koordinasi; dan
e. sarana dan prasarana.
(2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKL harus dilaporkan
kepada Dinas.
Bagian Kedua
Tahapan Program Kerja
Pasal 33
Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKL, meliputi
tahapan sebagai berikut :
a. sebelum terjadi kebakaran;
b. saat terjadi kebakaran; dan
c. setelah terjadi kebakaran.
Pasal 34
(1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, sebagai berikut :
a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan
proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana
penyelamatan jiwa;
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b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan
penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya
simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
c. menyusun RTDK dan bencana lainnya;
d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan
berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana
jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
f.

menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau
penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola
maupun penghuni bangunan gedung dalam kawasan; dan

g. melakukan koordinasi dengan Dinas.
(2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, sebagai berikut :
a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang
terjadi pada bangunan gedung bersangkutan;
b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan
gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada
korban-korban akibat kebakaran dan/atau akibat
bencana lainnya;
c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam
kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman
kebakaran; dan
e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai
kebutuhan.
(3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, sebagai
berikut :
a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi
manajemen kawasan tentang kejadian kebakaran atau
bencana lain yang terjadi;
b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam
kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan
pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
c. membantu dan/atau memfasilitasi tim atau petugas serta
instansi terkait yang melakukan penelitian bangunan
gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan halhal lain yang diperlukan.
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Bagian Ketiga
Struktur Organisasi
Pasal 35
(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
a. penanggung jawab, yang terdiri dari :
1.
2.
3.
4.

Kepala;
Wakil Kepala;
Sekretaris; dan
Penanggung jawab gedung.

b. pendukung, yang terdiri dari :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

regu pemadaman kebakaran;
regu pemandu evakuasi;
regu komunikasi;
regu pengamanan barang berharga/dokumen;
regu pertolongan pertama kecelakaan; dan
regu keamanan/ security.

(2) Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat
kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di
Dinas.
(3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus
dilaporkan kepada Dinas.
Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi MKKL
Pasal 36
(1) Tugas MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran
dan penyelamatan jiwa dalam lingkungan dan/atau kawasan
bangunan gedung.
(2) Fungsi MKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
huruf c, meliputi :
a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam lingkungan
dan/atau kawasan bangunan gedung;
b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi
kebakaran;
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c. pelatihan personel dan penghuni;
d. pelaksanaan pemadaman kebakaran tahap awal;
e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
f.

pelaksanaan evakuasi penghuni;

g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan,
pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam
pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa; dan
i.

pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL kepada
Dinas.

(3) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi MKKL sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Paragraf 2
Tugas Kepala MKKL
Pasal 37
Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a angka 1, sebagai berikut :
a. mengoordinasikan pelaksanaan
kebakaran dan penyelamatan;

pencegahan, pemadaman

b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap
bahaya kebakaran;
c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan
personel;
d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur
keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian
kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
f.

melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap
tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran;

g. membuat kebij akan bagi penanggulangan menyeluruh
terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran; dan
h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai
bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan pada
waktu terj adi kebakaran.
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Paragraf 3
Tugas Wakil Kepala MKKL
Pasal 38
Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a angka 2, sebagai berikut :
a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
c. mengoordinasikan pembentukan pendukung MKKL berupa
regu-regu operasional;
d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan
dan penanggulangan kebakaran; dan
f.

memeriksa secara berkala lokasi penyimpanan bahan-bahan
berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.
Paragraf 4
Tugas Sekretaris
Pasal 39

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a angka 3, sebagai berikut :
a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan
dengan MKKL;
c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal
yang berkaitan dengan MKKL;
d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan
mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKL pada
bangunan gedung dalam satu lingkungan;
e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian
kebakaran;
f.

melaksanaan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara
periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung dalam
satu lingkungan;

g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana
pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
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h. melaksanaan pengumpulan data dan informasi bangunan
gedung dalam satu lingkungan, antara lain :
1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantunya; dan
3. prosedur kebakaran.
Paragraf 5
Tugas Penanggung Jawab Gedung
Pasal 40
(1) Kepala MKKL harus menunjuk penanggung jawab gedung
untuk setiap bangunan gedung dalam satu lingkungan.
(2) Untuk bangunan gedung yang sudah memiliki MKKG, maka
Kepala MKKG menjadi penanggung jawab gedung.
(3) Tugas penanggung jawab gedung sebagaimana dimaksud
Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :
a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan
penyelamatan jiwa;
b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat
dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk
penghuni gedung;
c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur
pimpinan.
Paragraf 6
Tugas Regu Pemadaman Kebakaran
Pasal 41
Tugas Regu Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :
a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
dan hidran kebakaran bangunan;
b. menjaga terj adinya penj alaran kebakaran dengan cara
melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barangbarang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan
jendela;
c. mencegah orang yang bukan petugas mendekati daerah yang
terbakar; dan
d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat
diatasi lagi.
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Paragraf 7
Tugas Regu Pemandu Evakuasi
Pasal 42
(1) Tugas Regu Pemandu Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 2 adalah sama dengan Tugas
Pemandu Evakuasi semagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a sampai dengan huruf m.
(2) Regu Pemandu Evakuasi melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada bangunan dalam satu
lingkungan yang belum memiliki MKKG.
Paragraf 8
Tugas Regu Komunikasi
Pasal 43
Tugas Regu Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :
a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu
bekerja dengan baik;
b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam
bangunan gedung yang tidak memiliki MKKG melalui
peralatan pemantau;
c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKL.
d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm
berbunyi, dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta
mematikan alarm;
e. melakukan komunikasi dengan penanggung jawab gedung;
f.

melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/atau rumah
sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi
kebakaran; dan

g. atas perintah Kepala MKKL, memberitahukan kepada seluruh
penghuni bangunan gedung dalam satu lingkungan yang
tidak memiliki MKKG bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak
panik.
Paragraf 9
Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen
Pasal 44
Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai
berikut :
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a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
b. mengamankan orang yang mencurigakan sesuai prosedur;
c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan
barang-barang/dokumen lainnya; dan
d. membantu Regu Pemadam Kebakaran.
Paragraf 10
Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan
Pasal 45
Tugas Regu Pertolongan Pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut :
a. memberikan pertolongan kepada korban di luar gedung
setelah dievakuasi oleh petugas evakuasi;
b. berusaha memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya,
dan
c. mengatur pengiriman orang sakit, cidera ke rumah sakit
terdekat dengan menggunakan ambulans.
Paragraf 11
Tugas Regu Keamanan/ Security
Pasal 46
Tugas Regu Keamanan/ Security sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :
a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
b. membantu Regu Pemandu Evakuasi dalam melaksanakan
evakuasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat
aman dari bahaya kebakaran;
c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan
gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat,
wanita hamil, lanjut usia dan/ atau orang sakit; dan
e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orangorang yang tidak bertanggung jawab.
Bagian Kelima
Koordinasi
Pasal 47
(1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan
kebakaran MKKL dapat melakukan koordinasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, baik secara
internal maupun eksternal.
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(2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen
bangunan gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada
pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
(3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga atau instansi
terkait sesuai kebutuhan.
Bagian Keenam
Sarana dan Prasarana
Pasal 48
(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKL antara lain
berupa :
a. sistem proteksi kebakaran;
b. akses pemadam kebakaran;
c. sistem komunikasi;
d. sumber daya listrik darurat;
e. sarana jalan keluar/ sarana penyelamatan jiwa;
f.

proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan;
dan

g. pos pemadam kebakaran dan mobil pemadam.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan oleh manajemen bangunan gedung yang
bersangkutan dan/ atau manajemen kawasan.
(3) Pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, minimal membutuhkan lahan 200 m2 (dua ratus
meter persegi), meliputi kebutuhan ruang untuk:
a. ruang siaga untuk 2 (dua) regu dengan rincian 1 (satu)
regu terdiri dari 6 (enam) orang;
b. ruang administrasi;
c. ruang tunggu;
d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker);
e. gudang peralatan;
f.
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ribu) liter;
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g. tandon air ukuran 12.000 (dua belas ribu) liter; dan
h. halaman untuk latihan rutin.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 49
(1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur
ini dilakukan oleh Dinas.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk :
a. sosialisasi;
b. pelatihan; dan
c. bimbingan teknis.
(3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau
media cetak dan/atau elektronik.
Pasal 50
(1) Pengendalian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur
ini dilakukan oleh Dinas.
(2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 51
(1) Biaya pembentukan dan penyediaan prasarana dan sarana
MKKG dan/atau MKKL pada bangunan gedung atau
lingkungan dan/atau kawasan bangunan gedung menjadi
tanggung jawab pemilik, pengelola dan/atau badan pengelola.
(2) Biaya pembinaan dan pengendalian MKKG dan/atau MKKL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50,
bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan
MKKG dan MKKL ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62102
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 19650824 1994032003
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Format 1
Formulir Isian Data Bangunan
DATA BANGUNAN
1
2
3
4

5
6

7

8

Nama Bangunan
Klasifikasi Bangunan
Tinggi Bangunan
Luas Bangunan
Lantai Basement 1
Lantai Basement 2
Lantai 1
Lantai 2
Lantai ....dst.
Penggunaan Bangunan
Konstruksi Bangunan
Kerangka
Lantai
Dinding
Atap
Sumber Daya Listrik
PLN
Genset
Nomor IMB

meter
m2
m2
m2
m2
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Format 2
Petunjuk Pengisian Formulir Isian Data Bangunan
1. Nama Bangunan
2. Klasifikasi Bangunan
Diisi sesuai klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian atau jumlah lantai
bangunan.
Klasifikasi bangunan
Bangunan rendah

Jumlah lantai
1-4

Ketinggian (T)
T 20 m

Bangunan menengah

5-8

20 m

Bangunan tinggi

9 ke atas

T

<T

40 m

> 40 m

3. Tinggi Bangunan
Diisi sesuai ketinggian bangunan diukur dari lantai dasar dalam satuan meter (m).
4. Luas Bangunan
Diisi sesuai data luas per lantai bangunan, bila memungkinkan berikut
ukuran panjang dan lebar setiap lantai. Apabila tidak mencukupi, sediakan
formulir tambahan khusus untuk luas bangunan ini.
5. Penggunaan Bangunan
Diisi sesuai dengan peruntukan bangunan. Apabila bangunan digunakan
untuk lebih dari satu peruntukan, ditulis semua peruntukannya.
6. Konstruksi Bangunan
Diisi sesuai dengan bahan konstruksi yang digunakan untuk mendirikan
bangunan.
7. Sumber Daya Listrik
Diisi sesuai dengan sumber daya listrik dan besarnya daya listik (dalam KVA)
yang digunakan pada bangunan.
8. Nomor IMB
Diisi sesuai dengan nomor IMB yang ada.
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Format 3
Formulir Isian Pemeriksaan Akses Pemadam Kebakaran

AKSES MENCAPAI BANGUNAN GEDUNG
Akses ke lokasi bangunan gedung
jumlah lokasi akses masuk
lokasi akses masuk
lebar pintu gerbang
tinggi bebas portal

meter
meter

radius putar dari akses masuk

meter

Jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung
lebar jalan masuk

meter

radius putar belokan
tinggi bebas portal

meter
meter
_

Lokasi lapisan perkerasan
tanda atau tulisan pada lapisan perkerasan
panjang lapisan perkerasan
lebar lapisan perkerasan
kemiringan lapisan perkerasan
konstruksi pendukung lapisan perkerasan
panjang jalan buntu, jika ada
manuver mobil tangga kebakaran

ada

tidak
meter
meter
derajat

bisa

meter
tidak bisa

AKSES MASUK KE DALAM BANGUNAN GEDUNG
Pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar
jumlah pintu masuk
lokasi pintu masuk
ukuran (lebar x tinggi)
bahan

buah

konstruksi
arah membuka
perlu kartu akses atau password lainnya
Pintu masuk melalui bukaan dinding luar
bukaan akses pada dinding luar
jumlah bukaan
bukaan dinding luar terletak sejajar
dengan jalan/ perkerasan
bahan bukaan mudah dipecahkan
bukaan terpasang pada setiap lantai.
lebar dan tinggi bukaan dinding luar
dilengkapi tanda segitiga warna merah atau
kuning
tulisan "AKSES PEMADAM KEBAKARAN
JANGAN DIHALANGI
jalan menuju bukaan bebas hambatan
ketinggian bukaan dinding luar dari muka lantai
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ya

tidak

ada

tidak
buah

ya

tidak

ya
ya

tidak
tidak

ya

tidak

ada

tidak

ya

tidak
meter

2

Shaft pemadam kebakaran
tersedia shaf untuk pemadaman kebakaran
shaft pemadam kebakaran terdiri dari :
Lift kebakaran
Tangga kebakaran
Lobby tahan api dan kedap asap
jumlah shaf pemadam kebakaran

ya

tidak

ada
ada
ada

tidak
tidak
tidak
buah

lokasi penempatan shaf pemadam kebakaran
jarak antara shaf pemadam kebakaran

meter

shaf pemadam kebakaran dilengkapi dengan fasilitas berikut :
landing valve
ada
Sistem pengendali asap
ada
Lampu penerangan darurat
ada
Alat komunikasi darurat
ada
Sisem alarm kebakaran
ada
pintu akses dari bahan tahan api dan kedap asap
ya
arah membuka pintu ke shaf pemadam kebakaran ke dalam shaf

tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
ke luar shaf

AREA OPERASIONAL
i Lebar dan sudut belokan
lebar jalan untuk area operasional mobil
pemadam kebakaran
radius putaran pada setiap belokan jalan atau
, persimpangan.
Perkerasan
kemarnpuan perekerasan menahan beban mobil
kebakaran
jumlah dan lokasi penempatan perkerasan
panjang dan lebar perkerasan

meter
meter

kg
m x
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Format 4
Formulir Isian Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa
1.

SARANA JALAN KELUAR
a. Pintu ruangan
Jarak tempuh terjauh dari ruangan menuju pintu
Luas ruangan

meter

Jumlah pintu yang tersedia

buah

Lebar pintu yang tersedia

meter
meter

m2

Jarak antar pintu pada setiap ruangan
Catat arah membuka pintu
b. Koridor
Lebar dan tinggi bebas koridor
Jarak tempuh dari ruangan melalui koridor menuju
pintu kebakaran
Bahan pelapis lantai, d:nding dan langit-langit koridor
Panjang koridor buntu
Tulisan yang memperingatkan koridor buntu
Koridor dilengkapi la_mpu exit dan lam.pu penerangan
darurat

meter
meter
meter
Ada

Tidak

Ya

Tidak

c. Pintu kebakaran
Bahan pintu kebakaran dan tingkat ketahanan apinya
lebar, tinggi dan ketebaLan pintu kebakaran
pintu kebakaran dilengkapi dengan batang panik
pintu kebakaran dilengkapi dengan penutup otomatis
pintu kebakaran dilengkapi dengan kaca intip.
arah membuka pintu kebakaran
pintu kebakaran tidak bisa dibuka dari dalarn sumur
tangga
sertifikat uji mutu pintu kebakaran

mx
Ya
Ya

mx

Ya

cm
Tidak
Tidak
Tidak

Ya

Tidak

Ada

Tidak

d. Tangga kebakaran
jumlah tangga kebakaran
jarak antar tangga kebakaran dalarn satu lantai
lebar tangga
tinggi bebas tangga
lebar anak tangga
tinggi anak tangga
tinggi railing
jumlah anak tangga
railing di kedua sisi tangga
sistem pengendali asap di sumur tangga kebakaran
Luas lobi penghambat asap
tangga kebakaran bebas harnbatan
Lokasi muara tangga
pemisah atau tanda penunjuk arah di muara tangga
antar lorong tangga gunting terpisah
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meter
meter
meter
cm
cm
cm
Ada
Ada

Tidak
Tidak
m2

Ya

Tidak

Ada
Ya

Tidak
Tidak

2

2.

TEMPAT BERHIMPUN SEMENTARA
lokasi lantai tempat berhimpun sementara
luas ruangan

m2

ruangan dilindungi pemercik otomatis
jumlah dan kapasitas ruangan
ruangan dilengkapi:
petunjuk arah
sarana komunikasi
keluar
darurat
3.

Ya
buah

Tidak
orang

lampu penerangan
darurat

JALAN LANDAI
lebar dan kemiringan jalan landai
kerataan permukaan lantai

m

sistem pengaman pada jalan landai
jalan landai dilengkapi:
sarana komunikasi
lampu penerangan
darurat
darurat
akses menuju jalan landai

derajat

Ya

Tidak
petunjuk arah keluar

Tidak
terhalang

Terhalang

muara jalan landai
4.

LAMPU PENERANGAN DARURAT
jumlah lampu penerangan darurat
lokasi penempatan lampu penerangan
darurat
sumber daya darurat
sumber daya darurat berfungsi

5.

Unit

Ya

Tidak

TANDA PETUNJUK ARAH JALAN KELUAR
jumlah tanda petunjuk arah jalan keluar
lokasi penempatan tanda petunjuk arah jalan keluar
tanda petunjuk arah jalan keluar mudah dilihat
petunjuk arah jalan keluar dilengkapi dengan lampu
lampu tersebut dilengkapi dengan sumber daya darurat
Sumber daya darurat berfungsi
Ukuran tanda petunjuk arah jalan keluar
warna tanda petunjuk arah jalan keluar
tulisan tanda petunjuk arah jalan keluar

Unit
Ya
Ya
Ya
Ya

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
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Format 5
Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran
a. Pemeriksaan visual
• Sumber air
volume reservoir bawah
volume reservoir atas
posisi WLC
persediaan air untuk kebakaran
sumber air lain
priming tank
priming tank bisa memancing air

Ya

Tidak

• Ruang Pompa
mudah dicapai
tidak becek
bebas banjir
cukup ruang gerak untuk
bebas dari penempatan bahan-bahan
pemeriksaan, pengujian dan
yang mudah terbakar
sarana
pengaman telinga
penerangan darurat
ventilasi mekanik
ventilasi alami
kenalpot diesel engine
• Pompa kebakaran
pompa pacu
pompa utama
digabung dengan sistem sprinkler
Zona yang
low zone
posisi selektor pompa
pompa menggunakan sistem isapan
Data masing-masing pompa :

pompa cadangan
ya
tidak
medium zone
high zone
auto
manual
positif
negatif

pompa pacu

pompa utama

merk/type
kapasitas
total head
putaran
daya motor
• Kelengkapan pompa kebakaran
sambungan
pipa penguji
air release valve
pressure
ARV
switch
panel kontrol
manometer
setiap pompa
hisap

flow meter
manometer
tekan

pompa cadangan

katup penguji
pressure tank

fleksibel joint

kabel sumberdaya tahan api,
priming tank bila pompa sistem isapan
benturan dan pancaran air
negatif
• Perpipaan
setiap pompa terhubung langsung ke reservoar dengan pipa
ya
tidak
pipa hisap dilengkapi foot valve (untuk sistem isapan negatif)
ya
tidak
perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan
ya
tidak
eksentrik

jumlah pipa tegak

pembagian zona
ketinggian yang
dilayani oleh pompa
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Zone bawah
Zone tengah 1
Zone tengah 2
Zone tengah 3
Zone atas

Lantai
Lantai
Lantai
Lantai
Lantai

s/d lantai
s/d lantai
s/d lantai
s/d lantai
s/d lantai

2
pipa hisap
diameter perpipaan

pipa pengeluaran

inch
inch

pipa penyalur
pipa tegak

inch
inch

• Katup-katup pada pipa
valve
gate valve

penempatan

kondisi

diameter

check valve
safety valve
indicating valve
air release valve
pressure reducing
• Hidran halaman
kondisi hidran halaman
jumlah dan lokasi penempatan
kelengkapan standar dan pengoperasian hidran :
•

selang, pemancar
• kunci hidran
• boks hidran
data lain :
• diameter keluaran
•
•
•

•
•

katup utama
butterfly valve

jenis kopling
diameterperpipaan
jalur perpipaan

• Hidran gedung dan landing valve
kelas hidran yang dipasang
kondisi hidran gedung
jumlah keseluruhan hidran gedung
lokasi penempatan di setiap lantai
Jumlah di setiap lantai
kelengkapan standar hidran:
• selang,
• pemancar
• boks hidran
• Gate valve

Ada
Ada
Ada
Ada

Tidak
Tidak
Tidak
Tidak

ada
ada
ada
ada

Catat data lainnya seperti :
diameter outlet
diameter perpipaan
jenis kopling
jalur perpipaan
• Siamese connection
kondisi

Inch
Inch

mudah dijangkau mobil unit pemadam kebakaran
jumlah
lokasi penempatan

Baik
Ya

Tidak
Tidak
Buah

data lainnya
diameter outlet
diameter pipa
jalur suplai
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inch
inch
ke header

jenis kopling
type outlet
ke riser

ke reservoar

3
b.

Pengujian kinerja sistem
• Pengujian tekanan statis berdasarkan ketinggian bangunan
tekanan statis di ruang pompa

bar

• Pengujian kurva standar pompa kebakaran
rated pressure di brosur pompa
rated capacity pompa di brosur pompa
Tekanan uji pada 100 % rated capacity
Tekanan uji pada 150 % rated capacity
Tekanan uji pada saat shut off popa

bar
GPM
bar
bar
bar

• Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran
Tekanan stand by pompa joki
Tekanan start pompa joki
Tekanan stop pompa joki
Tekanan start pompa utama
Tekanan start pompa cadangan
Stop pompa utama
manual
Stop pompa cadangan
manual

bar
bar
bar
bar
bar
otomatis
otomatis

• Pengujian tekanan sisa di titik terlemah dan titik terberat
tekanan sisa di titik
Dengan menggunakan pompa
utama
tekanan sisa di titik
tekanan sisa di titik
Dengan menggunakan pompa
cadangan
tekanan sisa di titik
• Pengujian siamese connection
air keluar dari pemancar di titik terlemah
tekanan sisa pada pemancar di titik

Ya

bar
bar
bar
bar

Tidak
Bar
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Format 6
Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis
Pemeriksaan visual
Sumber air
volume reservoir di basemen:
volume reservoir di lantai atas, bila ada
posisi water level control (WLC)
volume persediaan air khusus untuk
kebakaran
sumber air lain (PAM, sungai, d11.)
priming tank bisa memancing air
Ruang Pompa
Kondisi ruang pompa:
mudah dicapai

bebas banjir

tidak becek
bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan
Kelengkapanruang pompa:
sarana komunikasi

pengaman telinga

ventilasi mekanik

penerangan darurat

kenalpot diesel engine menerus ke udara bebas

ventilasi alami
Pompa kebakaran
pompa pacu

pompa utama

penggunaan pompa dengan sistem hidran

pompa cadangan
digabung

dipisah

zona ketinggian yang dilayani

zona

Waktu pertukaran ke sumber daya cadangan
sistem isapan pompa

menit
positif

Data teknis

Pompa pacu

negatif

Pompa utama

Pompa cadangan

jumlah
merk/ type
kapasitas
total head
putaran motor penggerak
daya motor penggerak
Kelengkapan pompa kebakaran
panel kontrol

p:pa penguji

flow meter

katup penguji

Air release valve

manometer hisap

pressure switch

p:essure tank

manometer tekan

fleksibel joint

priming tank bila pompa sistem isapan negatif

Perpipaan
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setiap pompa terhubung langsung ke reservoar

Ya

Tidak

pipa hisap dilengkapi foot valve (bila negatif suction)
perpipaan dari dan ke pompa menggunakan
sambungan eksentrik
jumlah pipa tegak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

2

pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa
diameter perpipaan :
Pompa pacu

inch

pipa tegak

inch

inch

pipa pembagi utama

inch

inch

pipa pembagi

inch

inch

pipa cabang

inch

Diameter

Penempatan

pipa
hisap

Pompa utama
Pompa
cadangan
pipa penyalur
Katup-Katup Pada
Pipa
gate valve

Jurnlah

Kondisi

check valve
safety valve
air release valve
PRV
MCV
BCV
Kepala sprinkler
Jenis

Pendent

Upright

Sidewall

Jumlah
Total
Lokasi
Temperatur kerja
Kondisi
Siamese connection
jumlah

buah

lokasi penempatan
diameter outlet

Inch

jenis kopling
diameter pipa
kondisi
jalur suplai
perpipaan

Inch
ke header

ke riser

ke reservoar

Pengujian kinerja sistem
Pengujian kurva standar pompa kebakaran
rated head pompa
rated capacity pompa
tekanan uji saat 100% rated capacity
tekanan uji saat 150% rated capacity
tekanan shut-off pompa
Pengujian operasi start/ stop pompa kebakaran
Tekanan sistem pada manometer ruang
pompa
Start pompa pacu
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Bar
GPM
Bar
Bar
Bar

Bar
Bar

OFF pompa pacu

Bar

ON pompa utama

Bar

ON pompa cadangan

Bar

3

Pengujian flow switch (formulir rersendiri)
Pengujian kepala sprinkler
tekanan sistem di lantai yang diuji
pancaran air dari kepala sprinkler menjangkau area
cakupannya
alarm aktif saat kepala sprinkler pecah

Ya

tidak

Ya

tidak

sinyal aktivasi BCV teramati di panel kontrol alarm

Ya

tidak

Bar
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Format 7
Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran
Pemeriksaan visual
Sistem kerja dan zonasi
type sistem alarm
Jumlah zone setiap lantai (khusus semi
adres sible)
indikasi untuk flow switch tersendiri zone-nya

Ya

Tidak

Ruang pusat pengendali kebakaran
lokasi pusat pengendali kebakaran
ukuran ruang pusat pengendali kebakaran
instrumen dan peralatan di dalampusat pengendali kebakaran:
1.
2.
3.
4.
data panel kontrol alarm:
• jumlah
• merk
• type
• penempatan
• kelengkapan
• interkonenksi

sistem lift

pressurized
fan

tata udara (AHU)

Alat Pengindra (detektor)
jenis detektor di setiap lantai
jarak antar titik-titik detektor
data detektor :
jumlah

penempatan

jenis

jarak antar
detektor
kepekaan/
temperatur kerja

merk
type
Titik panggil manual
jumlah titik panggil manual
penempatan titik panggil manual
jenis titik panggil manual

Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)
bel alarm dilengkapi strobe light

ya

tidak

Telepon darurat
jumlah telepon darurat
penempatan telepon darurat
Type gagang telepon (hand set)
Sistem tata suara untuk peringatan

8266

bisa dilepas
Ada

terpasang
tetap
Tidak ada

2
Pengujian kinerja sistem
Pengujian detektor, titik panggil manual, bel alarm dan strobe light, telepon darurat
Formulir isian tersendiri
Pengujian general alarm
selang waktu antara aktivasi sampai lokal alarm
selang waktu antara lokal alarm sampai general
alarm
sistem tata suara peringatan berfungsi
semua lift turun ke lantai dasar dengan pintu
membuka
pressurized fan bekerja
Exhaust fan bekerja
Smoke extract fan bekerja

Detik
Detik
ya

tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

tidak

ya

tidak

Jakarta,
FIRE SAFETY MANAGER

8267

Format 8
Formulir Isian. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap
Pemeriksaan visual
Pressurized fan
jumlah pressurized fan
lokasi penempatan pressurized fan
spesifikasi seperti„ „ dan lain-lain
kapasitas

putaran

tekanan statis

daya

terkoneksi ke sistem alarm kebakaran
tombol manual di pusat pengendali
kebakaran

Ya

Tidak

Ada

Tidak ada

Smoke extract fan dan intake fan
jumlah smoke extract fan dan intake fan
lokasi penempatan smoke extract fan dan
intake fan
Spesifikasi :
• Kapasitas

• putaran

• tekanan statis

• daya

terkoneksi ke sistem alarm kebakaran
tombol manual di pusat pengendali
kebakaran

Ya

Tidak

Ada

Tidak ada

Air Handling Unit (AHU)
jumlah AHU
lokasi penempatan AHU
Spesifikasi :
• Kapasitas

• putaran

• tekanan statis

• daya

terkoneksi ke sistem alarm kebakaran
tombol manual di pusat pengendali
kebakaran

Ya

Tidak

Ada

Tidak ada

Fire damper
jumlah fire damper

Buah/unit

lokasi penempatan fire damper
telah diuji mutu di Laboratorium Kebakaran
sistem kerja fire damper
temperatur kerja (bila menggunakan sambungan
lebur)
terhubung ke sistem alarm kebakaran (bila
sistem motorized)
bisa dioperasikan manual dari pusat pengendali
kebakaran
semua jalur ducting sudah dilengkapi fire damper

Sudah
Motorized

Belum
Sambungan lebur
0C

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Sudah

Belum

Ya

Tidak

Pengujian kinerja sistem
Pengujian pressurized fan
pressurized fan bekerja secara otomatis
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2
kecepatan angin dari ruang tangga kebakaran

m/detik

gaya untuk membuka pintu kebakaran

Newton

pressurized fan bekerja secara manual

Ya

Tidak

Pengujian smoke extract fan dan intake fan
smoke extract fan dan intake fan bekerja
otomatis

Ya

Tidak

kecepatan angin yang diukur
smoke extract fan dan intake fan bekerja secara
manual

m/detik
Ya

kecepatan angin yang diukur

Tidak
m/detik

Pengujian AHU
AHU berhenti bekerja saat general alarm
AHU berhenti bekerja saat di OFF-kan secara
manual

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Pengujian fire damper
fire damper motorized bekerja saat general alarm
fire damper bekerja motorized bekerja secara
manual
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Format 9
Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal

Pemeriksaan visual
Lift kebakaran
jumlah seluruh lift

Buah/ unit

jumlah lift kebakaran

Buah/ unit

lift kebakaran bisa melayani semua
Ya

lantai

Tidak

lokasi lift kebakaran
spesifikasi lift :
• merk
• kapasitas

- • ukuran kereta
• kecepatan

lift kebakaran memiliki shaf tersendiri

Ya

tingkat ketahanan api shaf lift kebakaran

Tidak
Jam

lift terkoneksi dengan sistem alarm
kebakaran
lobby lift bebas asap dan diberi udara tekan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

penempatan fireman switch

Eskalator
jumlah eskalator

Buah/unit

penempatan eskalator
Jumlah lantai yang dilayani
ruang eskalator terlindung dari asap

Lantai
Ya

Tidak

Ada

Tidak

Ya

Tidak

semua lift turun ke lantai dasar

Ya

Tidak

pintu lift membuka

Ya

Tidak

lift penumpang masih bisa clioperasikan

Ya

Tidak

lift kebakaran bisa langsung dioperasikan

Ya

Tidak

Lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai

Ya

Tidak

lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai

Ya

Tidak

tombol pemutus arus darurat
eskalator terkoneksi ke sistem alarm
kebakaran

Pengujian kinerja sistem
Lift kebakaran (saat general alarm)
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2

Lift kebakaran (secara manual)
semua lift turun ke lantai dasar

Ya

Tidak

Pintu lift membuka

Ya

Tidak

lift penumpang masih bisa dioperasikan

Ya

Tidak

lift kebakaran bisa langsung dioperasikan

Ya

Tidak

lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai

Ya

Tidak

lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai

Ya

Tidak
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Format 10
Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus
Pemeriksaan visual
Sistem kerja dan ruang yang dilindungi
ruangan yang dilindungi
pembagian zone
sistem bisa bekerja otomatis dan manual

Ya

fasilitas pembatalan kerja sistem

Tidak

Ada

Tidak

ventilasi ruang yang dilindungi cukup

Ya

tulisan peringatan evakuasi

Tidak

Ada

Tidak

tulisan tidak boleh memasuki ruangan

Ada

Tidak

Ada

Tidak

Panel kontrol
ruangan khusus untuk panel kontrol
spesifikasi dan kelengkapan panel kontrol
• merk

• tombol-tombol

• type

• monitor tampilan

Interkoneksi dengan sistem alarm kebakaran

Ada

Tidak

Media pemadaman
spesifikasi media pemadaman
• jenis

• tekanan gas

• volume tabung

• berat media

• gas pendorong
Menggunakan bahan perusak ozon
sertifikat uji mutu

Ya

Tidak

Ada

Tidak

Ya

Tidak

Alat Pengindra (detektor)
Jumlah
Merk/ type
jenis detektor yang digunakan
Kepekaan/temperatur kerja
jarak antar titik-titik detektor
penempatan
Perpipaan dan pemancar
diameter dan panjang pipa penyalur
semua percabangan berbentuk huruf T
data-data nozzle/pemancar :
•

jumlah

•

penempatan

•

diameter

•

jarak antara

Titik panggil manual
jumlah titik panggil manual
penempatan titik panggil manual
jenis panggil manual
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2

Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)
bel alarm dilengkapi strobe light

Ya

Tidak

tes line simulasi

OK

tes tegangan (volt meter) baterai

Tidak

OK

Tidak

tes suara buzzer/bel alarm

OK

tes switch/tombol reset

Tidak

OK

tes switch/tombol stop alarm

Tidak

OK

Tidak

alat pengatur waktu bekerja sistem

OK

Tidak

lampu evakuasi dan strobe light

Bekerja

Tidak

interkoneksi ke sistem lain aktif

Ya

Tidak

multi alert sirine berbunyi

Ya

Tidak

alarm gedung berbunyi

Ya

Tidak

akses masuk ruangan terputus

Ya

Tidak

Bekerja

Tidak

jenis bel alarm dan strobe light
jumlah bel alarm dan strobe light
penempatan bel alarm dan strobe light
Pengujian kinerja sistem
Pengujian panel kontrol

Pengujian fungsi sistem secara otomatis

lampu peringatan tidak boleh masuk
selang waktu aktuator aktif
lampu indikasi gas discharge

Detik
Bekerja

Tidak

Ya

Tidak

aktuator langsung aktif

Ya

Tidak

lampu evacuate area menyala

Ya

Tidak

bel lantai berbunyi

Ya

Tidak

multi alert sirene berbunyi

Ya

Tidak

lampu gas discharge menyala

Ya

Tidak

tombol reset berfungsi

Ya

Tidak

tombol reset berfungsi
Pengujian fungsi sistem secara manual

Pengujian fungsi pembatalan sistem
Aktuator teraktivasi setelah pembataolan

Ya

Tidak

tombol reset berfungsi

Ya

Tidak
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Format I I
Formulir Isian Pemeriksaan Sistem Proteksi Pasif
STRUKTUR DAN BAHAN BANGUNAN
Bahan struktur bangunan gedung
•

tiang

•

balok

•

lantai

•

rangka atap

Jenis bahan bangunan yang digunakan
• dinding luar
•

pemisah antar ruangan

•

partisi-partisi lain

•

plafon

•

atap

•

pelapis dinding.

KETAHANAN API DAN STABILITAS
Tipa
.
Tipe B
A
tingkat ketahanan api dan stabilitas struktur dan bahan bangunan
• tembok
• dinding
tipe konstruksi pada bangunan

•

lantai

•

Tipe C

atap

tingkat ketahanan api penutup bukaan
pintu kebakaran

fire damper

penutup shaft

fire stop

shaft lift dari konstruksi tahan api

Ya

tangga dari konstruksi tahan api

Tidak

Ya

Tidak

bukaan tegak lainnya dari konstruksi tahan api

Ya

koridor jalan keluar dari konstruksi tahan api

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ada

Tidak

bukaan-bukaan yang ada pada bangunan

Ya

Tidak

semua bukaan dilindungi dengan penutup tahan api
bukaan pada sarana jalan keluar dilindungi dengan
pintu tahan api
shaft kabel dan shaft pipa sudah dilindungi dengan
fire stop

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

ducting AC sudah dilengkapi fire damper

Ya

Tidak

KOMPARTEMENISASI DAN PEMISAH
ruangan > 5000 m2 dilengkapi kompartemenisasi
pintu penahan asap setiap jarak 10 m di koridor
PERLINDUNGAN PADA BUKAAN
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Format 12
Formulir Isian Pemeriksaan MKKG
STRUKTUR ORGANISASI
semua divisi dilibatkan dalam organisasi MKKG

Ya

setiap lantai sudah memiliki peran kebakaran

Tidak

Ya

anggaran untuk mendukung kegiatan MKKG

Tidak

Ada

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

RENCANA TINDAK DARURAT KEBAKARAN (RTDK)
MKKG sudah membuat RTDK
RTDK mudah dimengerti
RTDK dapat dilaksanakan dan efektif untuk diaplikasikan
RTDK sudah mencakup rencana
penanggulangan

komunikasi

penyelamatan

pemadaman

P3K

evakuasi

Logistik

koordinasi

SosialisasiRTDK kepada penghuni bangunan

Sudah

Belum

PENYULUHAN, PELATIHAN DAN EVAKUASI
semua penghuni mendapatkan penyuluhan dan pelatihan
kebakaran
jadwal penyuluhan dan pelatihan kebakaran
program latihan evakuasi

Ya

Tidak

Ada

Tidak

Ada

latihan evakuasi melibatkan semua penghuni

Tidak

Ya

latihan evakuasi disupervisi oleh inspektur kebakaran DPKPB

Tidak

Ya

Tidak

program pengembangan wawasan untuk SDM
kursus masalah kebakaran

lokakarya masalah kebakaran

diklat masalah kebakaran

seminar masalah kebakaran

PROGRAM PERAWATAN PROTEKSI KEBAKARAN
Prograrn perawatan berkala proteksi kebakaran oleh MKKG

Ada

Petugas khusus untuk perawatan berkala proteksi kebakaran

Tidak

Ada

Tidak

Perawatan berkala yang dilakukan :
harian

mingguan

Bulanan

Perbaikan terhadap kerusakan pada sistem proteksi kebakaran:
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